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OBEC

Vážení spoluobčané,

Usnesení čj. 24/02/2013/ZO

existuje asi tak milion důvodů, proč se těšit na jaro. Konečně budeme moci odložit tlusté
vrstvy oblečení a vyrazit na čerstvý vzduch, aniž by nám modraly rty. Jaro nepřináší jen
oteplení. Obvykle je pro nás symbolem radosti, optimismu a nových začátků. Březnové
sluneční paprsky jsou sice ještě hodně zubaté, ale pokud je sucho, dá se již oprášit kolo
nebo kolečkové brusle. Všichni, kteří máte rádi přírodu, vyražte ven. Vyjděte si s rodinou,
bez rodiny, s foťákem nebo i bez foťáku. Běžte prostě ven. Na jaře je venku tak krásně.
Je velká škoda nevidět, jak se vše probouzí k životu. Po dlouhé a šedivé zimě je to opravdový balzám na duši.
V závěru února se rozhodovalo v jedné plzeňské budově o tom, zda hned to příští jaro budeme i my moci obout třeba kolečkové brusle a užívat si jarního sluníčka na nich, či na
kole na trase zbrusu nové cyklostezky. Až budete číst tyto řádky, bude definitivně rozhodnuto, zda tato atraktivní záležitost bude od léta k dispozici široké veřejnosti v
Konstantinkách a blízkém okolí či nikoliv. Ale co bychom to byli za žadatele, abychom si
nedrželi palce…
Karel Týzl, starosta obce

Ze zastupitelstva
Ke svému 24. jednání ve volebním období
se sešli zastupitelé tentokrát ve středu 20.
února 2013 v pohostinství U Marienky v
Okrouhlém Hradišti. Z jednání byli omluveni pí Brožová, a pánové Kalista a Surovčík.
V průběhu jednání zastupitelstva mimo jiné
padla i informace, která avizovala velmi
dobré postavení žádostí o dotaci, které obec
podala na zametací - úklidový stroj a na cyklostezky. A tak zastupitelstvo rozhodlo podniknout kroky vedoucí k realizaci výběrových řízení na tyto veřejné zakázky tak, aby
v případě definitivního rozhodnutí se obě
akce mohly co nejdříve rozjet. Schváleny byly komise pro výběr dodavatelů a současně
i smlouva s firmou, která bude pro obec výběrová řízení administrovat.
S tím souvisela i další rozhodnutí o přijmutí pozměněného konsolidačního úvěru,

