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OBEC

Vážení spoluobčané,

Rada obce

když si vzpomenu na úvod březnového zpravodaje, tak mi něco říká, abych dával více
pozor na pusu, resp. klávesnici. Výzva k jarním procházkám a čerpání energie z jarních
paprsků teď vypadá hodně hloupě. Byl snad jeden a půl dne, kdy jsme si něco takového
mohli myslet, ale jinak si jaro letos opravdu dává na čas. Ale buďme trpěliví, už je opravdu za humny. Jednou přijít přece musí.
Od března do začátku dubna nabralo technické oddělení tradičně na tzv. veřejně prospěšné práce v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR staronové zaměstnance a mohl tak odstartovat obvyklý jarní úklid, který proběhne postupně v celém
správním území obce. Brzy se probudí nejen počasí, ale i nová lázeňská a turistická sezóna. Po dalších tzv. úsporných opatřeních ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR se
velice těžce rozjíždí lázeňský život. Ale všichni věříme, že problémy jsou nakonec od toho, aby se překonávaly a že i současné komplikace brzy budou minulostí. To si nepochybně přejí nejen majitelé a zaměstnanci lázeňské společnosti, ale i my všichni ostatní.
Karel Týzl, starosta obce

Usnesení čj. 25/03/2013/ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 20. 3. 2013
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi
zasedáními.
3. Diskusi s občany.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Prodej p. p. č. 1042/25 o výměře 11 m2,
k. ú. Konstantinovy Lázně.
4. Kupní smlouvu č. 3/2013.
5. Prodej p. p. č. 505/45 o výměře 50 m2, k. ú.
Konstantinovy Lázně.
6. Kupní smlouvu č. 4/2013.
7. Prodej p. p. č. 1042/47 o výměře 20 m2,
k. ú. Konstantinovy Lázně.
8. Kupní smlouvu č. 5/2013.
9. Prodej p. p. č. 505/44 o výměře 209 m2 v
k. ú. Konstantinovy Lázně.
10. Kupní smlouvu č. 6/2013.
11. Prodej st. p. č. 230/2 o výměře 11 m2,
k. ú. Konstantinovy Lázně.
12. Kupní smlouvu č. 7/2013.
13. Prodej p. p. č. 1113/2 díl "b" o výměře 6
m2, p. p. č. 1113/2 díl "a" o výměře 6 m2, p.
p. č. 1113/2 o výměře 163 m2, p. p. č.
1113/4 o výměře 286 m2, p. p. č. 1113/2 díl
"c" o výměře 0,11 m2, vše k. ú. Konstantinovy Lázně.
14. Kupní smlouvu č. 8/2013.
15. Záměr prodeje části p. p. č. 1620/1, k. ú.
Okrouhlé Hradiště.
16. Vzájemné majetkoprávní vyrovnání p. p.
č. 1600/2 v k. ú. Okrouhlé Hradiště mezi
Obcí Konstantinovy Lázně a Plzeňským krajem formou darovací smlouvy.
17. Zveřejnění výzvy na dodávku služeb odborného lesního hospodáře v obecních lesích.
18. Uhrazení částky 26 916,- Kč Společenství vlastníků jednotek, Zahradní 115,
Konstantinovy Lázně, které odpovídá nájemnému za užívané nebytové prostory v

čp. 115 za roky 2010 - 2012 se splatností
do 30. 6. 2013.
III. pověřuje:
1. Radu obce výběrem dodavatele poskytování služeb odborného lesního hospodáře v
obecních lesích.
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Ze zastupitelstva

Ve středu 13. března se v budově obecního úřadu ke svému již 37. zasedání sešla Rada obce Konstantinovy Lázně. V průběhu svého jednání schválila prodloužení pronájmu bytu č. 5
Heským v čp. 94 na další jeden rok, vyrovnání nájemného za pronájem bývalé kotelny u
bytového domu čp.115 pro uskladnění hasičské techniky nově založenému Společenství
vlastníků, finanční podporu Dechovému orchestru mladých Juvenka při Základní škole v
Bezdružicích a ukončení pronájmu prostor
pro pedikérku v domě s pečovatelskou službou slečně Haně Hodonické, která odchází na
mateřskou dovolenou. V souvislosti s tím vyhlásila záměr pronájmu na tyto prostory.
Rada dále projednala a schválila pokácení jedné lípy pod zahrádkami na p.p.č. 1007/8 na
návrh manželů Podráských, neboť jim tento
strom vyvrací oplocení. Podmínkou povolení
je ale odborné pokácení a odklizení veškerého dřeva na vlastní náklady žadatelů.
Schválena byla i smlouva na věcné břemeno
protlaku kabelu pro veřejné osvětlení pod
krajskou silnicí v souvislosti s revitalizací prostranství pod kaplí, smlouvu na průběžnou
obměnu knihovního fondu zdejší knihovny s
Městem Planá a smlouvu na bezplatnou výpůjčku nádob na separovaný odpad s firmou
Eko-kom a.s.
Závěrem zasedání byl schválen program jednání zastupitelstva obce.
Jiří Kalista, místostarosta obce

