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OBEC
Usnesení čj. 23/01/2013/ZO

Vážení spoluobčané,
je začátek února a nejen v nás, ale v celé republice teď pozvolna slábne dlouho nevídané napětí a masové zapojení veřejnosti provázející první veřejnou volbu prezidenta. V
době, kdy jsou psány tyto řádky bylo těsně před druhým volebním víkendem, a tak se o
výsledku a tedy o osobě nového prezidenta může maximálně spekulovat. Nicméně je
jasné, že veřejnost vycítila, víc než kdy dříve, sílu a důležitost každého hlasu. Určitě všude probíhaly nekonečné diskuse, proč volit právě toho a naopak, jak můžeš volit, panebože, tamtoho, vždyť on… Argumenty byly slyšet někdy věcné, ale někdy i zcela povrchní, úplně stejné jako se občas objevily při televizních duelech kandidátů. Jedno si u veřejnosti velmi cením, diskuse neobsahovala žádné cílené podpásovky. Tomu se bohužel
televizní diskuse ani další mediální platformy nevyhnuly. Právě tento styl se stal takovou nechutnou součástí cesty za vítězstvím, zdá se mi, ve většině tzv. "civilizovaného
světa". Ne tedy bojovat za své názory, ne tedy obhajovat své postoje a vysvětlovat pohledy, ale naopak postavit svoje vítězství na podrážení nohou a podpásových úderech
svým soupeřům. Ano, to je současná cesta k úspěchu! Omlouvám se, ale z toho se mi
vždycky zvedá žaludek. Bohužel společnost je těmito a podobnými standardy silně prorostlá. Ať to vezmeme od politiky a můžeme skončit u obchodování či sportu.
A kdo jiný by měl být vzorem pro všechny, pro celou společnost a začátkem obratu k lepšímu, než slušný prezident. Neudělá zázraky, jistě, ale může v tomto směru minimálně ukázat správnou cestu. A tak jsem měl od začátku o své volbě jasno, což mi příjemně potvrdilo i první kolo. Je otázka, jak dopadne to druhé…
Karel Týzl, starosta obce

ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně
ze dne 23. 1. 2013
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi
zasedáními.
3. Projednání a výstupy studie záchrany aleje v ul. V Aleji, Konstantinovy Lázně.
4. Zprávu kontrolního výboru.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Ceny za 1 m2 při prodeji pozemků, které
řeší historické nesrovnalosti v užívání obecních pozemků v k. ú. Konstantinovy Lázně jinými uživateli: nezastavitelný pozemek 50,- Kč a zastavitelný - 80,- Kč.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č.
01/2013 s cenou 80,- Kč/m2.
5. Úhradu příslušenství související s odkoupením p. p. č. 1174 v k. ú. Konstantinovy
Lázně ve výši 4 300,- Kč.
6. Základní podmínky konsolidačního úvěru
u České spořitelny, a. s.,: plovoucí úrokovou
sazbu, dobu splatnosti 7 let.
7. Zajištění konsolidačního úvěru od České
spořitelny, a. s., budoucími rozpočtovými
příjmy obce.
8. Podání žádostí o dotaci do programu
MMR na revitalizaci dětského hřiště v
Konstantinových Lázních a do programu
Plzeňského kraje na první etapu rekonstrukce kapličky v Potíně.
9. Rozpočtové opatření č. 6/2012 dle přílohy č. 12.
III. pověřuje:
1. Starostu obce podpisem smlouvy o konsolidačním úvěru s Českou spořitelnou, a. s.
2. Starostu obce podpisem smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu mezi
Obcí Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou, a. s.
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Radnice informuje
Pracovní místa
Obecní úřad hledá
Každoročně obecní úřad před zahájením sezóny přijímá pracovníky do technického oddělení úřadu na tzv. veřejně prospěšné práce. Podmínkou je registrace uchazeče na
pracovním úřadě v Tachově (Stříbře) popř.
Plzeň-sever a zdravotní způsobilost pro práci v technickém oddělení.
Předpokládaná doba trvání pracovního poměru je ve dvou vlnách: březen - říjen a duben - listopad.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě osobně, telefonicky, e-mailem.
tel:374 625 252,e-mail: obec@konst-lazne.cz
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Dovolená Chorvatsko - Makarská
termín od 19.7. do 28.7.2012 - Drevnik - Makarská
polopenze - 2 a 3 lůžkové apartmány v novém penzionu
odjezd bus - Stříbro, Tachov
cena 7.990,-Kč
prospekty a info na tel. 602847844,604972251
Záloha 2000,- Kč /do poloviny února 2013/
13
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OBEC
Ze zastupitelstva
Poprvé se zastupitelé sešli k jednání v novém roce ve středu 23. ledna v jednací
místnosti obecního úřadu. Přítomno bylo
14 zastupitelů, neomluven z jednání zůstal
p. Surovčík.
Zpočátku zasedání byli zastupitelé a přítomná veřejnost seznámeni s výsledky studie záchrany více jak stoleté aleje v ulici V
Aleji. Tato studie byla zpracována jako součást většího projektu Mikroregionu Konstantinolázeňsko, na který byla poskytnuta
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Studie řeší popis současného, především
zdravotního stavu stromů aleje a navrhuje
následný zásah a dosadbu nových stromů.
Letos se Mikroregion bude pokoušet získat
dotaci mimochodem i na navazující práce
na studii u nás. To už by měly proběhnout
první kroky vlastní realizace výstupu studie,
tj. především odstranění nemocných a nebezpečných stromů.
Po několikanásobném projednávání nakonec zastupitelé schválili ceny pozemků při
prováděném narovnání historických nesrovnalostí v užívání pozemků v katastru
Konstantinových Lázní, a to na částky 80,Kč/m2 za pozemky zastavitelné a 50,-Kč/m2
za pozemky nezastavitelné (dle územního
plánu a vyhlášky obce). Následovat by měla
postupně i další katastrální území.
Významným bodem bylo schválení základních podmínek konsolidačního úvěru od
České spořitelny, a.s. Přeloženo do češtiny si
obec vezme úvěr od České spořitelny ve výši předpokládaných 6 milionů, do kterého
se schovají všechny, léty postupně nabrané,
úvěry. Výhodu a poměrně značnou úsporu
přinese fakt, že nyní jsou úrokové sazby úvěrů na historicky nejnižší úrovni, a to je v
porovnání se sazbami starších úvěrů obce
někdy několikanásobně nižší.
Projednávali se možnosti využití otevřených
dotačních programů na podporu realizace
záměrů obce. Bylo rozhodnuto, že se obec
pokusí získat dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) na revitalizaci dětského hřiště v Konstantinových
Lázních a současně bude požádán i
Plzeňský kraj o dotaci na první etapu rekonstrukce kapličky v Potíně, které by měla obsahovat opravu krovu a střešní krytiny.
Další jednání zastupitelstva proběhne 20. února v pohostinství U Marienky v Okrouhlém Hradišti.
Sháníme vysloužilou kuchyňskou linku
Obec Konstantinovy Lázně shání za odvoz
zachovalou vyřazenou kuchyňskou
linku či její část pro potřeby vybavení
nebytových prostor v kulturním domě.
V případě nabídky kontaktujte obecní
úřad tel: 374 625 424 nebo
e-mail: obec@konst-lazne.cz

Rada obce

Radnice informuje
Poplatek za odpad jak ho nezvyšovat?

První zasedání rady obce v novém roce
2013 se uskutečnilo ve středu 16. ledna.
Rada schválila nákup hlavní ceny do tomboly obecního plesu do výše 8 tis. Kč, poskytnutí zázemí ke zkouškám hudebním
souborům za podmínky jednoho bezplatného koncertu pro potřeby obce, směrnici o
poskytování cestovních náhrad a používání
fondu sociálních potřeb na rok 2013, seznam zájemců o byt v DPS, včetně jedné
směny bytu a přidělení uvolněného bytu v
DPS manželům Hoškovým z Dlouhého Hradiště. Projednána byla i informace o přestavbě bývalé kotelny u domu čp. 5 na šatny a sociální zázemí pro pracovníky údržby
a žádost o slevu z nájmu novoveských rybníků nájemníkům, kteří investují do jejich
odbahnění. Konečné rozhodnutí je však
podmíněno souhlasem odboru životního
prostředí MěÚ Stříbro s prováděnými pracemi.

