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OBEC

Vážení spoluobčané,

Obecní tamtamy
Kelišová pátrá, radí, informuje

květnový měsíc, do kterého jsme právě vkročili, nám přináší tradičně první "letní" teploty, celou řadu významných dnů i zajímavých akcí, které nám opět trošku zpestří možnosti využití volného času. S přírodou se ruku v ruce probouzí i bohatší kulturní a společenský život v obci. Lázeňská sezona v roce, kdy lázeňství v Konstantikách slaví 210
let, bude slavnostně zahájena společně se sezonou turistickou, letos výjimečně až v sobotu 1. června. Akci pořádají společně Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s., Mikroregion Konstantinolázeňsko, Obec Konstantinovy Lázně a partnersky se podílí MAS Český
západ, o.s. Připraven je pestrý celodenní program pro všechny věkové kategorie.
Pozvánky na celou řadu akcí, které v nejbližších týdnech u nás proběhnou naleznete
uvnitř zpravodaje a vypadá to, že nás letos čeká hodně zajímavé a příjemné léto.
Karel Týzl, starosta obce

"Tak sláva… létíčko je tady… šmarja konečně. Sem přes zimu neměla na toho guvernéra vůbec náladu. To jeden musí být
vodpočatej, aby ten rozhovor přežil. Ta letošní zima byla jedna velká depréze, a to
můžu Standovi podepsat. No nic, už jsem
zase v cajku, a tak mu trochu vyvětrám
ten jeho zatuchlý kancl.
Tak tedy nazdar, předsedo. Sem tu zpátky…, joo mě se jen tak nezbavíš fešáku (no
to jsem přepískla). Tak dem na to. Pořád
slyším nějaké breptání o nějaké inlajn dráze, inlajn bruslení. Za prvé nevím, co to je
a zadruhé mě to uráží. Koukej mě to vysvětlit…, sakra."
Inline brusle jsou kolečkové brusle, které
mají kolečka umístěná v jedné řadě za sebou a je to v posledních letech hodně rozšířená rekreační aktivita. A co se týká Konstantinek, tak 6. května zasedá komise, která
vybere dodavatele této stavby právě u nás.
Bude to poměrně rychle realizovaná záležitost, neboť se počítá s jejím ukončením do
poloviny července letošního roku (K. Lázně N. Ves - Čeliv - D. Polžice).
"No a japa já pojedu asi trachtorem do Čelivi, ty rozumbrado? Pche…"
Máš pravdu, že v části N.Ves - Čeliv - D. Polžice bude pro motorová vozidla vjezd zakázán, protože celé území bude mít statut cyklostezky. Pouze pro nezbytnou obsluhu
(bydlení, zemědělská činnost) bude vlastníkům, nájemcům, a podobně vjezd s omezením povolen.

Rada obce
Ve středu 10. dubna zasedala rada obce. Na
svém jednání schválila pronájem nebytových prostor v DPS pro pedikérské služby
paní Anně Blažkové z Bezdružic, která byla
jediným zájemcem. Pokud nová pedikérka
poskytne ošetření nohou měsíčně 43 klientům za sníženou cenu 90,- Kč, bude, stejně
jako předchozí nájemci, osvobozena od úhrady nájmu energií. Schválena byla také
smlouva se SŽDC o pronájmu pozemků pod
budoucím železničním přejezdem pro novou
cyklo a in-line dráhu po dobu výstavby, pomoc obce pořadatelům 5. ročníku Kuličkyády, darovací smlouvu na podporu provozu
místního infocentra paní Libuši Sittové a
přiznání osobního příplatku ředitelce zdejší
základní školy.
Další jednání rady obce proběhlo ve středu
17.dubna. Na tomto jednání byla schválena
spolupráce s obcí Kokašice při provozování
sběrného dvora, kam napříště mohou ode

vzdávat odpad i obyvatelé Kokašic s tím, že
se obec bude podílet na úhradě provozních
nákladů. Schválen byl také jednorázový pronájem nebytových prostor v KOSu. Projednána byla stížnost pana Houšky na umístění laviček a stojanu na kola na parkovišti ve
Starých Lázních. Naopak schváleny nebyly
nabídky na registraci internetových domén
a prodloužení ochranné známky obce na
symbol starého pitného pavilonu na dalších
10 let. Rada také po obsáhlé diskusi vybrala nového odborného hospodáře pro správu
obecních lesů. Ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásili tři uchazeči, byl vybrán Ing.
Martin Bubeníček, který předložil nejvýhodnější nabídku. S uchazečem bude sepsána
smlouva na dobu jednoho roku, po jehož uplynutí bude nová spolupráce vyhodnocena.
Jiří Kalista, místostarosta obce