Březnové zastupitelstvo obce proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu ve středu 20.
března za účasti 14 zastupitelů. Omluven byl
pro nemoc p. Rašín.
Po více jak půlročním, někdy i bouřlivém projednávání dospělo k závěru řešení pozemkových nesrovnalostí vlastníků či uživatelů nemovitostí v katastrálním území Konstantinovy
Lázně. Zastupitelé schválili poslední krok, kterým byly kupní smlouvy. Akce teď bude postupně pokračovat i v dalších katastrech obce.
Dále v bodě, který se týkal pozemkových záležitostí, zastupitelé schválili záměr prodeje části p. p. č.1620/1, k.ú. Okrouhlé Hradiště na žádost vlastníka sousední nemovitosti p. Martina
Velicha. Hlavním důvodem je srovnání vzájemné hranice pozemků do rovné linie. Současně
byl zastupitelstvem vydán souhlas s přijetím
dalšího pozemku v katastru O. Hradiště u
Úterského potoka (pod Šipínem) od Plzeňského kraje.
Na žádost společenství vlastníků jednotek 115
(čp. 115 K. Lázně) byla schválena zpětná úhrada nájemného za užívané nebytové prostory obcí (bývalá kotelna). Prostor byl v březnu
předán zpět SVJ.
V dubnu se zastupitelé sejdou k jednání na obecním úřadě v těchto termínech: 2. a 17.
dubna.
Karel Týzl, starosta obce
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Blahopřejeme
V měsíci dubnu
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:
Valečková Ida
Krček Václav
Roučková Anna
Hampapová Marie
Křížová Jiřina
Pospíšilová Marie
Dušek Jiří
Durkáčová Anna
Tahavská Hana
Neumannová Vlasta
Sebránek Pavek
Pacolová Hana

Pozvánka na zájezd
Dne 22. května pořádá Obec Konstantinovy
Lázně autobusový poznávací zájezd
po trase: zámek Kynžvart, Motýlí farma
u Frant. Lázní, Miniaturpark Bohemia
v Mar. Lázních.
Odjezd: 8.30 h od budovy DPS
Předpokládaná cena: do 250,- Kč (vstupné)
Objednávky na tel. čísle: 724105907
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OBEC / ZE ŠKOLY
Radnice informuje

Ze školy

Poplatek za odpady 2013
Splatnost poplatku (600,-Kč) u osob s trvalým
bydlištěm uplynula 28. 2. 2013. Poplatníkovi,
který přijde poplatek zaplatit v dubnu bude
již zvýšen o 10 % (tzn. z 300,-- Kč na 330,- Kč).
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.
Poplatek lze zaplatit hotově do pokladny obecního úřadu nebo bankovním převodem na
č. účtu 733 048 319/0800, variabilní symbol
= rodné číslo.

Připomínáme:
Poplatek za psa - splatnost poplatku je do 30.
4. 2013.

Výběrové řízení
na lesního hospodáře
Obec Konstantinovy Lázně vypisuje výběrové
řízení na odborného lesního hospodáře pro
správu lesů ve vlastnictví Obce Konstantinovy
Lázně o celkové rozloze 204 ha.
Doba a místo plnění:
Termín plnění: nejpozději od 1. 5. 2013, popř.
dle dohody, na dobu neurčitou.
Místem plnění jsou lesní majetky ve vlastnictví Obce Konstantinovy Lázně v k.ú. Břetislav,
Dlouhé Hradiště, Konstantinovy Lázně, Nová
Ves, Okrouhlé Hradiště, Poloučany a Potín.
Lhůta pro podání písemné přihlášky:
Do pondělí 15. 4. 2013 do 11:00 hodin.
Místo a způsob podání přihlášky:
Písemná přihláška musí být v termínu doručena na adresu: Obec Konstantinovy Lázně,
Lázeňská 27, 349 52.
Celé znění výzvy a podmínek naleznete na
stránkách obce: www.konst-lazne.cz v sekci
Pro domorodce/volná místa, práce.
Prodej slepiček
pátek 5. dubna 2013 / 13:45 hod.
Konstantinovy Lázně - u koloniálu Valečka
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý,Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16. - 18. týdnů,
cena 159 - 170 Kč/ks
v začátku snášky 178 Kč/ks
Případné bližší informace
tel :728605840 728165166 415740719
Nová služba- výkup králičích kožek cena 22-35 Kč/ks