Výše poplatku za odpad pro rok 2013 (po
deseti letech změna z 500 na 600,- Kč) byla
na veřejnosti i v zastupitelstvu opakovaně
diskutována, probírána zleva, zprava a padali v této souvislosti různé argumenty.
Zazněl zde i jeden argument, který si možná
ne všichni uvědomujeme v celé jeho šíři dopadu, ale který má na současnou výši významný dopad. Tím magickým slovním spojením je hodně podceňované třídění odpadu.
Otevřeme-li náhodně nějaké nádoby na odpad, tak nám to musí být z větší části jasné.
Třídit - netřídit, jaký že v tom je rozdíl?
Nádoba na komunální odpad (popelnice)
Všechno, co do této nádoby nasypete, tak
pak tvrdě platíme při odvozu a hlavně při
skládkování na skládce v Černošíně. Někdo
tam ukládá dokonce kameny, běžně pak
plasty, sklo, trávu a jiné bioodpady atd. atd.
atd. (má to přece zaplacené…, tak proč ne).

Jiří Kalista, místostarosta obce

Radnice informuje
Poplatek za odpady 2013
Splatnost poplatku (600,-Kč) zůstala u osob
s trvalým bydlištěm zachována - tedy platba
je možná buď jednorázově, a to nejpozději
do 28. 2. 2013, nebo pololetně ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 28. 2.
2013 a do 31. 8. 2013.
Splatnost poplatku u "chalupářů", nově i rekreantů, kteří vlastní byty v panelácích nebo
rodinné domy, kde není nahlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu je do 31. 8.
2013, což je oproti minulým rokům změna.
K prodloužení splatnosti u chalupářů bylo
přistoupeno z důvodu, že někteří začnou na
své chalupy jezdit až v jarních nebo letních
měsících.
Vyhláška také nově řeší navýšení poplatku,
kdy, nebude-li poplatek zaplacen včas nebo
ve správné výši nejdéle do konce měsíce následujícího po termínu splatnosti, bude poplatek nebo jeho část zvýšena o 10 % a toto
navýšení bude muset být od poplatníka
vždy nekompromisně vybráno, neboť to ukládá vyhláška (tzn. přijde-li trvale bydlící
zaplatit poplatek 1. 4., bude mu částka Kč
300,- navýšena o Kč 30,-), zvýšení poplatku
nelze prominout. K tomuto kroku obec přistupuje z důvodu vzrůstajících nákladů na
poštovní služby při rozesílání upomínek.
Poplatek lze zaplatit hotově do pokladny obecního úřadu nebo bankovním převodem
na č. účtu 733 048 319/0800, variabilní
symbol = rodné číslo.

Nádoby na separovaný odpad
Za svoz separovaného odpadu se rovněž
platí, ale neplatíme žádné skládkovné, protože tento odpad se využívá k dalšímu zpracování, ba dokonce dostáváme podle množství vytříděného odpadu i odměnu, která
třeba v roce 2012 vyšplhala na 112 tis. Kč.
Není to "trochu" rozdíl?
Díky zákonu, který na dlouhou řadu let
zmrazil poplatek na max. 500,- Kč a díky naší výše popsané nedisciplinovanosti obec
zbytečně každý rok doplácela dalších 200300 tis. Kč za likvidaci odpadu.
A tak, dokud budeme naše popelnice krmit
vším, co nám přijde pod ruku, nemůžeme
ani přemýšlet o lepších poplatcích. A co hůř
poplatky za tunu uloženého odpadu na
skládku se dle nového zákona budou velmi
razantně zvedat, což má za úkol snížit uložený odpad a více se zaměřit na jeho třídění a následné využití.
Je to opravdu jen na nás.
Karel Týzl, starosta obce

Služby spojené s nájmem
hrobového místa splatnost je do 28. 2. 2013.
Nájem pozemků splatnost je do 31. 3. 2013.
Poplatek za psa splatnost poplatku je do 30. 4.
2013.
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Kulturní lahůdky 2013

