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OBEC

Vážení spoluobčané,

Obecní tamtamy
Malé jarní rozumbradování s
Keliškou

první červnový den slavnostně odstartuje jubilejní 210. lázeňská sezóna v Konstantinových Lázních a s ní již v posledních letech tradičně i sezóna turistická na Konstantinolázeňsku. Dominantou dopoledního programu je jako obvykle požehnání minerálním
pramenům Mons. Františkem Radkovským, biskupem plzeňským. Program slavnostní
akce bude zahájen úderem desáté hodiny. Vzhledem k tomu, že letošní výjimečně pozdní termín vyšel na Den dětí, bude v průběhu akce v parku probíhat celá řada aktivit zaměřených na nejmenší od divadla přes naučnou vycházku po různé rukodělné aktivity.
Odpolední program v amfiteátru odstartuje ve 13:00 hodin slavnostním aktem oficiálního zahájení lázeňské a turistické sezóny, po kterém bude následovat koncert dechového orchestru mladých Juvenka a po té naši duši pohladí nestárnoucí rock"n"rollové hity
v podání skvělé klatovské skupiny The Shower.
Na celý program Vás srdečně zvou pořadatelé Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.,
Obec Konstantinovy Lázně, Mikroregion Konstantinolázeňsko a MAS Český západ.

"Nazdar šéfíku. Tak jsem si na tebe připravila něco málo seriózních otázek. Voco mi
de? No vo jaro, to je jasný. Tráva roste jako z vody… a stejně rychle se množí tu a
tam bobky shnilé trávy po vsi. A ještě ke
všemu řvou všude ty zpropadený sekadla."
Je pravda, že tráva díky počasí vyrostla hodně rychle. Bohužel, možnosti technického
oddělení úřadu nedokáží tomuto prvnímu
náporu čelit.
"Ježiš máárja řekni rovnou, že nestíháte,
néé? To je furt okolků."

Karel Týzl, starosta obce

Máš pravdu, Kelišová, že stále dost občanů
likvidaci trávy řeší stylem "šup s tím někam,
hlavně mimo můj pozemek", a tak tráva vyhnívá téměř na každém rohu. To považuji opravdu za drsné řešení a hodně nevhodný
způsob přemýšlení.
Co se týká hluku, možná stojí za připomenutí, že na území obce platí vyhláška č.
2/2008, která říká, že v pracovních dnech a
v sobotu je povoleno provádění "hlučných
činností" v čase 8:00- 19:00 hodin a v neděli
a ve státní svátek jen v čase 10:00 - 12:00
hod a 14:00 - 16:00 hodin. To se samozřejmě netýká jen sekání trávy či řezání motorovou pilou.
"No jo, tak nějak posekají a člověk si myslí, že už bude klid a najednou takový rachot z předzahrádek až do rána… to je samé olééé, ojééé a he he héééééé?"
Provoz předzahrádek nově od podzimu
2012 řeší Tržní řád, který opět mimo jiné říká, že provoz na předzahrádkách je možný
pouze v době 8:00 - 24:00 hodin.

Ze zastupitelstva
Květnové jednání zastupitelů proběhlo výjimečně v pondělí 6. května, a to především z důvodu nutnosti rychlého schválení výsledků výběrového řízení na zakázku
"Na kolečkách Konstantinolázeňskem stavební část". Výběrová komise zasedala
týž den v dopoledních hodinách a vybírala
z jedenácti nabídek, z nichž vítězná firma
nabídla zakázku zrealizovat za 13,122 mil.
Kč, vč. DPH a jedenáctá za 18,891 mil Kč.
Neskutečně těsný byl rozdíl mezi prvním a
druhým uchazečem - pouhých 8 tis. Kč.
Zhotovitelem se stala firma Strabag, a. s.,
která mimo jiné dělala u nás v minulosti
autobusový terminál či náves v Okrouhlém
Hradišti.
Zastupitelé schválili kromě výběru doda