Březen - měsíc knihy, to jistě okamžitě napadne mnohé z nás a ani my ve škole jsme tento
první jarní měsíc nezanedbávali čtení a pilně
jsme se zapojili do projektu Čtení pomáhá.
Díky tomu už především starší žáci přispěli na
řadu charitativních akcí a tak jim zážitky ze
čtení umocňuje i dobrý pocit, že někomu potřebnému nezištně pomáhají.
Březen byl ovšem i ve znamení několika školních premiér.
První premiérou bylo slavnostní promítání
krátkého filmu "O ztracené kapce", který natočili žáci z kroužku "A je to" jako součást žádosti pro grantovou výzvu "Zapojte se" na
projekt zaměřený na zlepšení životního prostředí školy.
Druhou dlouho netrpělivě očekávanou premiérou bylo zahájení plavecké výuky poprvé v
bazénu Lázeňského domu Jirásek. Z prvního
plavání byly děti nadšené, pochvalovaly si
prostředí, pomůcky i styl výuky, kterou vede
zkušená lektorka Mgr. Miluše Sutnarová a přínosem je především i to, že děti nemusí absolvovat dlouhou cestu do Tachova a zpět.
Třetí premiérou byla první schůzka školního
Ekotýmu, který naplánoval aktivity vedoucí k
naplnění druhého ze sedmi kroků, vedoucích
k získání titulu Ekoškola. Tímto krokem je analýza ekologického stavu školy, v jehož rámci mají žáci za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy v oblastech odpady,
energie, voda a prostředí školy. Jednotlivé oblasti a úkoly byly rozděleny mezi třídy a na jejich základě bude vytvořen roční plán činností s časovým rozvrhem konkrétních a proveditelných úkolů a aktivit, které povedou ke
zlepšení školy a jejího okolí a její ekologizaci.
Ve školní družině proběhly dvě soutěže. V té
výtvarné zvítězili Martínek Šolc, Terezka
Stříšková, Terezka Bezpalcová a Pája Kaše. Ve
stavbě z legokostek soupeřily týmy stavbařů,
z nichž nejúspěšnější byl tým mladších žákyň
ve složení Natálka Horová, Baruška Sittová a
Betynka Coufalová, ze staveb starších žáků se
nejvíce líbila loď Dandy Opavy a Káji Veselého.
Fotografie staveb i další informace o činnosti
naší školy je možné si prohlédnout na nových
webových stránkách školy: www.zskonstantinovylazne.cz, které byly poprvé spuštěny na
konci března, což byla čtvrtá premiéra tohoto
měsíce.
Žáci pátého ročníku se zúčastnili školního kola matematické soutěže KLOKAN, tři nejlepší
řešitelé postupují do kola okresního. Své poznatky a znalosti naší sluneční soustavy využili páťáci v třídním projektu, jehož výsledkem
byl model slunce a planet a počítačové prezentace jednotlivých žáků. Vše je vystaveno
na chodbě naší školy.
Před velikonočním volnem jsme připravili dvě
akce pro děti, žáky i jejich rodiče. Divadelní
představení na Malé scéně v KOSu - pohádka

"O třech prasátkách" a odpolední barvení a
zdobení vajíček v rámci akce "Maminko a babičko, přijďte barvit vajíčko". A i když se jarní
počasí ještě schovávalo někde za mraky, my
všichni jsme se už těšili, jak si užijeme velikonoční svátky a pomlázku.
Na závěr bychom chtěli poděkovat manželům
Palichovým za DVD a CD encyklopedického
charakteru a za výtvarný materiál.
Za ZŠ Alena Kaĺavská

Sbírejte s námi
ZŠ Konstantinovy Lázně se zapojila do projektu Cart4Future, jehož cílem je sběr, výkup a ekologická recyklace použitých inkoustových
cartridgí a laserových tonerů do tiskáren.
Obdrželi jsme zdarma tři sběrné boxy, které
jsme rozmístili v budově školy, na obecním úřadě a v prodejně COOP v Konstantinových
Lázních. Po naplnění boxu si ho společnost
Cart4Future odveze a škole budou připsány
bonusové body, které může vyměnit za dárky
z katalogu odměn. Proto sbírejte s námi a pomozte nám získat zdarma například IT vybavení, výtvarný materiál, sportovní vybavení či
školní pomůcky. Děkujeme.