Wellness centrum

Vodné a stočné v roce 2013

Stále se ještě nacházíme téměř na začátku roku 2013, ale hlavní kulturní program roku je
již téměř naplněn. Lednový Obecní ples, který
byl letos již desátý, je už za námi. O něm více
v dalším čísle zpravodaje.
Co nás tedy letos čeká?
Novinkou letošního roku je rozšíření pestré
hudební nabídky o program v Music Clubu
Panteon. V první polovině roku se podařilo zachytit v sítích zajímavý úlovek, který bude
stát za shlédnutí (program na jiném místě
zpravodaje).
20. dubna - Kuličkiáda
turnaj v tradiční české hře s doprovodným
programem, Ponožky pana Semtamťuka a
další…
4. května - Vzpomínkový den u příležitosti konce II. světové války
military car, Dixieland Messengers Praha, večerní country bál
1. června - Slavnostní zahájení lázeňské
a turistické sezóny
8. června - U pramene (IX.ročník)
multižánrového festivalu
Juvenka, Mezcla Orquestra (CZ/Cuba) , Banjo
Band Ivana Mládka, Medvěd 009, The
Spankers, Fast Food Orchestra, Sto zvířat
12.-13. července - Revival fest - (X.ročník)
Brutus(originál), Nirvana revival, Hudba
Praha revival, U2 revival, Led Zeppelin revival, Tři sestry Banditos
10. srpna - Lázeňská struna (XI.ročník)
country folkového festivalečku
a parní léto 2013
Jiří Šmidt, Hromosvod, Plavci s Honzou
Vančurou, Jiří Schmitzer,... a možná Pacifik,
Asonance…
14. září - Šrapnel (IV. ročník) reggae-Skarock večírku
špička CZ reggae - Mr. Cocoman a Dr. Kary a
další v jednání
Samozřejmě, že přes prázdninové měsíce poběží čtvrtý ročník víkendové Hudební pergoly,
jejíž program se začíná plnit a opět nám přinese zajímavé i exotické účinkující.
Karel Týzl, hlavní organizátor

Blahopřejeme
V měsíci únoru
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:
Hošek Josef
Vršanský Jiří
Machová Květa
Hrobaříková Marie
Boháček Vít

Přerušení provozu Wellness centra Konstantin
v termínu od 3. 2. 2013 - 16,00 hod. do
10. 2. 2013 včetně, bude Wellness centrum Konstantin uzavřeno z důvodu každoroční pravidelné údržby. Nové stránky najdete na adrese:
http://www.konstantinspa.cz/
Děkujeme za pochopení.

Letní tábor hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Konstantinovy
Lázně pořádá již po devatenácté letní tábor
pro děti od 6 do 17 let.
Termín: 27.7. - 10. 8. 2013
Poplatek za osobu: 3 500,- Kč
Přihlášky se poskytují do konce března.
Bližší informace na telefonu: 723 045 018

Nová provozní doba infocentra
a knihovny
Mimo sezonu
1. 9. až 30. 6.
Čt a Pá - 9:00 až 15:00 hodin
So - 9:00 až 14:00 hodin
Sezona
1. 7. až 31. 8.
denně - 9:00 až 16:00 hodin

