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OBEC

Vážení spoluobčané,

Usnesení čj. 28/06/2013/ZO

stojíme na prahu prázdninových měsíců s vidinou vytoužených dní volna a vybočení ze
stereotypu pracovních dní. V zádech máme obrovské výkyvy počasí posledních týdnů,
kdy nás nejdříve pěkně propláchla voda a následně ugrilovalo nad poměry silné sluníčko. V Konstantinkách bylo naměřeno neuvěřitelných 41,2 °C (20. červen 2013, odpoledne). A tak nám nezbývá nic jiného než doufat, že se letní klima umírní a nechá nás v
klidu si užívat dovolených a prázdnin. Pro zpříjemnění prázdninových víkendů je pro vás
připraven v následujících měsících pestrý program v rámci čtvrtého ročníku letní Hudební pergoly či lahůdky v podobě klubového komorního vystoupení české rockové legendy
Luboše Pospíšila (duo) a nebo tradiční festivaly Revival fest či srpnová Lázeňská struna.
Karel Týzl, starosta obce

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se sešlo ke svému poslednímu předprázdninovému jednání ve středu 19. června v jedenáctičlenném obsazení: omluveni byli pí Tahavská a pánové Vaněk a
Hodonický. Chyběl dále pak pan Surovčík.
Zastupitelé hned v úvodu jednání řešili návrh
lázeňské společnosti na splátkování závazku,
který vznikl vůči obci neuhrazením lázeňského a ubytovacího poplatku za uplynulých 9
měsíců. Zastupitelstvo nakonec souhlasilo s
navrženým splátkovým kalendářem pod podmínkou dodržení toho kalendáře a současně
splácením nových závazků za následující období vždy v souladu s příslušnými obecně závaznými vyhláškami. Vyhovělo se tak lázeňské
společnosti v době, kdy se nenachází ve zcela
příjemné situaci.
V dalším průběhu jednání bylo rozhodnuto o
vyzkoušení změny v systému hospodaření v obecních lesích, kdy bude ukončen smluvní
vztah s generálním dodavatelem pěstebních i
těžebních prací a nově se budou nasmlouvá-

vat jednotlivé úkoly a služby samostatně.
Důvodem této změny je pokus ještě více zefektivnit hospodaření v lesích.
Rozhodnuto bylo i o dalším pokusu o získání
dotace z ROPu (Regionálního operačního programu), a to tentokrát na rekonstrukci ulic V
Aleji (část), Květná, Slepá a Sluneční. Žádost
bude podána v červenci a do konce letošního
roku by mohlo být rozhodnuto o naší případné úspěšnosti. Pokud by se na nás štěstí pousmálo, k realizaci by došlo někdy ve druhé polovině roku 2014.
Obecní úřad dostal od zastupitelstva za úkol
připravit podklady pro soutěž na dodavatele
energií, tj. plyn a elektřinu, opět za účelem nalezení ekonomicky výhodnějších dodávek pro
obec poměrně finančně náročných služeb.
Další veřejné zasedání zastupitelstva proběhne 21. 8. 2013 od 18:00 hodin v pohostinství U Marienky v Okrouhlém
Hradišti.
Karel Týzl, starosta obce
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ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně
ze dne 19. 6. 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 kontrolního výboru.
5. Zprávu o činnosti finančního výboru.
6. Pracovní verzi projektu "Rekonstrukce komunikací Konstantinky sever".
7. Nabídku konsolidace plateb za energie.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Návrh splátkového kalendáře dle přílohy
č. 7 na úhradu lázeňského nebo rekreačního
poplatku a poplatku z ubytovací kapacity
společnosti Léčebné lázně Konstantinovy
Lázně a.s., s podmínkou, že bude na další
kalendářní období dodržována splatnost
poplatků dle OZV č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a
OZV č. 5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity. V případě nedodržení podmínky bude poplatek navýšen o 50 tis. Kč.
4. Ukončení smlouvy o dílo na provádění
pěstební a těžební činnosti a prodeji dřeva s
firmou Arboles, s. r. o., Májová 1196, 349 01
Stříbro k 31. 7. 2013.
5. Podání žádosti o dotaci do aktuální výzvy
programu ROP Jihozápad na projekt
"Rekonstrukce komunikací Konstantinky sever".
6. Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o
podporu z ROP na "Rekonstrukce komunikací Konstantinky sever" mezi Obcí
Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52
Konstantinovy Lázně a CpKP, Americká 29,
Plzeň.
7. Smlouvu o dílo na zhotovení projektové
dokumentace na akci "Rekonstrukce komunikací Konstantinky sever" mezi Obcí
Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27, 349 52
Konstantinovy Lázně a Ing. Antonínem
Kinkalem, Svinná 21, 349 01 Stříbro.
8. Prodej p. p. č. 1620/6 o výměře 83 m2 v
k. ú. Okrouhlé Hradiště.
9. Kupní smlouvu č. 09/2013.
10. Záměr prodeje části p. p. č. 773 v k. ú.
Poloučany.
11. Hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad.
12. Rozpočtové opatření č. 3/2013 dle přílohy č. 14a.
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta
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OBEC / KULTURA
Rada obce