"No to sem tedy moc zvědavá panáčku jak
tuto bude fungovat.
Bolí mě hlava tak s tím radši dneska seknu."
vatele i smlouvu o dílo. V závěru května
bylo předáno staveniště a stavba tak mohla
oficiálně začít.
Zastupitelé rovněž projednávali a jednoznačně zamítli podnikatelský záměr společnosti Kondřej s.r.o. na možnost výstavby větrné elektrárny v katastru obce.
V závěru jednání byla provedena kontrola
hospodaření obce za první čtvrtletí roku
2013 bez námitek a připomínek a současně
bylo schváleno rozpočtové opatření II/2013.
Naposledy se zastupitelé sejdou k jednání
před prázdninovou pauzou ve středu 19.
června v jednací místnosti obecního úřadu
od 18:00 hodin.
Karel Týzl, starosta obce
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Vaša neúnavná a neposedná KK

Taneční večery
v Prusíku
Komorněji laděné taneční večírky
v jídelně PD Prusík
Začínají vždy od 19:30 hodin
Sobota 1.6. Impala duo
Sobota 8.6. Tomáš Černý
Sobota 15.6. Impala duo
Sobota 29.6. Pavel Poplštein
.
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OBEC / KULTURA
Usnesení čj. 27/05/2013/ZO

Pozvánka

ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 6. 5. 2013
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi
zasedáními.
3. Diskusi s občany.
4. Zprávu o činnosti finančního výboru.
5. Kontrolu hospodaření obce k 31. 3. 2013
dle přílohy 13 a.

NUTS II Jihozápad na projekt "Na kolečkách
Konstantinolázeňskem".
6. Rozpočtového opatření č. 2/2013 dle přílohy č.13 b.
III. neschvaluje:
1. Podnikatelský záměr výstavby větrné elektrárny firmy Kondřej, s. r. o., Ledce 40, ve
správním území obce Konstantinovy Lázně.
IV. pověřuje:

II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Výběr dodavatele stavebních prací na akci "Na kolečkách Konstantinolázeňskem" v
tomto pořadí:
1. Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5, IČO 60838744,
10 844 826,75 Kč bez DPH,
2. Berger Bohemia a.s., Klatovská 410, 320
64 Plzeň, IČO 45357269,
10 851 786,94- Kč bez DPH,
3. Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, 346 01 H.Týn, IČO 45359164,
11 492 962,00- Kč bez DPH.
4. Návrh Smlouvy o dílo mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Strabag, a. s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 na
stavební práce akce "Na kolečkách Konstantinolázeňskem" za cenu 10 844 826,75
Kč bez DPH.
5. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

1. Starostu podpisem smlouvy o dílo mezi
Obcí Konstantinovy Lázně a Strabag, a. s.,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO
60838744 na stavební práce akce "Na kolečkách Konstantinolázeňskem" za cenu 10
844 826,75 Kč bez DPH.
2. Radu obce ve složení Ivana Hampapová,
Ing. Jiří Kalista, Pavel Rašín, František
Souček a Karel Týzl výběrem dodavatele informačního systému projektu "Na kolečkách
Konstantinolázeňskem" a starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
V. souhlasí:
1. S realizací projektu č. 1 "Na kolečkách
Konstantinolázeňskem".
2. S realizací projektu č. 2 "Pořízení stroje
na úklid místních komunikací v Konstantinových Lázních".
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