Maškarní rej 2013

který spojuje stávající úvěry obce do jednoho za příznivějších podmínek než tomu bylo
v době jejich postupného uzavírání. Konsolidační úvěr celkově činí 6,7 mil. Kč a doba
splatnosti je 11 let.
Dále byl schválen předběžný záměr vzájemného darování pozemků z větší části pod
stávajícími komunikacemi mezi obcí a
Plzeňským krajem v našem správním území.
Tím by se měly narovnat další historické
nesrovnalosti ve vlastnictví pozemků.
Další zasedání zastupitelstva proběhne ve
středu 20. března v jednací místnosti obecního úřadu Konstantinovy Lázně.
Karel Týzl, starosta obce
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ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně
ze dne 20. 2. 2013
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3. Informaci o vyhlášení dotačního programu
Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
4. Výsledky inventarizace 2012.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu 2. Program jednání.
3. Záměr prodeje p. p. č. 1042/26, část o výměře cca 13 m2, p. p. č. 1113/2, výměra 169
m2 , p. p. č. 1113/4 - výměra 286 m2 , p. p. č.
505/39 část o výměře cca 165 m2 a 35 m2 ,
p. p. č. 1042/25 - výměra: 11 m2 a st. p. č.
230/2, výměra: 11 m2, vše k. ú. Konstantinovy
Lázně.
4. Vzájemné majetkoprávní vypořádání mezi
Obcí Konstantinovy Lázně a Plzeňským krajem formou darovací smlouvy dle přílohy 7 b).
5. Kupní smlouvu č. 2/2013
6. Kupní smlouvu č. 1/2013 7. Výsledek hospodaření obce za rok 2012 dle přílohy č. 8 ve
výši -856.521,33 Kč.
8. Rozpočtové opatření č. 1/2013 dle přílohy
č. 8a.
9. Revokaci usnesení čj. 23/01/2013/ZO/II/6.
10. Konsolidaci stávajících úvěrů obce u
České spořitelny a. s. č. 0101834469,
0102276489, 0102277449, 0102559489,
0103198419.
11. Smlouvu o úvěru č. 334769469 ve výši
6 743 220,- Kč s předmětem:
1) konsolidace stávajících úvěrů č.
0101834469, 0102276489, 0102277449,
0102559489, 0103198419 a
2) financováním projektu "Relaxační a duchovní ostrůvek v Konstantinkách" mezi Obcí
Konstantinovy Lázně a Českou spořitelnou
a. s.
12. Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 334769469_ZBÚ.
13. Revokaci části usnesení 23/01/2013/
ZO/II./8 - s odstoupením od záměru podání
žádosti o dotaci z programu Plzeňského kraje
na opravu kapličky v Potíně z finančních důvodů.
14. Komisi na výběr dodavatele akce "Na kolečkách Konstantinolázeňskem" Ing. Michal
Cvikl, Markéta Štroblová, Eva Skalová, Ivana
Hampapová, Pavel Burda a náhradníky Ing.
Martin Bolek, František Souček, Petra Sušírová, Romana Kolesová, Pavel Rašín.
Dokončení na str.3
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OBEC
Usnesení čj. 24/02/2013/ZO

Radnice informuje

ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně
ze dne 20. 2. 2013

Myslíte, že ušetříte?

15. Mandátní smlouvu č. 10-ZPR-13 na přípravu a organizaci veřejné zakázky k akci "Na
kolečkách Konstantinolázeňskem" .
16. Mandátní smlouvu č. 9-ZPR-13 na přípravu a organizaci veřejné zakázky k akci "Pořízení stroje na úklid místních komunikací v
Konstantinových Lázních".
17. Komisi na výběr dodavatele akce "Pořízení
stroje na úklid místních komunikací v Konstantinových Lázních": Ing. Michal Cvikl, Markéta Štroblová, Petra Sušírová, Ivana Hampapová, Pavel Burda a náhradníky Ing. Martin
Bolek, František Souček, Eva Skalová, Romana Kolesová, Pavel Rašín.
18. Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.
III. pověřuje:
1. Radu obce ve složení Ivana Hampapová,
Ing. Jiří Kalista, Pavel Rašín, František Souček
a Karel Týzl výběrem dodavatele TDI projektu
"Na kolečkách Konstantinolázeňskem" a starostu podpisem smlouvy s vybraným TDI.
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Rada obce
Ke svému pravidelnému zasedání se ve středu
13.února sešla Rada obce na obecním úřadě.
Na úvod zasedání schválila likvidaci a vyřazení nefunkčního a poškozeného drobného majetku v návaznosti na dokončenou inventuru
majetku obce. Rada se také seznámila se stavem pohledávek za některými nájemci nebytových prostor a s neuhrazenými poplatky a
pod těmito informacemi odložila projednání
žádosti jednoho z nájemců na zapůjčení obecního majetku do doby uhrazení svých pohledávek. K sezónním pracím neodmyslitelně
patří i pracovníci zaměstnávaní na veřejně
prospěšné práce, bez nichž by údržba zeleně
a úklidové práce byly již nemyslitelné. Rada
proto schválila přijetí 7 až 9 pracovníků pro
rok 2013 s tím, že dorovná výdaje na jejich
mzdy nad rámec poskytovaný úřady práce. V
dalších bodech bylo projednáno a schváleno
prodloužení nájemní smlouvy bytu v čp.94 s
manželi Hezkými, změnu regionální knihovny,
která obstarává výměnu knižního fondu v obecní knihovně a zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2012. Na závěr jednání rada schválila výsledek hospodaření a návrh na
rozdělení zisku za rok 2012 Základní a
Mateřské školy Konstantinovy Lázně.
Jiří Kalista, místostarosta obce