Pohádka o ztracené Kapce.
Jednoho dne přišla na naši školu nabídka v
rámci projektu EKOŠKOLA natočit max. 5 minutový film o tom, co naše škola nutně potřebuje. Dle přísných kritérií byla slíbena pro nejlepší tvůrce dotace 10.000,- na investice ve
škole.
Paní ředitelka měla štěstí, protože bylo právě
úterý, kdy je kroužek A je to. My s A je tem děláme hodně zajímavých věcí, takže přišla rovnou za námi a požádala nás, abychom natočili film nebo pohádku o kapajících kohoutcích v celé škole. Petr, náš vedoucí, na to odpověděl: "No, tak to zkusíme, ale je tady malý
zádrhel - nemáme kameru a nikdy jsme to nedělali." Paní ředitelka mávla rukou a odpověděla: "Kameru vám seženeme, to nebude problém."
My A je ťáci jsme se do natáčení tolik ponořili, až jsme skoro zapomněli, co se kolem nás
děje. Každý měl svoji roli: já, Valentýna
Coufalová, jsem byla kapička, Víťa Kapic kameraman, Roman Němec ředitel, Adam Hájek
vodník, David Matějka správce čističky, Jakub
Hájek správce lomu a Honza Samek hrál uklízečku. Režisérem byl náš vedoucí a někteří z
nás měli také roli vypravěče. Celé natáčení byla velká námaha, ale také zábava. Například
nás všechny rozesmál Honza Samek, který mě
Kapičce poradil, abych si vzala plavky, že si
můžu zaplavat v lomu. Dokončení na str. 4
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ZE ŠKOLYI

Ze školy

Projekt

Pohádka o ztracené Kapce.

Na kolečkách konstantinolázeňskem

Dokončení ze str. 3

Ovšem lom byl zamrzlý! Výsledek je za námi
vidět - je to Pohádka o ztracené Kapce!
Teď bylo na čase ukázat ostatním kamarádům
ve škole naši práci. Uspořádali jsme u příležitosti premiéry našeho filmu velkou párty, a to
se vším všudy, nechybělo občerstvení a dokonce ani šampaňské, které vypadalo jako dospělácké, i když bylo dětské. Premiéra dopadla výborně! A i když z nás filmové celebrity asi
nebudou, byla to velká zábava a báječně jsme
si to společně užili.
Valča Coufalová
Pozn. Vedoucího:
Jen pár čísel - natáčeli jsme 7 hodin, film jsme
stříhali 4 hodiny, příprava masek a scénáře trvala cca 3 hodiny a výsledkem je film dlouhý
6 minut.
Děkuji všem zúčastněným.

Kultura
v lázeňském domě Prusík
6.4. Taneční večer
písničky na přání zahraje p. Tomáš Černý
13.4. Taneční večer
hraje Impala Duo
20.4. Taneční večer
písničky k tanci i poslechu zahraje
p. Pavel Poplštein
27.4. Taneční večer
písničky na přání zahraje p. Tomáš Černý
Jídelna lázeňského domu Prusík
od 19.30 hodin.
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Střípky z historie (22)

Pokračování z minulého vydání, tentokráte o osudech hotelu Schnabl, později Česká lípa a jeho majitelích po roce 1945.
Po odchodu americké vojenské policie
Schnablovi hotel opravili a opět otevřeli pro
veřejnost. Zejména zbývající američtí vojáci
si zdejší zařízení oblíbili a byli častými návštěvníky. Na příkaz ,,Místní správní komise
Konstantinovy Lázně" (jakéhosi dočasného
řízení obce pod předsednictvím policisty
Stočese) ze dne 6. září 1945 však museli
Schnablovi hotel 20. září 1945 opět zavřít.
Hledal se totiž nový český správce.
Ten se našel už koncem roku 1945 v osobě
pomocného dělníka Václava Hurycha ze
Strakonic, narozeného 5. května 1920 ve

Dům čp. 48 Hotel Schnabl,
foto z roku 1936

Záznam z Okresního úřadu ochrany práce
Bezdružice o přidělení hotelu Václavu
Hurychovi z 15.1.1946

Strakonicích, který do Konstantinových
Lázní přišel ve funkci ,,národního správce"
již 15. ledna 1946 ze sousední Čelivi. Zde
krátce po skončení války osídlili společně se
svým otcem Václavem (nar. 20. prosince
1879) zemědělskou usedlost čp. 15 a zřejmě si chtěli ještě polepšit převzetím zavedeného hotelu. Když Hurych na základě rozhodnutí Místní správní komise hotel
Schnabl převzal, nebyli již Schnablovi majiteli nýbrž pouze neplacenou pracovní silou
ve svém bývalém domě. Rudolf pracoval jako kočí, Pauline jako kuchyňská pomocnice.
Dcera Cilly byla přijata jako pokojská. Stejně
jako ostatní Němci museli i Schnablovi nosit bílé pásky s černým písmenem N.