kulturní léto v Konstantinkách
8. června - podeváté U pramene
Nejmladší festival tradičně zahajuje kulturní
léto začátkem června. Letos bude bezpochyby s nejkvalitněji poskládaným programem.
Jen tak pro ilustraci na prvním ročníku účinkovala Juvenka, Dechová hudba J. Fencla
a Velkopopovická Kozlovka. Na druhém pak
malá změna Juvenka, Dechová hudba J.
Fencla a Járinky. A letos? Posuďte sami.
13:00 Juvenka
Dechový orchestr mladých má ve svém památníčku zapsanou účast na všech ročnících festivalu a v posledních letech má za úkol celý festival zahájit.
14:10 Mezcla Orquesta
Kubánsko česká skupina z Prahy hrající díky
svému obsazení temperamentní hudbu plnou latinskoamerických rytmů. Velmi příjemně naladí letní atmosféru.
15:40 Banjo Band Ivana Mládka
Je zde potřeba vůbec něco dodávat. Legendární seskupení kolem Ivana Mládka znají
všichni od 1,5 roku do 100 let. Osobitý humor, vtipné texty písniček, které v podstatě
zlidověly. Máme se opravdu na co těšit.
17:30 Medvěd 009
Pokud znáte skupinu Divokej Bill, tak musíte znát i další velice známé rockové seskupení z Úval u Prahy, které je účastníkem většiny větších letních festivalů v republice.
Jsme rádi, že přijali pozvání i na naší poměrně skromnou akci.
19:10 The Spankers
Pražská partička hrající funky-SKA-reggae,
které vévodí medový hlas krásné a charismatické zpěvačky Sisy Feherové. The Spankers dokážou vytvořit báječnou a uvolněnou
atmosféru a rozhodně stojí za to jejich koncert navštívit.
20:50 Prague Conspiracy
Pražská skupina Conspiracy již v Konstantinkách hrála, ale od té doby zásadně změnila styl. Původní zpěvačku Marianu vyměnili za českobudějovickou rodačku Anetu a
pořádně šlápli do kytar. Čím více tahle kapela zraje, tím více je cítit, jak moc jim to
sedne. Tohle je rock'-n'roll - lifestyle, který
vás nesvazuje nějakými škatulkami.
22:30 Sto zvířat
Skupina Sto zvířat vznikla v roce 1990 ze studentského rock'n'roll bandu. V současné době má na svém kontě již 11 vydaných desek.
Je nejzkušenější českou kapelou hrající styl
SKA a v současné době se těší značné popularitě. Jejich koncert je opravdovým zážitkem
a právem bude jahůdkou na programovém
dortu letošního ročníku.
Lístky už jsou v předprodeji - infocentrum a obecní úřad - za 140,- Kč, na místě pak za 160,Kč.
POZOR: na Juvenku a Mezcla Orquesta je
vstup zdarma !!!
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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

Jindrová Julie
Balážová Rozália
Martinů Danuše
Schlegelová Marie
Suk Vladimír
Fischer Vladimír
Šrom Jaroslav
Oubrechtová Vlasta
Kabíček Jan
Němec Jaroslav
Polánková Jarmila
Terč Josef
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

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 zo-

pakování 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

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
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 Z
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ZE ŠKOLYI

Ze školy
Hned na začátku května jsme se těšili z úspěchu našich žáků v okresním kole dopravní
soutěže BESIP v Tachově. Družstvo ve složení
Bára Nevařilová, Adéla Fürbacherová, Vít
Kapic a Martin Myška v konkurenci dalších 12
škol obsadilo hezké čtvrté místo a všem patří
poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Společně s maminkami oslavily děti jejich svátek na školní zahradě. Nejprve se soutěžilo,
pak se vyráběly obrázky z keramiky, i nějaké
občerstvení se našlo a ani gratulace s kytičkou nechyběla. V křížovkářské soutěži byly
nejúspěšnější tyto dvojice soutěžících - maminka a dcera Zachariášovy, Coufalovy a
Stříškovy. Slunné odpoledne jsme si všichni užili a některým maminkám se ani domů nechtělo.
Natálka Palichová a Terezka Bezpalcová pomáhaly i s oslavou Dne matek v domě s pečovatelskou službou. Přednesly básničky a gratulace, předaly kytičky vyrobené našimi žáky
a pomáhaly s občerstvením.
Terezka Stříšková a Markétka Tyllová předvedly své hudební umění na vernisáži výstavy obrazů borských výtvarníků v KOSu. Tuto výstavu jsme si pak byli jako každý rok prohlédnout i s ostatními žáky a nechali se inspirovat
pro naše výtvarné tvoření.
Na Malé scéně v KOSu jsme se společně s dětmi z mateřské školy přenesli na středověký
hrad a díky divadelní pohádce "O rytíři
Jindřichovi" jsme si užili rytířská klání, tance,
namlouvání i středověkou svatbu.
Žáci 5. ročníku navštívili Planetárium v Plzni,
kde se zúčastnili výukového programu o sluneční soustavě a prohlédli si modely planet a
kosmických těles. Žáky 3. a 4. ročníku čekal
poslední plavecký výcvik v bazénu LD Jirásek.
Za skvělou spolupráci a hezký přístup k malým plavcům děkujeme paní plavčici Mgr.
Miluši Sutnarové.
Po celý květen byly ve škole vystaveny fotografie stromů, které pořídili žáci ze škol v
Mikroregionu v rámci projektu "Staré stromy
vypráví", fotografie na téma Člověk a zvíře od
Míši Frankové a Robina Zachariáše byly vystaveny na výstavě Domu dětí a mládeže v Plané
a oceněny čestným uznáním.
V květnu jsme odeslali první sběrný box s vyřazenými tonery a cartridgemi. Děkujeme
všem, kteří nám jej pomohli naplnit a získat
tak první bonusové body. Poděkování patří i
paní Průšové, která nám poslala balíček s
použitými nápněmi až z Nýřan. Sběrné boxy
jsou opět umístěny v prodejně COOP, na obecním úřadě a v základní škole.
Členové Ekotýmu pokračovali v práci na
"Plánu činností na školní rok 2013/2014".
Tentokrát žáci zpracovávali téma "Prostředí
školy". Hotový plán bude zveřejněn na webových stránkách školy a na školní nástěnce.
Od Lesů ČR jsme obdrželi sponzorský dar ve
výší 15 000,- Kč na projekt "Šetříme energie-
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mi" a i v letošním roce se nám podařilo získat
finanční podporu ve výši 10 000,- Kč z grantového programu "Haranti" Mikroregionu
Konstantinolázeňsko. Uspěli jsme s projektem
"Putování za řemesly", jehož hlavním cílem je
seznámit děti a mládež s tradiční řemeslnou
výrobou, s prací a výrobky regionálních řemeslníků a jejich propagace formou výstavy. V
rámci projektu jsou naplánovány výlety a exkurze, na které zveme na jiném místě
Zpravodaje.
Blížící se konec roku nám připomnělo každoroční fotografování tříd a plánování výletů, na
které se všichni těšíme.
Za ZŠ Alena Kaĺavská
www.zskonstantinovylazne.cz