Územní plán

Myslíte, že ušetříte pálením odpadu doma?
V žádném případě. Minimálně si zaděláte na
pěkné problémy, což může odnést i vaše okolí. Domácnosti jsou v znečišťování ovzduší
hned za automobily. Domácí kotelny přispívají stále více k riziku vzniku rakoviny a srdečních či dýchacích onemocnění a leckde na
venkově je čistota ovzduší v zimním období
stejná nebo i horší než v průmyslových oblastech. Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií pro dokonalé hoření a
čištění spalin, a tak záleží na každém z nás,
kolik jedů vypustíme do vzduchu.
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují
také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete.
Koho pálením odpadů nejvíce poškodíte?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí, půdu a rostliny všude v našem okolí, kde se tyto látky následně usazují. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Věcí, které
do Vašeho kotle nepatří, je mnoho.
I v ulicích našich obcí je často cítit nesnesitelný zápach, který vzniká při pálení plastů.
Takový přístup nelze nazvat ničím jiným než
nehoráznou nezodpovědností a hazardem.
Například pálením PVC vzniká velké množství
dioxinů. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Staré palety, dřevo z
demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo - jeho pálením
vyprodukujete asi 50 - 500 krát více dioxinů
než při topení čistým palivovým dřívím .
Celobarevné letáky a časopisy - při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. A tak bychom mohli pokračovat. Do
kotle, kamen, či krbu patří opravdu jen čisté
dřevo, uhlí nebo jiné adekvátní palivo.
Co říkají zákony k pálení odpadu?
Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno.
Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jasně říká, že fyzické osoby jsou povinny nakládat s
odpadem podle systému stanoveného obcí.
Pálení odpadu je výslovně zakázáno.
Otravujeme nejen sebe, ale i okolí. Myslete na
to.

Výzva k předkládání návrhů změn
V závěru loňského roku rozhodlo zastupitelstvo obce zahájit aktivity, jejichž výstupem
bude zpracování zadání změn územního plánu obce včetně jeho následného projednání.
Z těchto důvodů vyzýváme všechny vlastníky
nemovitostí ve správním území obce tzn. v katastrálních územích Břetislav, Dlouhé Hradiště, Konstantinovy Lázně, Nová Ves, Okrouhlé
Hradiště a Potín, aby v termínu nejpozději do
31. března 2013 předkládaly své návrhy a požadavky.
Tiskopis s jednotnou formou žádosti naleznete na www stránkách obce www.konst-lazne.cz v sekci Úřední deska - ostatní nebo v papírové podobě na obecním úřadě.
Více informací na pozemkovém oddělení obecního úřadu
tel.: 374 625 229,
nebo e-mail: pozemky@konst-lazne.cz
Obecní úřad Konstantinovy Lázně

Blahopřejeme
V měsíci březnu
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:
Kaleta Karel
Walterová Alice
Krtek Josef
Demčáková Jaroslava
Bělecká Miroslava
Miksa Jaroslav
Červenka Jiří
Šůs Josef
Kapounová Marie
Šmídová Jaroslava
Schlegelová Radomila

Omluva
Sbor dobrovolných hasičů v Okrouhlém
Hradišti se omlouvá svým občanům, že se
dne 16. 2. 2013 nekonal ohlášený průvod
masek. Toto se stalo nezodpovědností hlavního pořadatele akce.
Za SDH Brožová Zdeňka - starostka SDH