Měli vyhrazen přesný čas na nákupy, bez povolení se nesměli vzdalovat na více než 7
km, měli zakázáno chodit do kina, na koupaliště, do parku a jezdit dopravními prostředky. Od 18 do 6 hodin nesměli z domu
vycházet vůbec. Navzdory tomu Schnablovi
s Hurychovými vycházeli dobře. Prvním
Hurychovým počinem bylo sepsání všech
škod, které v hotelu způsobili odcházející
Američané za dobu svého pobytu (například
poškozené dveře na pokojích, rozježděný
dvůr těžkou technikou apod.) a nechal si za
to od americké armády vyplatit náhrady ve
výši 130.000 Kč. Vyplacenými penězi se pak
chlubil mezi svými kamarády.
Když se 8. a 9. ledna 1946 dohodli v Chebu
zástupci amerických osvobozeneckých úřadů v Německu se zástupci Československé
vlády na ,,pokud možno uspořádaném a humánním způsobu" odsunu Němců do
Americké zóny, Schnablovi se domnívali, že
se jich vystěhování netýká, neboť od Místní
správní komise v Konstantinových Lázních
dostali ještě 9. dubna 1946 potvrzení o jejich loajalitě k Československé republice.
Osud už ale běžel jinou cestou. Příkaz k vypovězení, doručený jim 10. května 1946, je
proto zaskočil, navíc shromaždištěm konstantinolázeňských Němců byl právě hotel
Schnabl, Hurychem už přejmenovaný na hotel Česká lípa.

Příkaz k uzavření hotelu Schnabl Místní
správní komisí K. Lázně ze 6.9.1945
Příslušník 16. Divize US Army Bronis
Grigovaitis, Oakville, Conneticut, s Cilly
Schnablovou na dvoře hotelu Schnabl,
foto z podzimu 1945
Náhradní průkazka za pracovní knížku
pro R.Schnabla z 15.1.1946
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Střípky z historie (22)
Přepravní lístek pro odsun z Konstantinových
Lázní pro Paulu Schnablovou

Odtud byli vysídlenci odváženi do zámku v
Chodové Plané, za války podobně jako Staré
lázně využívaného k převýchově mladých
německých dívek formou RAD oddílů, kde
čekali necelý týden na shromáždění kontingentu o 1200 lidech, aby mohl být vypraven
vlak. Před transportem do Německa byla opakovaně kontrolována všechna zavazadla,
přičemž jedno zavazadlo dospělé osoby
smělo vážit 50 kg a nesmělo obsahovat žádné cenné věci. Každý vyhnanec dostal lístek
s číslem vagónu, do kterého měl nastoupit.
Cílová stanice odsunu nebyla vyhnancům
dopředu oznámena a tak všichni do poslední chvíle trnuli, aby nebyli vyvezeni do
Sovětské zóny. S tímto napětím odjížděli
Schnablovi s dcerou Cilly 16. května 1946
ve vlaku 306tého transportu (z celkových
1177 vlaků do americké zóny) z Chodové
Plané. Když vlak poprvé zastavil a nádražní
zřízenci zvenku otevírali zapečetěná vrata
vagónů, vystoupili vyhnanci v utečeneckém
táboře na hraničním přechodu v bavorském
Wiesau u Furth im Waldu. Zde mohli sundat
bílé pásky z rukávů. Ve zdejším utečeneckém táboře byli vyhnanci z Československa
prohlédnuti lékařem a vybaveni dočasnými
doklady. Ty dostali pouze ti, kteří se podrobili lékařské prohlídce o bezinfekčnosti, neboť v Československých provizorních shromažďovacích táborech se v nedostatečných
hygienických podmínkách šířily infekce a
škodlivý hmyz. Každý vyhnanec obdržel po
této prohlídce zdravotní průkaz a byla mu
vystavena karta na životní prostředky.
Takto se Schnablovi dostali do rozřaďovací-
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Doklad MSK Konstantinovy Lázně
o loajalitě Schnablových z 9. 4. 1946