Den dětí a Den životního prostředí
Pro všechny děti jsme ve spolupráci se členy
SDH Konst. Lázně připravili oslavu Dne životního prostředí spojenou s oslavou Dne dětí na
středu 5. června 2013. Pozvali jsme i kamarády ze ZŠ Svojšín a společně se pobavíme a zasoutěžíme si na téma "voda". Akce začíná v
9.00 h na školní zahradě ZŠ Konst. Lázně.
Zveme všechny děti.
Pedagogové ZŠ

Pojeďte s námi na výlet
Pojedeme vlakem a taky půjdeme trochu pěšky na ekologickou farmu v Újezdě nad Mží.
Na farmě si prohlédneme její provoz a připraveny jsou dva výukové programy:
1. Od zrníčka po pecen chleba
2. Tradiční lidová řemesla - kulturní dědictví
Pokud nám bude přát počasí, vyšlápneme si i
na zříceninu hradu Buben.
Odjíždíme 19. června v 8.15 h z vlakového
nádraží v Konst. Lázních, návrat tamtéž v
15.45 h. Cena: 100,- Kč. Vydejte se s námi za
poznáním.
Zvou žáci a pedagogové ZŠ Konst. Lázně

Exkurze do keramické dílny
a infocentra v Úterý
Kdy: 20. června 2013
Jak: autobusem z nádraží v Konstantinových
Lázních v 12.55 h
Co: prohlídka infocentra a keramické dílny,
procházka po naučné stezce historickým městečkem, návštěva školy
Návrat: v 17.00 h
Cena: 20,- Kč
Zvou žáci a pedagogové ZŠ Konst. Lázně

Exkurze do pekárny v Bezdružicích
Kdy: 27. června 2013, 12.00 - 16.00 h
Jak: pěšky od budovy ZŠ Konst. Lázně
Co: návštěva pekárny
Zvou žáci a pedagogové ZŠ Konst. Lázně
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Pasování a loučení
Tradiční rozloučení s páťáky a pasování čtvrťáků se uskuteční 25. června 2013 od 16.00
h na školní zahradě. Připraven je zpěv, tanec,
opékání špekáčků, vypalování keramiky v
Raku peci.
Zvou žáci a pedagogové ZŠ Konst. Lázně

Poděkování
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa
Stříbro, se sídlem ve Stříbře v ul. Na Vinici, poskytly naší škole sponzorský dar ve výši 15
000,- Kč. Tento dar jsme obdrželi na projekt
"Šetříme energiemi", v jehož rámci budou v
průběhu letních prázdnin osazeny termostatické hlavice na všechny radiátory, zakoupeny
nádoby na tříděný odpad a kompostéry na
školní zahradu.
Žáci a pedagogové školy děkují Lesům ČR za
sponzorský dar.