Obecní úřad Konstantinovy Lázně

Máte doma nepotřebnou 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

3 13 ZPRAVODAJ OD PRAMENE

zpr1112.qxd

27.2.2013 14:31

StrÆnka 4

4

ZE ŠKOLYI

Ze školy

Po pololetním odpočinku jsme se s chutí
pustili nejen do učení, ale i do soutěžení a
výtvarného tvoření. Žáci 4. a 5. ročníku se
podíleli na slavnostním ukončení projektu
Mikroregionu Konstantinolázeňsko "Staré
stromy vypráví", které se konalo 6. února v
budově DPS. Zde jsou vystaveny vybrané fotografie stromů, děti přečetly jimi vymyšlené nejhezčí pohádky o stromech, odměněni
byli i autoři nejlepších fotografií - Vítek
Kapic, Eliška Linková, Eliška Gerstnerová,
Denisa Havlíková, Adam Hájek a Dan Opava.
Na výstavu jsme se byli podívat se všemi žáky školy.
Pro děti jsme připravili projektový den na
téma Můj domov, můj region, což bylo i téma výtvarné soutěže MAS Český Západ. Ve
smíšených skupinkách se žáci zamýšleli nad
tím, co je zajímavého, jak se žije a jaký mají
vztah ke Konstantinovým Lázním a okolí.
Každá skupina zpracovávala jedno z témat sport a volný čas, rostliny a živočichové, domy a historie, cesty a stezky, ekologie, která
byla spojena do kolektivního výtvarného díla s motivem lázeňského pramene a slova
SRDCE.
Ani o jarních prázdninách žáci nezaháleli,
členky tanečního kroužku vystoupily s
country tancem a tanečkem "Beruška" na
masopustním maškarním reji v Alžbětině
dvoře.
Po prázdninách již tradičně probíhal ve škole Týden zdravé výživy zaměřený na zdravé
svačinky - ovocné, sýrové, zeleninové, salátové a mléčné - na každý den v týdnu jedno
téma. Děti si svačinky pochvalovaly, byly opravdu pestré a chutné. Naše škola se na
zdravý životní styl soustředí dlouhodobě,
jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, díky němuž mají děti dvakrát měsíčně zdarma
2 kusy ovoce či zeleniny, k tomu si mohou
nakoupit i mléčné nápoje, jogurty, sýry a
müsli výrobky ve školní sborovně. Pro různé
příležitosti a akce školy "vaříme" i bylinkové
pomazánky, čaje, zeleninové a ovocné saláty.
Společně s dětmi z mateřské školy jsme putovali do Afriky při divadelním představení
souboru Letadlo z Karlových Varů, ve školní
družině jsme soutěžili v kuželkách. První
místa v jednotlivých kategoriích obsadili tito nejlepší "kuželkáři" - Pája Rašín, Terezka
Stříšková, Vítek Kapic a Terezka Bezpalcová.
Gratulujeme.
Na závěr bychom opět chtěli poděkovat našim sponzorům, kteří nás finančně a materiálně podporují. Díky nim nemáme nedostatek výtvarného materiálu, můžeme nakoupit
nové hry do školní družiny a naučné publikace, či odměny pro žáky do různých soutěží. Tentokrát patří naše díky paní Mixové,
paní Ivaně Hampapové, paní Petře Pubrdlo-

ZPRAVODAJ OD PRAMENE 3

Poděkování

vé, panu Romanu Sušírovi, manželům
Stříškovým a Heských, seniorům z DPS a zaměstnancům obecního úřadu. Děkujeme.
Za ZŠ Alena Kaĺavská

Pozvánka
Základní škola Vás zve
do divadla
Na co: pohádka Tři čuníci
Kdy: 25. března 2013 v 10.00 hod.
Kam: Malá scéna KOSu
Za kolik: 45,- Kč/dítě
Hrát budou herci profesionálního Divadla
Kolem. Srdečně zveme všechny děti i jejich
rodiče.