ZPRAVODAJ OD PRAMENE 5 13

"No to se vám zase něco povedlo…
Máš pro mě něco normálního, abych se
tuplovaně nenakrkla? To jsou po zimně šoky, panečku. Japa je to s nějakou kulturou. Bude něco?"
Myslím si, Kelišová, že to bude letos zajímavé i pro Tebe. Program už je hotov a tak ho
můžu stručně představit.
8. června - festival U pramene
IX. ročník
Juvenka, Mezcla Orquesta (kubánsko - česká skupina hrající latinskoamerické rytmy),
Banjo Band Ivana Mládka (bez komentáře),
Medvěd 009 (známé rockové seskupení z
Úval), The Spankers (veselá partička s tanečním SKA stylem), Fas Food Orchestra
(další zástupce stylu SKA z Prahy) Sto zvířat
(legendární pražské seskupení hrající I. českou ligu stylu SKA a reggae). Program je
prošpikovaný špičkovými českými soubory.
Bude to stát opravdu za to! Na Juvenku a
Mezcla Orquesta je vstup zdarma !!!
Pokračování na str. 3
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OBEC / ZE ŠKOLY
Obecní tamtamy

Radnice informuje

Kelišová pátrá, radí, informuje

Výzva - kiosek s občerstvením

12. - 13. července - Revival fest
X. ročník
zde uvidíme a uslyšíme:
12. 7. - BRUTUS (originál) - česká bigbeatová legenda s rokem "narození" 1966!
13. 7. - Nirvana revival, Uširváč (Hudba Praha a Jasná páka revival), Tři sestry Banditos,
U2 revival (Brno), Rolling Stones revival
(Brno), Led Zeppelin Myst (Brno), ZZ Top revival
10. 8 - festival Lázeňská struna
XI. ročník
Hynek Kočí a Šelesti, Jiří Šmidt, Devítka
(špička folkové scény s 20letou historií),
Hromosvod (pražské folk rockové seskupení), Jiří Schmitzer (známý herec, písničkář a
především skvělý člověk), Pozdní sběr (partička z Brna složená ze zkušených muzikantů) Plavci (Rangers) s Honzou Vančurou tady opět není co dodat.
Dále proběhne 14. září po čtvrté Šrapnel hlavní hvězdou bude Mr. Cocoman a Dr.
Kary, ale uvidíme i skvělé fanky v podání
Megaphone a skotsko-český rock v podání
Curlies.
Před dokončením je program letní Hudební
pergoly. Ten bude k dispozici příští měsíc. V
plném proudu je rovněž oficiální program
Music Clubu Panteon, kde nalezneme celou
řadu skvělých koncertů. Více informací je k
dispozici na obecních internetových stránkách www.konst-lazne.cz anebo facebooku:
www.facebook.com/kulturni.konstantinky
"Cožééé? Jakej facebůk? Ty seš hroznej mimoň. Mluv na mě jak Tě zobák narost čeče
a ne nějakou tatarštinou. To jsem se toho
zase dozvěděla.
Tak tedy nazdar."
Pro ty, kterým nevadím
Vaša Karla Kelišojc

Blahopřejeme
V měsíci květnu
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:
Jindrová Julie
Balážová Rozália
Martinů Danuše
Schlegelová Marie
Suk Vladimír
Fischer Vladimír
Šrom Jaroslav
Oubrechtová Vlasta
Kabíček Jan
Němec Jaroslav
Polánková Jarmila
Terč Josef