ho nádraží v Bayereuthu, kde byly vagóny
dále rozpojovány na různé strany a do různých cílových stanic. Schnablovi byli odsud
odesláni do Münchbergu. Zde vysídlenci opustili železniční vagóny a byli rozdělováni
do okolních vesnic.
Na druhý den. 17. května 1946 byla rodina
Schnablova přidělena do osaměle stojícího
hospodářství v osadě Posterlitz, obec
Seulbitz nedaleko Münchbergu. Ubytováni
byli v domě výminkáře, s jednou postelí, stolem a třemi židlemi. Zpočátku spali na podlaze, později dostali dvě americká polní lůžka. Navzdory této chudobě a navzdory velkému smutku po domově, po rodných
Konstantinových Lázních, zde začínali nový
život. Pracovali jako pomocní dělníci v zemědělství a útěchu hledali v nedělní bohoslužbě místního kostela.
Vyhnání bez prostředků byl pro celou rodinu
velký sociální propad, neboť jedinou státní
podporou bylo odškodnění za padlého syna
ve výši 65 marek. Na Silvestra, 31. prosince
1951, ve věku 57 let, pak v novém domově v
Posterlitz hostinský a zemědělec Rudolf
Schnabl zemřel. Těžko překonával ztrátu svého domova. Až do své smrti věřil, že se jednou
vrátí, neboť byl přesvědčen o své nevině.
Pochován byl na hřbitově v Münchbergu.
Pauline Schnablová prožila na statku ještě
dalších 10 let. Teprve po odchodu do důchodu získala slušný starobní důchod a byla pak
finančně lépe zabezpečena. Zemřela 13. března 1980 v Münchbergu a tam byla také, vedle svého manžela, pochována.
Dcera Cilly se v roce 1949 provdala za pana
Schwagera, krajana z Chebska, který prožil
stejný osud vyhnance. Šaty, stejně jako peníze na svatbu byly vypůjčené, oslava skromná.
Cilly Swagerová, rozená Schnabelová, po
roce 1989 několikrát navštívila Konstantinovy Lázně. Naposledy si rodný hotel, ze
kterého před 63 lety nedobrovolně odešla,
se slzami v očích prohlédla 13. února 2008.
Hotel byl v tu dobu již několik let opuštěný
a stejně jako dnes chátral. Se svými dětmi a
vnoučaty nyní žije v Münchbergu nedaleko
Hofu. Na sklonku svého života sepsala kroniku Konstantinových Lázní do roku 1945 a
předala ji obci. Po odchodu Schnabelovy rodiny zůstal Václav Hurych na vedení hotelu
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Cilly Schwagerová-Schnablová
při předávání kroniky 13. 2. 2008

Cilly Schwagerová-Schnablová při prohlídce
chátrajícího hotelu Lípa 13. 2. 2008

sám s otcem a manželkou. Jak se mu v podnikání dařilo, nevíme, jisté je, že zde nepobyl ani rok, neboť již koncem září 1946 se i
s otcem odstěhoval do nedalekých Lomů.
Na jaře roku 1947 přišel do hotelu nový nájemník - Slovák Josef Koman (nar. 3. dubna
1918) z Ružomberoka a s ním i dělník
Petrov Atanas z Bulharska. Ale ani tito pánové hotel nevedli dlouho - Koman odešel 8.
května 1948 do Rozbachu u Aše a Atanas
Petrov se 15. ledna 1949 odstěhoval do
Okrouhlého Hradiště.
Rozhodnutím Osidlovacho úřadu a Fondu
národní obnovy v Praze ze 16. července
1949 a dodatkem k tomuto rozhodnutí z
25. srpna 1950 přešel hotel i s pozemky na
"Podpůrný spolek halířový dělníků akciové
společnosti, dříve Škodovy závody a spojené strojírny Plzeň" (zapsáno do vložky č. 27
pozemkové knihy).
Jako nájemník Komana vystřídal další
Slovák - Ján Kubranský (nar. 16. května
1910) s manželkou Márií, kteří přišli z
Povážské Bystrice. Přivedli s sebou číšníka
Karla Herce z Levice. Ani ti však nevydrželi
celý rok a 17. března 1952 se vrátili zpět do
Povážské Bystrice, Herc pak jako číšník přešel pracovat do hotelu Jitřenka k vedoucímu
p. Frankievičovi.
Protože hotel nebyl příliš využíván, pronajali si v roce 1955 místní nadšenci pod vedením činorodého Jaroslava Waltery od majitele přístavek ve dvoře a po brigádnické o
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Zaměstnaci hotelu Lípa pí. Tahavská,
Wenzelová, Höllová, Borovcová a nájemce
Petr Höll, foto z roku 1992