"Maminko, babičko,
přijďte barvit vajíčko."
Zveme Vás na předvelikonoční barvení vajíček
různými technikami do budovy ZŠ Konstantinovy Lázně. Akce se koná v úterý 26. března
2013 od 15.00 do 17.00 hod. S sebou si vezměte šikovné ruce a dobrou náladu, vlastní
vyfouknutá vajíčka vítána. Autoři nejhezčích
kraslic budou odměněni.
ZŠ Konstantinovy Lázně

Zápis
do MŠ Konstantinovy Lázně
Dne 3. dubna 2013 od 13.00 do 16.00 h proběhne v naší mateřské škole zápis dětí na
školní rok 2013/2014.
Přihlásit se mohou děti, které v tomto školním roce dovrší tři roky, nebo starší.
K zápisu přineste prosím rodný list dítěte a
Váš občanský průkaz.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Za MŠ Pochopová Jiřina - ředitelka školy

MDŽ U Marienky
SDH v Okrouhlém Hradišti srdečně zve ženy
na společné setkání u příležitosti oslavy MDŽ,
které se uskuteční dne 9.3.2013 od 15:00 hodin v restauraci U Marienky. Jako každý rok se
ženy pochlubí svými gurmánskými výrobky,
aby mohly ochutnat u jiné ženy. Přijďte si posedět a popovídat, co se za rok od setkání
změnilo! Srdečně zvou hasiči!

Dětský rej masek U Marienky
SDH v Okrouhlém Hradišti srdečně zve všechny děti na tradiční Maškarní rej, který se uskuteční dne 2.3.2013 od 15:00 hodin v restauraci U Marienky v Okrouhlém Hradišti.
Jako každý rok bude pro děti připraveno mnoho zajímavých soutěží. Srdečně zvou hasiči!
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Chtěla bych využít tuto cestu a vyslovit poděkování všem, kteří nám pomáhali při zvládání
naší nepříjemné situace v závěru loňského roku a začátku letošního roku. V podstatě jde o
to, že jsem v bytě banálně zakopla, ale toto
zakopnutí mělo nepěkné důsledky. Upadla
jsem tak nešťastně, že jsem si tím přivodila
komplikovanou zlomeninu pravé ruky a než
jsem se nadála byla jsem v nemocnici v péči
lékařů, kteří se postarali a mojí pochroumanou ruku dávali do pořádku. I když ještě není
plně schopná, tak ale musím říci, podle dosavadních kontrol, že jejich práce byla perfektní
a ruka se pomalu vrací do normálního stavu.
Ovšem tady zůstal imobilní muž a byla nutná
pomoc dalších osob. A tady je to, za co bych
chtěla moc poděkovat, protože o to se postaraly naše milé pečovatelky paní Rašínová a
paní Andrejsová. Nemohu však pominout pomoc našich sousedek paní Matoušové a
Danušky Martinů. Díky všem jmenovaným,
jsme tuto vážnou nehodu překonali a celá rodina si mohla "oddychnout", že není zapotřebí žádných mimořádných opatření. Samozřejmě, že se rodina postarala o vše ostatní. Syn
s rodinou mě prakticky denně v nemocnici
navštěvovali povzbuzovali mě, dcera přispěchala, aby se podílela na pomoci, a to všechno dohromady přispělo, že i když to bylo hodně dramatické, tak nyní ruka se celkem dobře
uzdravuje. Nyní jsem v péči naší milé rehabilitační Marcelky Zwettlerové, a tak doufám, že
až jaro zaťuká, budu opět sázet moje oblíbené kytičky.Tímto bych chtěla ještě jednou kytičkově poděkovat všem kteří nám v této pro
nás těžké době pomáhali.
Vděční manželé Sukovi,
DPS Konstantinovy Lázně.

Letní tábor
SDH Konstantinovy Lázně
pořádá opět, již po devatenácté, letní tábor
pro děti od šesti do sedmnácti let.
Termín pro rok 2013 je od 27.7. do 10.8.
Cena: 3 500,- Kč
Přihlášky poskytujeme do konce března.
Bližší informace na telefonu 723 045 018.