Blahopřejeme
V měsíci červnu
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:
Kilacsková Anna
Halák Ladislav
Chadimová Jindřiška
Rožánek Karel
Kříž Josef
Strnadová Helena
Červenková Anna
Kunstová Jana
Hampapová Jana
Pochopová Jiřina
Havlovicová Jaroslava
Křehký Pavel

Program kina Bezdružice
Pá 7. 6. Můj pes Killer
Drama, nevhodné pro děti do 12 let, 87 min.
20:00 hod., vstupné 50,- Kč,
Zveme Vás na 1. ALŽBĚTINSKÝ BLEŠÁK
který se bude konat v sobotu 29.6.2013 od
10:00 do 16:00 hod. Na blešáku je možné prodávat i nakupovat, přičemž ten, kdo bude chtít
prodávat, se musí registrovat. Prodávat se bude
převážně oblečení, doplňky, potřeby a vlastní výrobky.
Sál Restaurace Alžbětin dvůr v Konstantinových
Lázních. Po dobu blešáku bude k dispozici něco
dobrého k jídlu a pití.
Informace pro kupující: Vstupné je ZDARMA.
Informace pro prodávající: Je třeba se registrovat pro rezervaci místa. Poplatek za prodejní
místo je symbolických 70,- Kč.
Registrace na tel.: 736 170 595, nebo v restauraci Alžbětin dvůr.
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Střípky z historie (24)
Kolorovaný pohled kaple PML z roku 1923

Pokračování z předchozího vydání - Kaple
Panny Marie Lourdské v Konstantinových
Lázních.
Po odchodu posledního německého faráře
profesora Rudolfa Wirschala v létě roku 1946
přišel v sobotu 13. října1946 první český farář páter Jiří Klíma. Za jeho osobní asistence,
když byl 12. května 1949 převážen asi 5q těžký velký zvon z roku 1652 z nedávno vykradeného kostela Sv.Máří Magdalény na
Krasíkově do kostela v Bezdružicích, byl i malý krasíkovský zvon z roku 1696 sejmut a umístěn do kaple Panny Marie Lourdské v Konstantinových Lázních jako náhrada za krásný
velký zvon původní, který byl v letech první
světové války sejmut a odevzdán pro válečné
účely. Bohužel, v prvních poválečných letech
byl také ukraden krásný předoltářní koberec,

který patřil k původnímu vybavení kaple z doby její výstavby.
Na konci války kaple poprvé a naposledy změnila vlastníka. Československý stát 10. února
1959, při příležitosti převodu zdejších lázní
pod hlavičku "ČS státních lázní Mariánské
Lázně s léčebnami v Konstantinových Lázních
a v Kynžvartě",, odejmul "stavební pozemek
č. 155 s kostelem Panny Marie Královny nebes" tehdejší lázeňské společnosti a připsal si
ho do majetku pro "Československý stát Místní národní výbor Konstantinovy Lázně".
Za komunismu nebyla doba pro opravy a údržbu církevních budov příliš nakloněna,
mnoho kostelů v okolí Konstantinových Lázní
bylo ponecháno svému osudu a tak brzy
zpustly a následně se zřítily - např. farní kostel Sv. Prokopa v Lestkově (1993) nebo farní
kostel Všech Svatých v Boněnově (1985). Ani
nejstaršíkostel našeho kraje - kostel Sv.
Václava v Čelivi, založený kladrubskými Benediktíny a v zemských deskách uváděný již roku 1253, který byl několik staletí centrem náboženského života zdejšího kraje, nepřežil odsun německého obyvatelstva. Po jejich odchodu se o kostel nikdo nestaral a v červenci
1954 se po velkých bouřkách propadla chrámová střecha. Místní obyvatelé ji "čtyřmi pásovými traktory" strhli a tak kostel stál dalších
6 let bez zastřešení.
Namísto opravy byla chrámová loď na příkaz
tajemníka Okresního národního výboru ve
Stříbře Aloise Šafránka a za jeho osobní účasti v létě 1960 stržena vojskem (spolu se starou lázeňskou budovou čp. 53 ve Starých
Lázních) a zůstala stát jen věž. I ta byla nakonec v roce 1968 odstřelena.