Pozvánka

Radnice informuje

10. Revival fest 12. - 13. 7.

Plavecký bazén 2013
Ve středu 29. května v kanceláři obecního úřadu zasedala Rada obce Konstantinovy
Lázně. Během svého jednání schválila ceník
služeb na prodej dřeva z obecních lesů, žádost pana Mrnky na oplocení předzahrádky
jeho kavárny na severní straně kulturního
domu KOS s podmínkou vytýčení podzemního kabelu, žádost paní Romany Kolesové
na pronájem veřejného prostranství a části
nebytových prostor v KOSu na umístění
zmrzlinového stroje s podmínkou instalace
vlastního elektroměru, smlouvu o partnerství s občanským sdružením VILICIUS pro
plánovanou opravu daňkovského zámku, záměr pronájmu kiosku na zdejším koupališti
pro nadcházející letní sezónu, směrnici o oběhu účetních dokladů s novými podpisovými vzory a příspěvek 3.000,- Kč Klubu vojenské historie Terezín za představení vojenské techniky při letošních květnových oslavách osvobození obce.
Další jednání Rady obce se konalo ve středu
19. června. Na tomto jednání rada schválila
ukončení nájemních smluv na pozemky ve
sportovním areálu poté, kdy obec zmíněné
pozemky vykoupila. Schváleno bylo ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků v
Břetislavi s panem Jiřím Marouškem na jeho
žádost, nájemní smlouvu na pronájem kiosku s občerstvením na zdejším koupališti jedinému zájemci - a to paní Romaně
Kolesové za podmínek shodných s loňskou
sezónou a zavedení pečovatelské služby
manželů Fischerovým z Břetislavi čp.15.

Dovolujeme si upozornit občany, že druhá
část místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč 300,-- je splatná do 31. 8.
2013. Poplatek je možné uhradit hotově v úředních hodinách na obecním úřadu nebo
bezhotovostním převodem na účet č.
733048319/0800, variabilní symbol = rodné číslo poplatníka.

Ohlédnutí
Zahájení lázeňské sezóny
v Lázních Kynžvart
V sobotu 1. června, stejně jako v naší obci,
proběhlo zahájení lázeňské sezóny a žehnání léčivým pramenům také v Lázních
Kynžvart. Setkání se zúčastnili zástupci čtyř
malých lázeňských míst na bavorsko-saskočeském příhraničí: Lázní Bad Brambach,
Neualbenreuth-Sybillenbad, Lázní Kynžvart
a Konstantinových Lázní. Hezký doprovodný
program bohužel utopil vytrvalý déšť, přesto se ho zúčastnilo mnoho místních obyvatel i lázeňských hostů a pořadatelé za jeho
organizaci zasluhují obdiv a uznání. Příští
společné zahajování lázeňské sezóny se uskuteční v saském Bad Brambachu.
Jiří Kalista, místostarosta obce

Jiří Kalista, místostarosta obce

Radnice informuje
Plavecký bazén 2013
Provozní doba :
červen - předpoklad od poloviny června
- dle počasí
pátek 12:00- 19:00, sobota a neděle 10:00
- 19:00 hodin (dle aktuálního počasí)
červenec, srpen:
denně od 10:00 hodin do 19:00 hodin.
v případě nepříznivého počasí - teploty pod
20 C, déšť apod. - zavřeno
Vstupné:
Dospělí - 40,- Kč
Mládež do 15 let - 20,- Kč
Poslední dvě hodiny: 10,- Kč
Děti do 6 let - zdarma
(v doprovodu osoby starší 18 let)
K dispozici je hřiště pro plážový volejbal,
stůl na stolní tenis, souprava na badminton, hřiště na petanque nebo zahradní šachy, je možné si zapůjčit lehátko.