Pozvánka

Obec Konstantinovy Lázně hledá provozovatele stánku s občerstvením v areálu plaveckého bazénu ve Starých Lázních pro letní sezonu 2013.
Předpokládaný provoz:
od poloviny června do konce srpna.
Hlavní podmínky pronájmu:
provoz kiosku výhradně v provozní době
bazénu (červen a září 13:00-17:00 hod),
(červenec a srpen10:00-19:00 hod)
- denní nájemné - 50,- Kč/den + energie
Uzávěrka přijímání písemných žádostí - nabídek doručených na obecní úřad je 15. 5.
2013 ve 14:00 hodin.
Další informace na tel: 374 625 252,
e-mail: spravni@konst-lazne.cz

Hledá se plavčík na letní sezonu
Obec Konstantinovy Lázně přijme 2 brigádníky na pozici plavčíka k venkovnímu 25 m
bazénu Konstantinovy Lázně pro letní sezonu 2013.
Předpokládaný provoz:
od poloviny června do konce srpna
Základní předpoklady na plavčíka:
plavec, fyzická zdatnost, věk 18+ let, spolehlivost
Provozní doba bazénu:
10:00 - 19:00 hodin
Žádosti podávejte na obecní úřad.
Další informace na tel: 374 625 424,
e-mail: obec@konst-lazne.cz

Pozvánka na zájezd
Dne 22. května pořádá Obec Konstantinovy
Lázně autobusový poznávací zájezd po trase:
zámek Kynžvart, Motýlí farma u Františkových Lázní, Miniaturpark Bohemia v Mariánských Lázních. K dispozici je posledních pár
míst.
Odjezd: 8.30 h od budovy DPS
Předpokládaná cena: do 250,- Kč (vstupné)
Objednávky na tel. čísle: 724 105 907

Lázeňská koule 2013
Termíny pro VII. ročník turnaje v petanque
24. května, 14. června, 12.července, 30. srpna, 20. září a 11. října vždy od 17:00 hodin
na hracích plochách v Parku pro radost.
Srdečně zve ředitelka turnaje
Jiřina Bočková

Program kina Bezdružice
St 8. 5. Královský víkend
20:00 hod, vstupné 50,- Kč, komedie, přístupný od 12let, 94 min
Příjemná komedie o jedné významné historické události.

Camp military convoy
a vzpomínkový den
v Konstantinkách
Konstantinovy Lázně 3.-5. května louka u KD
Vybavíte si jak vůbec v roce 2007 přišel na
svět "vzpomínkový den"? Do té doby byl osmý květen v podstatě den jako každý jiný.
Vlastně shodou okolností a náhod se Konstantinky objevily na trase konvoje historické vojenské techniky Klubu vojenské historie Terezín. Zájem veřejnosti o jakousi startovací akci byl poměrně silný a přiměl nadšence provozující vojenské veterány k zopakování nápadu a tím i založení nové tradice, která nám letos posedmé připomíná
květnové události roku 1945 na
Konstantinolázeňsku. Skupina aktivních občanů kolem Ing. Jiřího Kalisty pak v roce
2011 vybudovala pomníček a uspořádala
velkolepou akci při jeho slavnostním odhalení za účasti amerických veteránů a současně byl vydán materiál mapující situaci v
obci a okolí v roce 1945. Součástí vzpomínkového dne se za ta léta stal i kulturní doprovodný program, který letos bude obohacen o country večírek. Na celý víkendový
program je vstup zdarma.
Další novinkou bude rozšíření akce o pravý
vojenský camp, který vznikne na louce za
kulturním domem (od pátku až do neděle),
což bude bezpochyby atraktivní záležitost
nejen pro nejmenší, ale pro všechny obdivovatele vojenské techniky. Program vzpomínkového dne naleznete na jiném místě zpravodaje. Mezi 11.00 a 12.00 nově projede
májová jízda historických vozidel se startem
ve Stříbře Konstatinovými Lázněmi, Okr.
Hradoštěm a Novou Vsí.
Karel Týzl, starosta obce