Kostel Sv.Václava v Čelivi již bez zastřešení - foto 1956

Ani další významný kostel zdejšího kraje neměl lepší osud. Filiální kostel Sv. Máří Magdalény na Krasíkově byl po odsunu poprvé vykraden již v roce 1947, když námezdní zemědělští brigádníci vypáčili vchodové dveře a odnesli všechny cennosti. Přesto se tam konaly
významné poutě až do roku 1959, kdy byl opětovně nejen vykraden, ale i zdemolován
mladými lázeňskými pacienty. Tím skončila
slavná tradice Švamberských poutních slavností. Podobného osudu se dočkal i kostel Sv.
Martina v Křivcích, kde už v roce 1956 nebyly ani varhany. Odchod německého obyvatelstva nepřežil ani kostel Petra a Pavla v
Horních Kozolupech, když tam v sobotu 13.
září 1947 odpoledne vypukl požár ve stodole
p. Hanzlíka.Odtud se oheň rozšířil na farské
kůlny a postupně i na faru a kostel, který do
druhého dne do základů vyhořel.
Ve velmi špatném stavu byly do roku 1989 také kostely v Okrouhlém Hradišti, Bezdružicích, Slavicích, v Záchlumí a jinde.
Postupem času zůstala kaple v Konstantinových Lázních jedním z mála míst v širokém okolí, kde se pravidelně konaly bohoslužby, a

Interiér kaple v prvních letech
poválečného období (vlevo)
Dnes neexistující kostel sv. Petra a Pavla
v Horních Kozolupech (vpravo)
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Střípky z historie (24)
Nahnutý kříž kaple před sejmutím prohnilé věže; v prohnilé věži kaple
se zahnízdilo místní ptactvo - foto 1997

Giovanni Coppa, první Apoštolský nuncius
v České republice (1993-2001)

Projekt rekonstrukce kaple
- SENCO 1997

které, díky přítomnosti zdejších pacientů, by
ly hojně navštěvovány. Velký význam však měla kaple i pro místní věrné farníky, kteří se o ni
pravidelně starali. Původní interiér kostela byl
roku 1978 přebudován podle nových liturgických předpisů a během doby prošel mnoha
změnami. V letech 1987-1988, za působení
zdejšího faráře Václava Chrousta, byla naopak
přistavěna sakristie se sociálním zařízením a
provedena další úprava vnitřního liturgického
prostoru podle směrnic II. Vatikánského
Koncilu.
V letech 1994-1996 byla farnost a zdejší kostelík dlouhodobě bez faráře. V té době byl
kostel také několikrát vykraden - vedle rozbitých vitrážových oken byla poničena sádrová
socha Panenky Marie a odcizeny dva obrazy
Kalvárie. Na jaře roku 1995 při příležitostí žehnání místním léčivým pramenům přislíbil
biskup František Radkovský přidělit do Konstantinových Lázní vlastního duchovního.
Biskup Radkovský, který ještě nedlouho předtím sloužil ve Františkových Lázních, dobře
znal prostředí lázeňských míst, kde lidé ve
zvýšené míře vyhledávají vedle léčby těla i du-