Sbor BJB Teplá
se stanicí v Konstantinových Lázních
(kulturní dům)
zve na Velikonoční shromáždění:
v pátek 29. března od 17:00hod
v neděli 31. března od 10:00hod
v pondělí 1. dubna od 10:00hod
Více informací na www.bjbtepla.cz
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Střípky z historie (21)
Hotel Schnabl - foto z roku 1905

Jestliže byl posledně popisovaný hotel Continental - později Halířák a dnes LD Máj čp. 47
- symbolem téměř permanentního střídání
majitelů a využití, hotel Schnabl - později Česká lípa a dnes Lípa - je jeho přesným opakem.
Od své výstavby do konce války patřil jednomu majiteli - rodině Schnablových, v poválečné době pak nadlouho fakultní nemocnici
Plzeň. V Konstantinových Lázních však není
názornější příklad "vzestupu a pádu" hotelu,
příklad, jak po generace budovaná a po půl
století prosperující rodinná firma může lehce
přijít ke zmaru, pokud ztratí odpovědného
vlastníka. Ale postupně.
Příběh hotelu se začal psát již v roce 1885,
kdy z Tachova, z domu č.p. 172, přišli do tehdy nově založených lázní Nová Ves mladí

Ulice Bahnhof-strasse - foto z roku 1913

manželé Andreas Schnabl (nar. 18. září 1861)
s manželkou Magdalenou (…). Schnabl se ve
Vídni vyučil číšníkem a kuchařem a v nově vystavěném lázeňském domě Curhausu, který
byl v té době již známým a vyhledávaným lázeňským místem, pracoval jako číšník.
Protože byl schopný a podnikavý, po čase si
od lázeňské společnosti pronajal celou lázeňskou restauraci a provozoval ji ve vlastní režii.
V lázeňském domě se jim narodilo 6 dětí:
Franz, Rudolf,…. V novém místě se mu zřejmě
dařilo a tak si v roce 1898, po 13 letech strávených v lázeňské restauraci, postavil v roce
1898 na okraji nově založeného parku v tehdy ještě kokašickém katastru vlastní hotel a
nazval ho hotel Schnabl. Hotel, postavený na
st.p. č.70, dostal kokašické číslo popisné 48.

Později, v souvislosti se vznikem samostatné
obce Konstantinovy Lázně, byl dům přečíslován, avšak shodou okolností opět na čp. 48,
tentokráte Konstantinovy Lázně., pozemek
dostal stavební číslo 81. Zde se jim v roce
1900 narodila ještě jedna dcera a zdálo se, že
Schnablovi prožívají šťastné období svého života. Běžná cesta od Kokašic byla před hotely Continental a Schnabl v roce 1904 upravena a změněna na ulici. Protože vlaková zastávka byla tehdy pouze v Kokašicích a touto
cestou se chodilo a jezdilo k vlakové zastávce,
byla pojmenovaná Bahnhof-strasse.
Rodinné štěstí Schnablových však netrvalo
dlouho, neboť již v roce 1907 zemřela
Andreasova manželka Magdalena. Nejstarší
syn Franz se po vzoru otce vyučil číšníkem a
ještě před první světovou válkou vyrazil do
světa na zkušenou. Na začátku první světové
války ale pracoval v Anglii, a protože byl "nepřátelský" Němec, byl zde uvězněn a 4 roky
internován na ostrově Man v Irském moři.
Syn Rudolf, narozený 27. srpna 1894 v
Lázních Nová Ves, se rovněž připravoval na
hoteliérskou kariéru a vyučil se kuchařem.
Své vzdělání získával v již světoznámých lázních Karlovy Vary, v době od 5. listopadu
1908 do 18. září 1912 v karlovarském hotelu
Post a od 10. dubna 1913 do 29. září 1913
pracoval jako kuchař u Bratřií Selingových v
dalším věhlasném karlovarském hotelu Loib
(dnešní hotel Centrál). Původně zde měl pracovat ještě jeden rok, ale když 4. května 1914
nastupoval, netušil, že se sem již nikdy nevrátí. Začala totiž "velká válka" a Rudolf byl povolán k armádě. Brzy však padl do italského
zajetí, z něhož byl propuštěn až po skončení
válečné vřavy v roce 1919. Po svém návratu
ze zajetí našel rodný hotel v zuboženém stavu, neboť válečné útrapy dopadly i na
Konstantinovy Lázně. Navíc otec Andreas byl
již několik let vážně nemocný, v roce 1916 ho
postihla mrtvice a nemohl se o hotel dostatečně starat. Rudolf se proto ihned po návratu s vervou ujal rodinného majetku a pustil se
do znovu vzkříšení rodinného hotelu.
Zakladatel hotelu Schnabl Andreas a
Magdalena Schnablovi se 6 dětmi, nejstarší syn Franz zde chybí - foto z roku 1898
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STŘÍPKY Z HISTORIE