Volná místa ve wellnessu
Wellness centrum
Konstantinovy Lázně a. s. se sídlem:
Plzeňská 58, 349 52 Konstantinovy Lázně
Hledáme spolupracovníky:
Masér (hlavní pracovní poměr)
požadujeme masérský kurz, certifikát na masáž
lávovými kameny,
výhodou jsou certifikáty na masáž
plosky nohy a na manuální lymfodrenáž.
Obsluha kavárny wellness centra
(dohoda o provedení práce)
požadujeme minimální věk 18 let.
Pokud máte zájem pracovat
u naší akciové společnosti,
zasílejte své životopisy na výše uvedenou adresu nebo na e-mailovou adresu:
manager@konstantinspa.cz
Korespondenční adresa:
Lázeňská 210,
349 52 Konstantinovy Lázně
IČ 45359121
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ZE ŠKOLYI

Ze školy

Ohlédnutí
Kuličkiáda popáté

Ani vpravdě aprílové počasí nám nezabránilo,
abychom na Den Země neuskutečnili již tradiční jarní úklid na školní zahradě a v okolí
školy. Starší žáci vyrazili směr Poloučany,
Nová Ves a Staré Lázně a sbírali odpad ze
strouhy kolem silnic, ti mladší uklízeli školní
zahradu a připravili její odemykání v odpoledních hodinách. Celá akce byla součástí projektu "Clean up the world" Českého svazu ochránců životního prostředí, který nám zdarma poskytl pytle na odpad, kterého bohužel
jako každý rok nebylo málo. Odpoledne jsme
pak na uklizené zahradě opékali špekáčky,
hráli hry a užívali si jarního sluníčka.
Dvakrát se v dubnu sešel Ekotým, aby zhodnotil materiály vzniklé z analýzy školy a připravil celoroční plán aktivit ve dvou vybraných oblastech - odpady a prostředí školy.
Zároveň jsme s naší činností seznámili i pana
starostu a prostřednictvím rodičovských
schůzek i naše rodiče.
Na konci dubna jsme jako každý rok vyrobili
čarodějnici a pomáhali ozdobit májku k oslavě nejmagičtější noci v roce - Filipojakubské.
Ve školní družině děti společně pracovaly na
výtvarném projektu "Jaro", jehož výsledkem
byl rozkvetlý strom s probouzejícími se živočichy i rostlinami po dlouhém zimním spánku, který je vystavený u vchodu do školní družiny.
Přijímacích zkoušek na gymnázium se zúčastnili tři žáci, jeden z nich byl přijat.
Poděkovat chceme paní Aleně Krejčové, která
nám pomohla připravit žáky na dopravní soutěž BESIP praktickými ukázkami a radami, jak
poskytnout 1. pomoc zraněnému a Mgr.
Tereze Coufalové za hry a odměny do soutěží
pro naše děti.
O všech akcích a aktivitách školy se můžete
dočíst na nových webových stránkách
www.zskonstantinovylazne.cz.

Výstava fotografií ve škole
V průběhu celého května jsou na školních
chodbách k vidění fotografie stromů, které vyfotili žáci ze škol Mikroregionu Konstantinolázeňsko k projektu Staré stromy vypráví.
Přijďte se podívat do ZŠ Konst. Lázně, denně
od 12.00 do 16.00 h.

Den matek
Milé maminky, přijďte k nám do školy oslavit
svůj svátek.
Připravili jsme pro Vás soutěžení, zábavu, malé občerstvení i překvapení a to na odpoledne
14. května od 15.30 h.
Těší se na Vás žáci a učitelé
ZŠ Konst. Lázně

Pojďte s námi do divadla
Srdečně vás zveme na divadelní představení
pohádka " O Jindřichovi" - 14. května 2013
Malá scéna KOS Konst. Lázně - 11.00 h
Vstupné: 40,- Kč / dítě
Žáci a učitelé ZŠ Konst. Lázně