Poděkování
Dne 13. 12. 2012 pořádal OÚ setkání seniorů, které se konalo jako každý rok v předvánoční čas. Letos jsme se sešli v kulturním
domě. Na začátku nám zazpívali, zahráli a
zatančili žáci místní školy pod vedením Mgr.
Vrtělkové. Po kulturním programu nám děti
rozdaly vlastnoručně vyrobené dárečky. Pak
jsme se zaposlouchali do krásných českých
písniček, které nám k tanci i poslechu hrál
pan Josef Brunclík. Společně jsme si zazpívali. O přestávkách došlo i na soutěž a malou vánoční tombolu. Po celou dobu moderoval pan starosta. Bylo nám všem moc hezky. O občerstvení a obsluhu se staraly pí
Bešťáková, Bočková a Sušírová. Pochutnali
jsme si na doma upečeném cukroví a pečivu.
Při této příležitosti bychom také chtěli poděkovat "našim děvčatům", paní Rašínové a
Andrejsové, které se o nás vzorně starají.
Díky patří i paní Hodonické a Zwettlerové,
která nám "dává do těla", aby naše nohy opět dobře běhaly.
Děkujeme a přejeme Vám všem po celý příští rok hodně zdraví.
Za Klub důchodců Regina Škarbanová
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Na území 91 měst a obcí z Karlovarského,
Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, které jsou členy Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech, se v roce
2013 zvýší vodné a stočné bez DPH v průměru o 2,1 %. Tento nárůst schválili zástupci členských obcí na zasedání valné hromady sdružení v pátek 7. prosince 2012.
Zdražuje se přitom pouze stočné, vodné zůstává na úrovni loňského roku. Průměrný
spotřebitel z domácnosti tak za vodu vydá v
roce 2013, pokud bude sazba DPH zvýšena
na 15%, zhruba o šedesát pět korun ročně
navíc.
"Cena vodného a stočného je od roku 2011
počítána podle cenového vzorce, který je
součástí provozní smlouvy, uzavřené mezi
sdružením a Vodárnami a kanalizacemi
Karlovy Vary. Vzorec byl navržen a schválen
Evropskou komisí a jeho zavedení bylo jednou z hlavních podmínek pro doplacení dotace poskytnuté na investiční projekt sdružení realizovaný v roce 2007," uvedl Josef
Hora, předseda sdružení obcí.
"Tento cenový vzorec sice nutí provozovatele k poměrnému snižování provozních nákladů, ale zároveň požaduje každoročně
zvyšovat v ceně vodného a stočného její
část určenou na investice do majetku vodovodů a kanalizací. Neustále se zpřísňující legislativní předpisy si vyžadují další investice
především v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. To je také hlavní důvod, proč
dochází ke zvýšení stočného," vysvětil
Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací
Karlovy Vary.
"Do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury investuje sdružení každoročně
sto až tři sta milionů Kč. Finance pocházejí
právě z vybraného vodného a stočného, případně z dotací či půjček. Investice jsou realizované na základě transparentních výběrových řízení, ve kterých mají zástupci obcí
rozhodující slovo. Obce ve sdružení vzájemně spolupracují a s podporou odborníků z
provozní společnosti hledají co nejoptimálnější a ekonomicky nejvýhodnější řešení pro
celý region. Protože takto investujeme již téměř dvacet let, naše vodohospodářská infrastruktura je v dobrém stavu a na rozdíl
od jiných regionů tak u nás není nutné skokové navyšování vodného a stočného z důvodu potřeby rozsáhlých investic. I přes trvalý pokles spotřeby vody, která je dnes téměř třetinová ve srovnání s rokem 1993,
kdy bylo sdružení založeno, se nám neustále daří držet cenu vody nejen pod celorepublikovým průměrem, ale i na výrazně nižší úrovni než v sousedních regionech," doplnil Josef Hora.
V roce 2012 plánovalo sdružení investovat
do vodohospodářské infrastruktury zhruba
200 milionů Kč. Dokončení na str. 5
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Informujeme

Ze školy

A je to!

Vodné a stočné v roce 2013
Především byly dokončeny rozsáhlé rekonstrukce čistíren odpadních vod spojené s
dostavbou kanalizačních systémů na
Tachovsku (Tachov, Stříbro a Chodová
Planá), dále byla dokončena rekonstrukce
čistírny ve Žluticích a pokračovaly výměny a
rekonstrukce vodovodů a kanalizací v
Karlových Varech v souvislosti s připravovanými opravami povrchů komunikací. Na
Vejprtsku byla zahájena výstavba čistírny a
kanalizace v Loučné a dostavba kanalizace
ve Vejprtech, to vše v rámci společného německo - českého projektu, podpořeného z
evropského programu příhraniční spolupráce. Mezi dalšími investicemi lze uvést opravu administrativní budovy na úpravně
Březová, kterou se zahájila rozsáhlá modernizace této úpravny, zásobující 110 000 obyvatel kraje pitnou vodou, která bude pokračovat v dalších letech.
Průměrná cena vodného a stočného bude v
roce 2013 na území sdružení 61,44 Kč bez
DPH. Pokud bude sazba DPH 15%, obyvatelé v průměru zaplatí za jeden kubík vody
70,66 Kč. Jedná se o průměrnou částku, vypočítanou z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné resp. odpadní vody. Vodné a stočné je totiž účtováno ve dvousložkové formě. Jeho pohyblivá
část se vypočítává podle skutečné spotřeby,
cena vodného v této pohyblivé části bude
30,84 za kubík, cena stočného 23,30 Kč bez
DPH. K této ceně se připočítává pevná složka, jejíž výše se určuje podle velikosti fakturačního vodoměru. Konečná cena za kubík
vody se tak u různých odběratelů liší.
Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek je k dispozici na internetových stránkách www.vodakva.cz.
Věra Štafflová,
specialista pro rozvoj vztahů s veřejností
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.,
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Tel: 359 010 152, Mobil: 602 375 400
e-mail: vstafflova@vodakva.cz,
www.vodakva.cz