ZPRAVODAJ OD PRAMENE 6

chovní povzbuzení.
Aby obec toto úsilí podpořila, přislíbila rekonstrukci kaple, která je v Konstantinových
Lázních nezvykle v jejím majetku.
Do břidlicové střechy kaple tehdy na několika
místech silně zatékalo, zrezivělými okapy a okapovými svody vlhlo obvodové zdivo, opadávala vnější omítka a neodizolovanými základy
do soklů pronikala zemní vlhkost.
Koncem roku 1995 proto byla vyhlášena veřejná sbírka na opravu Kaple Panny Marie
Lourdské. Příslib pana biskupa se naplnil v polovině roku 1996, když od 1. srpna byl ustanoven pro působení v Konstantinových
Lázních a v širokém okolí (farnosti Okrouhlé
Hradiště, Bezdružice, Horní Kozolupy a filiální
kostely Slavice, Záchlumí, Lestkov a částečně
také Domaslav) kněz P. Hroznata František
Janoušek, O. Praem. z premonstrátského kláštera v Teplé. S jeho příchodem došlo k oživení
duchovní činnosti, když šest dní v týdnu byly
ve zdejší kapli slouženy bohoslužby.
Na kontě veřejné sbírky bylo v té době přes90
tisíc korun od českých, rakouských i německých dárců. Navíc koncem roku 1996 obec
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přihlásila zdejší kapli do soutěže o nejkrásnější střechu a u firmy TEGOLA BOHEMIA Praha
a vyhrála bezplatnou výměnu střešního pláště, včetně kompletních klempířských prací. Za
této situace byla v květnu roku 1997 zahájena rekonstrukce. Fasádní a zednické práce byly zadány plzeňské firmě ZÍBR SERVIS - ZRC,
odborného dozoru se ujal zdejší rodák Ing.
Jaroslav Jandejsek z Okrouhlého Hradiště.
Průběh prací komplikovalo postupné odhalování prohnilosti krovů, kostelní věž musela
být nakonec zcela odstraněna a za 400 tis. Kč
firmou BKV Bor vyrobena a osazena zcela nová. Koncem září 1997 byly hlavní práce na opravě místní kaple ukončeny, celková cena rekonstrukce se vyšplhala k 1 mil. 200 tisíc korun. Financování rekonstrukce kaple se podařilo zajistit zejména z veřejné sbírky (123 tis.
Kč), sponzorským darem TEGOLA BOHEMIA
(330 tis. Kč), dotací od státu (250 tis. Kč) a
Stav kaple před rekonstrukcí foto 1997 (vlevo)
Kaple PML zimní motiv z roku 1997 (dole)
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Střípky z historie (24)
vlastními prostředky obce (493 tis. Kč). Do
konce roku bylo ještě opraveno několik prasklých vitrážových skel a upraven okolní terén a
zeleň.
Touto rekonstrukcí byla završena další etapa
téměř stoleté historie Kaple Panny Marie
Lourdské v Konstantinových Lázních. Za dobu
její existence to byla zřejmě první rozsáhlejší
oprava. Nově opravenou kapli lze opět považovat za důstojnou dominantu obce, což bylo
podtrženo jejím nasvícením v roce 2004. V
současné době byla dokončena parková úprava v okolí kaple, včetně chodníků a parkových
cest a osazení odpočinkového mobiliáře. V roce 2001, před návštěvou apoštolského nuncia
arcibiskupa Mons. Giovanniho Coppy, byl opraven a vymalován i interiér kaple. K 1. srpnu roku 2000 byla kaple dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského povýšena na farní kostel a vyčleněna z původní
farnosti Okrouhlé Hradiště. Návazně na to byla k 12. 10. 2000 registrována nová farnost
Konstantinovy Lázně. K 3.2.2005 byly pod tuto farnost sloučeny stávající farnosti Bezdružice, Čeliv, Horní Kozolupy, Okrouhlé Hradiště
a Šipín se svými farními kostely, přičemž farnost Bezdružice i s filiálním kostelem v
Křivcích.
Stávající farní kostely získaly statut filiálních
či poutních.
Bývalé farnosti Domaslav a Lestkov byly včleněny pod farnost Planá u ML., farnost
Záchlumí pod farnost Stříbro.
Díky dobré spolupráci s obcemi a neziskovými
organizacemi byly v letech 2002 - 2007 opraveny kostely v Bezdružicích, Okrouhlém
Hradišti, na Šipíně a v Křivcích.
Církev v obci zakoupila budovu V Aleji čp. 90,
zřídila zde faru jako důstojné místo pro bydlení farářů a pro práci s dětmi. Konstantinovy
Lázně s kaplí Panny Marie Lourdské se tak poprvé ve své stoleté historii staly středem duchovního života širokého okolí.
Jiří Kalista, místostarosta obce
Parková úprava okolí kaple v roce 2013
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SUSANNE DANCING
Jste příznivci tanečních stylů,
které hýbou světem?
Přijďte s námi rozvinout svůj talent?
Toužíte v sobě probudit
něco nového?
Zúčastněte se Workshopu
vedeného 2. vícemistryní světa
2008
v kategorii Street Dance Show
Termín: 28. 8. - 31. 8. 2013
Místo konání: Konstantinovy Lázně
Přihlášky a informace: tel.
608 960 555
Cena celého Workshopu: 500,(3 dny, denně 3x90min)
Přihlášky do 30. 7.,
omezená kapacita
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 rám-
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