Za ZŠ Alena Kaĺavská
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Na letošní Kuličkiádu přijelo opět mnoho
příznivců kuliček, kultury a pohody. Open
turnaje dospělých se zúčastnilo 34 hráčů!
Vyhrál Martin Dostál z Prahy. Nejlepší od
nás, Jarda Kuncl, 7. místo! MRČR juniorů se
zúčastnilo pouze 11 dětí. Vzhledem k dost
špatnému počasí považuji i toto za úspěch.
Mistrem republiky se stal Martin Mišovič z
Prahy, nejlepší od nás Rozárka Hájková si
vycvrnkala 3. místo.
Během příjemného kulturního, i když deštivého, odpoledne nás na hřišti i mimo něj
rozhýbala skupina Ponožky pana Semtamťuka. Již tradiční účastník dívčí vokální skupina Lentilky z ZŠU Planá i přes některé nemocné zpěvačky nás všechny zase rozezpívala. Divadlo z Paloučku, žel, kvůli dešti nebylo. Ale při neplánovaném a improvizovaném klaunském vystoupení Ládi Uhlíka a
Adama Hájka jsme se nasmáli, až jsme se za
břicho popadali.
Rád bych ze srdce poděkoval všem těmto
nezištným pomocníkům:
Firmě HA-HA za sponzorský dar a přípravu
celé akce, DDM Planá za překrásné poháry,
Pavlu Marešovi a Radku Sýkorovi za nápadité plakáty, obci Konstantinovy Lázně za
technickou pomoc a úpravu hřiště, Jindrovi
Sittovi s kozími sýry za finanční dar, Elišce
Pubrlové za buchtu, spolku NIKOLINA
Buškovice za finanční dar z prodeje palačinek a veškerou pomoc při akci, Báře
Hájkové nejen za pytlíky na kuličky, Honzovi
a jeho týmu z Pohody za občerstvení, Lesům
ČR za krásné ceny, Davidu Matějkovi za přípravu hřiště.
Zvláštní poděkování patří všem zúčastněným.
Všem se nám sobotní akce líbila a těšíme se
na vás zase za rok. Snad se i počasí zlepší.
Výsledky turnaje a bližší informace na
www.kulicky.com.
Petr Hájek
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Střípky z historie (23)
Jedna z nejstarších pohlednic kaple
z roku 1902

Na malé vyvýšenině nad příjezdovou cestou k
hlavní lázeňské budově, která tehdy ještě vedla středem parku, nechala Josefa (Sofia) Pankratzová (nar.1832), manželka zakladatele
novodobé historie lázní, JUDr. Františka Pankratze, postavit v letech 1898 až1900 krásnou mariánskou kapli. Ta byla určena zejména pro duchovní povzbuzení pacientů nových
lázní, ale navštěvovali ji hojně i místní obyvatelé. Stavbu provedl zednický mistr Martin
Prosch z Břetislavi za 3.500 zl., s velkou pravděpodobností tentýž Martin Prosch, který ve
Wiesenthalu (dnešní ulice Růžová) v roce
1902 postavil vilu Dornröschen (dnes čp. 42 Frantovi, vilu čp. 39 - Hampapovi, čp. 40 -

Charvátovi a možná i některé další) a krátce
také vlastnil hotel Café Continenthal (dnes LD
Máj). Kaple byla zasvěcena, na počest mariánského zjevení v jižní Francii v roce 1858,
Panně Marii Lourdské a vysvětil ji farář Nagerl
z Okrouhlého Hradiště. Protože stála na poloučanském katastru, byla jako filiální kaple
"přifařena" k farnosti Okrouhlé Hradiště.
Zároveň byla založena nadace rodiny Pankratzovy, která po dobu lázeňské sezóny financovala sloužícímu faráři bezplatné ubytování v lázeňském domě za každodenní povinnost sloužit mši. Až když velebný duchovní
rada, profesor Rudolf Wirschal, přeložil své
penzijní (důchodové) sídlo do Konstantino-