Dvůr hotelu Lípa se zadním traktem sídlem loutkového divadla

pravě střechy a úpravě interiérů za pomoci
Bedřicha Hanuše zde zřídili loutkové divadlo. Zážitky z tehdejších divadelních představení si dodnes pamatuje nejeden zdejší
pamětník (divadlo bylo v pronájmu i po
změně majitele na ROH národního ústavu
zdraví).
Jak se s hotelem nakládalo v dalších letech,
nevíme, jisté je, že k 1. lednu 1956 byl dům i
s pozemky rozhodnutím finančního úřadu rady Krajského národního výboru v Plzni předán do užívání Závodnímu výboru základní
organizace ROH, odborového svazu zaměstnanců zdravotnictví - Krajský ústav národního
zdraví v Plzni. Zápis vlastnictví budov i pozemků byl proveden 24. června 1957. Hotel
byl využíván jako zotavovna pro zaměstnance
nemocnice a jejich rodinné příslušníky, výjimečně i pro rekonvalescenty z řad pacientů
nemocnice, a fungoval pouze sezónně od
května do září.
Podle kronikáře Wagnera měl pan František
Stočes v té době v hotelu zřízenu prodejnu
potravin.
Koncem roku - 5. prosince 1958 jako správce
zotavovny nastoupil Václav Calta z Plzně (nar.
26. ledna 1923), který přišel se ženou
Bohumilou, roz. Sosnovou, ze Slavic čp. 14 a
s půlroční dcerou Haničkou (nar. 18. července
1958). Ani je zde však štěstí nepotkalo, spíše
naopak, když se zde 26. května 1960 odehrálo rodinné neštěstí. Dvouletá dcera Hanička
spadla v nestřeženém okamžiku do betonové
jímky na dešťovou vodu a utopila se.
Hotel v té době sloužil dočasně i jako ubytovna. V květnu 1960 se například do domu nastěhovali manželé Josef a Květoslava Krtkovi
(Květoslava roz. Dedáková, 16. května 1939 4. března 2001). Krtkovi se synem Josefem
přišli z Bezdružic čp. 21, kde pan Krtek pracoval v místním JZD, ale zde v Lípě pomáhali
s domovnickými pracemi. V roce 1961 se jim
zde narodil mladší syn Pavel. Po mateřské paní Krtková odešla pracovat do bezdružického
Kovodružstva a v lednu 1968 se přestěhovali
do nově vystavěného bytového domu čp. 117
zde v Konstantinových Lázních.
V roce 1961 byla dokončena oprava budovy a
zahájena nová letní sezona rekreace ROH
KÚNZ. Novými správci se stali zaměstnanci

Fakultní nemocnice František Škarda z Plzně
(nar. 6. listopadu 1913), který přišel do
Konstantinových Lázní jako vedoucí zotavovny, a kuchařka paní Machová, která do té doby vařila ve fakultní nemocnici v Plzni. Oba
bydleli v Kokašicích a do hotelu dojížděli. V té
době bylo v hotelu 70 lůžek, na sezónu se obsazovala i sousední přístavba. Když byla počátkem roku 1973 zahájena generální oprava
školní budovy, nalezla jedna ze tříd dočasné
útočiště právě zde, v jídelně rekreačního střediska Česká lípa.
V roce 1980 však pana Škardu postihl infarkt,
a tak fakultní nemocnice pro záchranu sezóny
vyslala do Konstantinových Lázní mladé manžele Petra (nar. 7. července 1949) a Darinu,
roz. Šilhavou (nar. 9. prosince 1953) Kaslovi.
Petr Kasl byl zámečník a po panu Škardovi se
ujal provozních a údržbářských povinností.
Darina Kaslová byla vyučena kuchařkou, léta
pracovala v kuchyni fakultní nemocnice, a zde
po paní Machové převzala stravovací provoz.
Společně s Kaslovými zde v té době pracovaly paní Edita Nováková, Hana Tahavská, pokojská paní Wenzelová (Repková) a další.
Protože se ani po sezóně nenašli jiní správci,
Kaslovi zde zůstali i na další sezónu, až se zde
nakonec usadili nastálo a hotel vedli téměř 7
let. Hotel přes léto sloužil jako rekreační středisko pro zaměstnance Fakultní nemocnice,
přes zimu zde probíhala podniková školení,
odborné lékařské semináře, rekondiční pobyty a školy v přírodě. Specialitou byl pravidelný lázeňský pobyt dětských hematofiliků, s nimiž sem přijížděl i lékařský personál s vlastním přístrojovým vybavením. Hotel byl vyhlášen dobrou kuchyní, rodinným prostředím i
pravidelným pobytem významných lidí.
V roce 1987 se Kaslovi rozešli a pan Kasl se
vrátil do Plzně. Dočasně ho nahradil zaměstnanec Fakultní nemocnice p. Jarolím, který do
hotelu pouze dojížděl z Plzně, a vedení ROH
hledalo nového správce. Ještě téhož roku ho
nahradil zdejší občan Petr Höll, jenž do té doby vedl místní hotel Tvorba, dnešní Alžbětin
dvůr. Darina Kaslová odešla po roce 1989 pracovat do Německa a v kuchyni ji nahradila paní Zdena Höllová. Pracovaly zde i paní Marie
Borovcová a Zdena Pustinová. V porevoluční
době bylo fakultní nemocnicí zpracováno několik návrhů na oživení provozu, ale žádný z
nich se nezrealizoval. Osud ROH a zaměstnaneckých rekreací byl v té době nejistý, a tak
nemocnice hotel od roku 1992 pronajala stávajícímu správci panu Höllovi. Ten se zaměřil
na tzv. rekondiční pobyty a kuchyni otevřel i
pro místní veřejnost, která si brzy zvykla na
polední stravování a hotel znovu ožil. Možná
právě proto se vedení ROH Fakultní nemocnice Plzeň ještě téhož roku rozhodlo hotel prodat. Přestože o koupi se zajímal i stávající nájemce p. Höll, hotel byl nakonec prodán man-