Střípky z historie (21)
Vysvědčení Rudolfa Schnabla z obecné školy
v Čelivi z roku 1907

Po třech letech, 27. dubna 1922, se Rudolf
Schnabl v Čelivi oženil s mladičkou Pauline
Fretschnerovou z Kokašic ze statku č.p. 10
(dnes Blažkovi), narozenou 13. ledna 1901.
Měsíc po svatbě, 25. května 1922, nemocný
otec Andreas Schnabl na novomanžele hotel i
s malým zemědělským hospodářstvím přepsal. I Paulina byla na práci v hotelu dobře připravena - před svatbou rok studovala v Plzni
v ,,Deutschen Haus", kde se naučila cukrářskému a "moučnickému umění". Její výtečné
zákusky si pak pochvalovali výletníci z širokého okolí.
Dík vysokému Paulinu věnu (100 000 Kč)
mohli novomanželé vyplatit Rudolfovi sourozence a hotel modernizovat (např. zavedli elektrický proud a rozvody vody do všech pokojů). Největší náklady si však vyžádalo vybudování ústředního topení, které stálo 25 000
Kč a provedla ho firma z Georgwalde. Kotel
byl vytápěn hnědým sokolovským uhlím a býval v provozu povětšinu sezóny.

Hotel Schnabl - foto z roku cca 1935

Kvalitu a fortelné provedení tohoto kotle
mohli později ocenit všichni lázeňští obyvatelé a hosté, neboť ho v roce 1956 včetně rediátorů pracovník MNV pan Hanuš vyřezal a nainstaloval ho do místního kina, kde byl kotel v
provozu až do uzavření kina v roce 2010.
K majetku manželů patřilo rovněž malé hospodářství s kravami, prasaty a jedním párem
koní.
V létě vozíval kočí hotelové hosty v
,,Landauru" na Šipín, Gutštejn, do Teplé a na
Krasíkov a na jaře a na podzim pak za úhradu
dovážel uhlí, dříví, a jiné zboží.
Brzy po svatbě, 29. července 1922, se novomanželům Rudolfovi a Paulině narodil syn
Franz. Toho ale gastronomie ani vedení hotelu na maloměstě nelákalo, dal přednost studiu v Chomutově, kde vystudoval pedagogickou školu a stal se učitelem.
Rudolf Schnabl se účastnil také veřejného a
spolkového života v obci a byl členem
Lázeňského klubu, který usiloval o založení
vlastní obce. Za své zásluhy o vznik obce pak
byl v prvních volbách zvolen do jejího zastupitelstva.
V roce 1927 se Schnablovým narodila dcera
Cilly a zdálo se, že naváže na rodinnou hoteliérskou tradici. Vychodila národní školu v
Konstantinových Lázních a Měšťanskou školu
v Bezdružicích. Střední vzdělání získala na
dvouleté Odborné ženské škole v Chomutově
a - jak bylo v rodině zvykem - praktické zkušenosti získávala v hotelích v Karlových
Varech a na Keilbergu v Krušných horách.
Rodinné foto z roku 1931: uprostřed Paulina,
Cilly a Rudolf Schnabl. V předu syn Franz
a poštovní úřednice Anči Řehořová
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Rodinné foto z roku 1942: z leva Franz, Cilly,
Pauline, Rudolf (nahoře)
Zakoupení nového valníku v Mariánských
Lázních Rudolfem Schnablem