Marie Lourdské byl dlouhá léta jiný významný
lázeňský občan - Fanz Magesz, čp. 60.
Vnitřní zařízení kaple bylo pořízeno ze sbírek
vděčných pacientů, kteří našli ve zdejších léčivých koupelích ztracené zdraví. Mnoho se na
vybavení kaple zasloužil i kníže Schwarzenberg, který byl i se svým nemalým doprovodem pravidelným návštěvníkem zdejších lázní.
Kaple však byla také dějištěm mnoha hudebních akcí. Pod vedením všeobecně uznávaného vrchního učitele ve výslužbě a dlouholetého varhaníka Karla Reeba zde dlouhá léta působil vyhlášený chrámový sbor, jenž pod jeho
vedením zpíval čtyřhlasně. Členy chrámového

Interiér kaple z roku 1902 (vlevo)
Kaple v roce 1927 (nahoře)
Kaple v roce 1928 (vpravo)

vých Lázní, mohly být v kostelíku bohoslužby
konány celoročně. Jako chrámový varhaník
zde mnoho let působil vrchní učitel v důchodu Karl Reeb z čp. 23, později mladičká Cilly
Schnabl, dcera majitele zdejšího hotelu
Schnabl(čp.48). Kostelníkem kaple Panny
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Střípky z historie (23)
Kaple v roce 1935

sboru byli po dlouhá léta i významní občané
obce: sopran zpívala Maria Lang a Anna Ley,
alt zpívala Amalie Stöhr a Albine Kotrasch. Ve
sboru se uplatnili i místní muži - tenor zpívali
Josef Hahn, Alois Lang a Peter Kaspar, basem
doprovázeli vrchní učitel Heimrath, Hans
Kettner, pánové Heinz a Bittner a Hans
Röhling. Při mešních zpěvech na krasíkovských poutích nebo o štědrém večeru ve zdejší kapli prý nezůstalo jedno oko suché.
Vrcholným bodem v životě konstantinolázeňského chrámového sboru pod vedením Karla
Reeba bylo předvedení Korunní mše od
Mozarta ve spolupráci s lázeňskou hudbou.
Překrásně prý zde zněl hlas v altové tónině od
paní Stöhr. Nástupcem vrchního učitele Karla
Reeba ve vedeni sboru se stala pani Getrude
Just, bytem ve vile Heidelberg čp.94.
Byla výbornou učitelkou hry na klavír a mimoto organizátorkou divadelnich představení.
Poté, kdy byla v roce 1925 nákladem 200 tis.
Kč elektrifikována celá obec, věnoval v roce
1930 místní občan Ing. Hanz Kettner, majitel
zdejší elektrotechnické firmy sídlící v čp. 76,
elektroistalaci a osvětlení celé kaple.
Kaple v roce 1935

V roce 1946, když poslední sudetští Němci opouštěli své domovy při vysídlováni do
Bavorska, naklonil se kříž na této kapli do takové míry, že hrozil jeho pád. Usedlíci říkali, že
je to ze žalu nad jejich osudem. Upevnění tohoto kříže, stejně tak jako provizorní vyspravení věžních trámů a tesařských prvků bylo
zřejmě provedeno v prvních poválečných letech.
S posledním transportem německého obyvatelstva odjel i poslední místní německý farář,
profesor Rudolf Wirschal. Tím byla završena
jedna etapa církevního života krásné mariánské kaple v Konstantinových Lázních, zasvěcené Panně Marii Lourdské.
Od doby výstavby kaple uplynulo mnoho času. Přešly dvě války, na místě léčivých pramenů byla vystavěna a založena obec Konstantinovy Lázně, vyměnilo se obyvatelstvo. Jak se
utvářel poválečný osud konstantinolázeňské
kaple Panny Marie Lourdské zmapujeme zase
v dalším díle střípků.
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

Snímek interiéru kaple z roku 1936 (dole)
Kaple v roce 1936 úplně dole)