želům Rabovým z Plzně. Ti se také brzy ujali
jeho provozování, ale klientelu neudrželi, a z
hotelu se brzy stala pouze restaurace. Protože
Rabovi však kupní cenu nikdy neuhradili, vedla s nimi fakultní nemocnice dlouholeté soudní spory, až nakonec hotel vysoudila zpět a
prodala třem společníkům, mezi nimiž byl i
zdejší občan Ing. Jaromír Bubeníček. Ti připravili projektovou dokumentaci a stavební
povolení na modernizaci hotelu, ale protože
se cena rekonstrukce vyšplhala do značné výše, od záměru odstoupili a hotel v roce 2008
prodali Vojenskému projektovému ústavu
DEÚ Plzeň.
Polozchátralou budovu dnes vlastní plzeňská
akciová společnost West Brokers a její budoucí využití je nejasné.
Pravidelní návštěvníci z dob závodní rekreace
a pozdějších rekondičních pobytů si zdejší
kraj zamilovali a do Konstantinových Lázní
jezdili i po uzavření hotelu - nejprve na rekondiční pobyty do jiných hotelů, později individuálně. Mnohým zdejší kraj natolik učaroval,
že se sem každoročně vrací. V mnoha rodinách tak byla založena rodinná tradice pravidelných návštěv Konstantinových Lázní, která
se přenášela z rodičů na děti a mnohdy i na
vnuky. Jedním z příkladů je i rodina fakultního internisty MUDr. Prokopa.
Doufejme, že obliba Konstantinových Lázní a
nový soukromý vlastník následně přivede k
bývalé slávě i dnešní zchátralou budovu, kdysi tolik vyhlášeného hotelu Schnabl.
Tento článek si neosobuje právo neomylnosti uváděných informací. Jejich případné doplnění či
upřesnění uvítám a ocením. Uvítám zejména zapůjčení dobových fotografií.
Ing. Jiří Kalista, místostarosta obce
Současné foto hotelu Lípa z roku 2012
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Sport
fotbal jaro 2013
"A" mužstvo - okresní přebor
SO 6.4.
Konst. Lázně :
Částkov
SO 13.4.
Lom
:
Konst. Lázně
odj. 15,00
SO 20.4.
Konst.Lázně :
Tachov B
SO 27.4.
Konst. Lázně :
Záchlumí
SO 4.5.
Černošín
:
Konst. Lázně
odj.15,45
"B" mužstvo - III. třída
NE 7.4.
Konst. Lázně :
Zadní Chodov
NE 14.4.
Dlouhý Újezd :
Konst. Lázně
odj.13,00
NE 21.4.
Konst. Lázně :
Kšice B
NE 28.4.
Konst. Lázně :
Částkov B
NE 5.5.
Trpísty
:
Konst. Lázně
odj.13,30
Žáci - okresní soutěž
NE 7.4.
volno
SO 13.4.
Chodský Újezd: Konst. Lázně
odj.11,30
NE 21.4.
Konst. Lázně : St. Sedliště
SO 27.4.
Konst. Lázně : Studánka
SO 4.5.
Erpužice
:
Konst. Lázně
odj. 8,45
ST
8.5.
Konst. Lázně : Třemešné

15,00
16,30
15,00
15,00
17,00

15,00
14,30
15,00
15,00

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Prodej 16. 4. 2013 ve 13:00 hodin
v Konstantinových Lázních (za pergolou)
Kuřice černé, červené,
bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 12-18týd. cena: 120-180,-Kč
Chovní kohoutci
12-18týd. 120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.70-90,-Kč
Moularden
/kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3týd. 70-90,-Kč
Kačeny barbarie
/francouzský hybrid pižmové kačeny/
1-3týd. 110-130,-Kč
Husy bílé
1-3týd. 140-160,-Kč
Husy landenské
1-3týd. 140-160,-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

15,00

Lázeňská koule startuje
VII. ročník turnaje v petanque startuje
v pátek 26. 4. od 17:00 hod.
na hřištích v Parku pro radost

12,30

Turnaj "Člověče, nezlob se!"

13,00

Turnaj v "Člověče, nezlob se" se koná
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Konstantinovy Lázně v sobotu
13. dubna od 14.00 h.
Zveme všechny, kteří mají chuť
si zahrát a pobavit se.

13,00
10,00
10,00
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