Navíc se zapojila i do místního dění - dlouhá
léta hrávala na harmonium v místním kostelíčku. Bylo zřejmé, že Cilly bude pokračovatelkou rodinného podniku.
Hotel Schnabl byl také tradičním místem u-
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STŘÍPKY Z HISTORIE / SPORT
Střípky z historie (21)
Jídelna hotelu Schnabl

Franz Schnabl,
poddůstojník stíhacího letectva

bytování zdejších učitelů: bydleli zde učitel
Bohuslav Beneš (nar. 24. října 1915) z Loun,
který z obce odešel 8. září 1936 a bydlel zde
také učitel Josef Bernard ze Stach, jenž odešel 1. ledna 1937 do Mariánských Lázní.
Mezitím se ale blížila druhá světová válka, která měla, stejně jako ta první, zásadně ovlivnit
další osud rodiny Schnablových. Když 4. října
1938 - pár dní po Mnichovské dohodě - přijely do Konstantinových Lázní německé vojenské oddíly, bylo území Sudet připojeno k
Německé říši, a Konstantinovy Lázně se rázem
ocitly v Německu. Do lázní přestali jezdit lidé
z československého vnitrozemí a začali přijíždět pouze Němci z Říše.
Jako každý mladý Němec musel i Franz brzy
narukovat do německé armády. Sloužil jako
stíhací letec v hodnosti leteckého poddůstojníka. V červnu 1944 byl sestřelen při invazi
spojenců ve francouzské Normandii, jihozápadně od obce Alencon, kde také zahynul.
Pochován je na hřbitově německých vojáků v
Champigny-St.Andre (Dep. Eure, Normandie,
Blok 9, hrob č.1134).
Válka po necelých šesti letech skončila a 8.
května 1945 před 18. hodinou dorazily do
Konstantinových Lázní další vojenské jednotky - tentokráte americké. Život rodiny
Schnablových se znovu změnil: Konstantino-

Cilly Schnablová s vojáky
americké vojenské policie - květen 1945

Navštívenka hotelu s textem: Hotel Schnabl,
Konstantinovy Lázně, 2 minuty od Kurhausu,
15 moderně zařízených pokojů, tekoucí voda,
koupelna v domě, zahradní lehátka, hostinské
pokoje

vy Lázně se opět vrátili k českému území a do
obce přijel oddíl Rudé gardy z Vochova, organizovat odsun německého obyvatelstva. Do
domů a živností původních obyvatel začali
přicházet osídlenci z vnitrozemí. Američané
obsadili všechny domy na příjezdech do obce
a hotel Schnabl si jako svoji základnu vybrala
americká vojenská policie. Schnablovi se museli vystěhovat do bytu kočího, a směli používat již jen hotelovou kuchyni. S Američany
však vycházeli dobře, vařili pro jejich vojáky a
starali se o jejich ubytování, za což dostávali
zaplaceno. Horší vztahy měli se členy Rudé
gardy, která se usídlila naproti v domě čp. 94
Heidelberg-Just (dnes Hrobaříkovi). I pro ně
museli vařit, ale na rozdíl od Američanů gardisté nikdy nezaplatili a to ani za potraviny.
Před každodenním řáděním Rudých gard a jejich rabováním byli nakonec chráněni přítomností Američanů, na něž si gardisti samozřejmě netroufali.
O poválečnému osudu hotelu Schnabl a jeho
majitelích zase až v příštím dílu.
Tento článek si neosobuje právo neomylnosti uváděných informací. Jejich případné doplnění či
upřesnění uvítám a ocením. Uvítám zejména zapůjčení dobových fotografií.
Jiří Kalista, místostarosta obce

ALŽBĚTINSKÁ ZÁBAVA

sobota 16. 3 2013 od 20.00
hraje skupina
PANORAMA MUSIC

FOLKOVÝ VEČER
pátek 29. 3. 2013 Alžbětin dvůr,
Konstantinovy Lázně
Začátek 19:00 hodin
Písničkář Vojta Kiďák Tomáško
Countrybál se skupinou Kamion
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