NORDIC WALKING V KONSTANTINKÁCH
ZÁVOD PRO VŠECHNY ZDATNÉ I MÉNĚ
ZDATNÉ, PRO MALÉ, VELKÉ I SENIORY
19. 5. 2013
PŘED LÁZEŇSKÝM HOTELEM PRUSÍK
Program:
10:00 - 11:00 úvodní lekce NW
pro začátečníky vedené instruktorkami
11:00 - 13:00 prezentace
12:00 - 13:00 společné rozcvičení
s Nordic Walking holemi
13:15 START (hromadný start)
15:30 ukončení závodu
Vyhlášení vítězů
Cena pro I. II. a III. místo z každé trasy
Vyhlášení nejstaršího a nejmladšího
závodníka
Trasy:
po naučné stezce okolo
Hradišťského vrchu (2 km, 4 km a 7 km)
možnost zapůjčení NW holí
přímo na místě za poplatek
občerstvení zajištěno
PŘIHLÁŠKY:
možnost zaslání přihlášek na e-mail:
obchod@konstantinovy.cz do 18. 5. 2013
(elektronické přihlášky naleznete na
www.konstantinovy.cz)
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Pozvánka
Hasičské závody
v Konstantinkách 25. května
Sbor dobrovolných hasičů Konstantinovy
Lázně pořádá v sobotu dne 25. května
Okresní kolo mladších a starších žáků v celostátní hře Plamen a zároveň vyhodnocení soutěže ročníku 2012/2013 a okresní soutěž dorostu a dorostenek. Soutěžit se bude ve štafetě 4 x 60 m, štafetě CTIF na 400 m, požárním
útoku CTIF a požárním útoku. Tyto závody se
uskuteční na louce za mateřskou školou od 9
hodin. Soutěž dorostenců a dorostenek v překážkovém závodě na 100 m a v dvojboji se uskuteční před základní školou od 13:30 hod.
Srdečně zveme nejen fanoušky hasičského
sportu, ale i ostatní návštěvníky a hosty.
Přijďte povzbudit nejen místní závodníky.
Srdečně Vás zvou pořadatelé z SDH.

Den otevřených dveří
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín pořádá u příležitosti 20.
výročí svého založení Den otevřených dveří
ve své dceřinné společnosti EKODEPON
s.r.o., a to v sobotu 18. května 2013 v areálu skládky v Černošíně (směr Svojšín).
Program:
11: 00 otevření areálu pro veřejnost
12:00 - 13:00 Chodovarka dechová kapela
13:00 - 13:15 Slavnostní zahájení a přivítání hostů
13:15 - 14:45 Chodovarka dechová kapela
15:00 - 15:30 Divadelní spolek Divoch
15:30 - 15:50 Ukázka country tance
16:00 - 18:00 M.H.S. country skupina z Plzně
Pro návštěvníky je dále během celého odpoledne připraveno:
-ukázka techniky používané společností
EKODEPON
-přednášky o odpadovém hospodářství ve
školicím středisku
-promítání krátkých filmů o nakládání s odpady
-prohlídka provozu třídící linky, prohlídka
skládky soutěže a atrakce pro děti
Občerstvení je zajištěno formou stánkového
prodeje.
I N Z E R C E

Prodej slepiček
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
Prodeje se uskuteční: ve středu 22. 5. 2013.
Konstantinovy Lázně - u koloniálu Valečka - v
13:45 hod. Případné bližší informace na tel:
728605840 728165166 415740719
Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek - cena 22-35 Kč/ks
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XVII. Floriánská pouť v Bezdružicích
4. 5. 2013
náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích
a u kulturního domu
Pouťové atrakce, prodejní stánky, občerstvení.
9:30 - DOM Juvenka
10:30 - mše za účasti německých rodáků
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
10:45 - kejklíř Vítek - Harlekýn
11:15 - Chodovarka
12:15 - kejklíř Vítek - Brémští cirkusanti
12:45 - Chodovarka
13:45 - kejklíř Vítek - Efreet
14:15 - Skavare
Doprovodné programy:
Chovatelská výstava ve výstavní hale ZO ČSCH.,
Výstava prací dětí MŠ Bezdružice a
výstava fotografií v kulturním domě.
Odpolední čtení v Bezdružicích
v neděli 12. května 2012 od 14:30 hodin
Klubovna KD Bezdružice
Spolupracovník a přítel Miroslava Horníčka,
Rudolf Tomšů, bude číst z díla Miroslava Horníčka
některou z jeho povídek.
Srdečně Vás zveme.
Vlakové spojení: z Konst. Lázní -13.44 hod.
zpět v 16.12 hod.
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