Ani jsme se nestačili rozkoukat po zimních
prázdninách a opět je tu konec první poloviny
školního roku. Hned na začátku ledna jsme
navštívili naše mladší kamarády v mateřské
škole, abychom se společně pobavili při hudebním divadelním představení "O Popelce",
zazpívali si, zatančili, zasoutěžili i zahráli.
Nejstarší předškoláčky jsme přivítali na zápisu
do 1. ročníku, který pro ně spolu se žáky 5.
ročníku připravila paní učitelka Hana
Vrtělková. K zápisu přišlo celkem 15 dětí, 14
jich bylo přijato, jedna žákyně bude vzdělávána v režimu individuálního vzdělávání a zákonný zástupce jednoho žáka požádal o odklad školní docházky. Všechny děti si prošly
pohádkovou cestou plnou různých úkolů, na
jejímž konci je kromě pasování na prvňáčka
čekal i malý dárek.
Závěr měsíce ledna byl plný zvědavosti, nadějí a u některých žáků i obav, jak bude vypadat
letošní pololetní vysvědčení. Všichni byli "odměněni" podle zásluh a všichni rovněž s radostí přivítali jednodenní pololetní prázdniny.
Ty mnozí z nás využili k doléčení chřipek a nachlazení, které nás přímo pronásledovalo po
celý leden.
Za ZŠ Alena Kaĺavská
Velice rád bych vyjádřil poděkování všem,

Poděkování

Poděkování za organizaci plesu
kteří se již od loňského roku zabývali přípravou a 26. ledna pak samotnou organizací X. Plesu Obce Konstantinovy Lázně. Dle
prvních reakcí vládla na plese spokojená atmosféra. Velké poděkování patří základní
škole, která připravila tradičně skvělé dekorace k vyzdobení sálu, a celému organizačnímu týmu - Aleně Kaĺavské, Jiřině Bočkové,
Daně Bešťákové, Věře Kolářové, Jiřině Štroblové a Milanovi Chabičovskému. Bez
těchto lidí okolo by bezpochyby nebyl ples
tím čím po deseti letech je.
A nám nezbývá než konstatovat parafrázi
klasika: ples 2013 je mrtev, ať žije ples 2014!

Kroužek A JE TO se nám trošku obměnil a
tím se vystřídali i občasní dopisovatelé.
Valča Coufalová si přála být dopisovatelkou
a Víťa Kapic fotografem.
Věřím, že nás nečeká povinné vyrovnání počtu dívek a chlapců dle směrnic EU, neboť
letos máme jen 2 děvčata. Takže dále již naši občasní dopisovatelé.
Děkuji.
Petr Hájek, vedoucí

A JE TO
Dne 19.12.2012 se konala ve škole módní
přehlídka. My děti, které chodíme na A je to,
jsme se svěřily do rukou kadeřnice Kačky a
její maturantky Kačky u kadeřnického salónu v K.L., které nám pomohly a poradily, jak
se učesat k našim módním modelům.
Vzájemně jsme si s jejich pomocí dělali melíry, barvili se a tvořili kreativní účesy.
Nakonec jsme učesali našeho vedoucího
Petra Hájka - jeho účes byl rozhodně nejvíc
crazy (šílený J) - barvy a třpytky, na obličeji
byl zlatý a vůbec celkově mnohobarevný.
Vzhledem k tomu, že byl moderátorem módní show, výborně se to hodilo. V samotné
módní přehlídce byly k vidění modely jako
pirát, ospalec, kočka, čarodějka a dokonce
se objevil i model převlečený za "normálního člověka"! Protože modely byly mimořádně kvalitní, ocenila porota všechny účastníky přehlídky drobností či diplomem. Módní
přehlídka se výborně vydařila, obecenstvo
nadšeně tleskalo a všichni se těšíme na další aktivity s A je to!
Valča Coufalová,
foto archiv "A je to"

Karel Týzl ,starosta obce

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Prodej 12. 3. 2013, 13.00 Konstantinovy Lázně /za pergolou/
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. -cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci 12-18týd. - 120-180,-Kč
Slepice ve snášce - 100,-Kč
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331,
po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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Ohlédnutí obrazem
za 10. obecním plesem
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OHLÉDNUTÍ
Ohlédnutí obrazem
za 10. obecním plesem

Představujeme
Revitalizace dětského hřiště v Konstantinových Lázních - pracovní studie
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Bezdružic, Karlových Varů, Plané,
Konstantinových Lázní, Stříbra a Teplé.
Občerstvení zajištěno.
Losování o věcné ceny - výtěžek bude věnován
na podporu mládežnického fotbalu
v Bezdružicích a v Konstantinových Lázních.
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