6. 7. Rockfest v Konstantinkách
Pořádá: Sport bar Šlemenda,
začátek v 15:00 hodin, vstupné 130,- Kč
Open air scéna u kulturního domu
(za nepřízně počasí KD)
Vystoupí:
Art Time, Beat Club 68,
Scorpions revival, AC/DC Czech Revival
DORO WARLOCK revival

Po loňských 10. narozeninách Lázeňské
struny stejné jubileum letos oslaví mladší
festivalový bráška Revival fest. Revivalové
kapely dělí hudební veřejnost na dvě relativně stejně velké, ale názorově odlišné skupiny. Jedni nad kapelami lamou hůl s tím, že
jen vykrádají něco na čem nemají žádnou
zásluhu a těží z práce druhých. Druhé skupině jde o hudební a muzikantský zážitek
bez zbytečných předsudků a ten kvalitní
muzikanti v každém případě garantují.
Věříme, že stejně jako v minulosti bude mít
festival příjemnou a pohodovou atmosféru a
milovníci rocku si akci náležitě užijí. Deset
let už je celkem pěkná tradice, která zaslouží i nadstandardní oslavu, a ta je pro vás letos připravena. Na letní scénu u kulturního
domu (za nepřízně počasí do kulturního domu) je uchystáno následující slavnostní menu:
Pátek 12. 7. od 21:00-24:00 hodin
BRUTUS (samozřejmě originál)
Speciálním hostem festivalu je legendární
česká bigbeatová skupina, která se pod tehdy často dobou vynucenými změnami názvu
(Mandragora, Kyklop, Elektronic(k) pohybuje po českých pódiích neuvěřitelných 47 let.
Pro Brutus to bude premiéra v Konstantinkách.
Sobota 13. 7. od 14:00-00:30 hodin
14:00 Nirvana In The Name of Cobain
Partička mladých muzikantů milujících již
nehrající americkou Nirvanu velmi věrně zastoupí své idoly a věřte, že to bude pěkně
ostrý start .
15:30 Uširváč (Hudba Praha a Jasná páka
revival)
Pod netradičně nazvaným pražským revivalem se skrývá skupina profi i poloprofi muzikantů v čele s Ondřejem Fenclem (5P
Luboše Pospíšila, Hromosvod, Schodiště
atd.), kteří vám přinesou muziku českých
bigbeatových kapel Hudba Praha a Jasná
Páka
17:00 Tři sestry Banditos
Revival jedné z nejúspěšnějších českých kapel posledních let se po dvou letech do
Konstantinek vrací. Očekávat můžete smršť
největších hitů sester a tradiční pódiovou
show okořeněnou řadou zajímavých soutěží
a srandiček.
18:30 U2 Desire Revival Band
První skupina ze zástupců moravského "klanu" na letošním festivalu vznikla v roce
2000 jako pocta irským U2. Styl brněnského revivalu je opravdu vybroušený, což podtrhuje účast na festivalech po celé Evropě.
Jako předskupina hráli německému Scooteru doma pak třeba Chinasky, Čechomoru,
Wohnoutům, No Name atd. Milovníci irského originálu budou bezpochyby spokojeni.
Dokončení na str. 4
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20:00 hodin Rolling Stones Revival Band
Brno
Další revival z Brna se klaní britským rockovým dinosaurům Rolling Stones. Muzikanti
se dali dohromady již v roce 1997 a patří
jednoznačně k nejlepší stonům ve střední
Evropě. Jejich energií nabité vystoupení bude stát za to.
21:30 hodin Led Zeppelin Myst Brno
Brněnský blok uzavře revival nejslavnější
rockové kapely všech dob britských Led
Zeppelin . Zvěsti o tomto revivalu "cepelínů" jsou jen a jen v superlativech. Hoši pravidelně cestují se svým programem po
Slovensku, Polsku a Německu.
23:00 hodin ZZ Top revival Hradec Králové
Tečku za desátý ročníkem fest udělá královehradecký revival oblíbených amerických
vousáčům z Texasu a jejich chytlavý jižanský
rock, který nenechá nikoho v klidu sedět.

1. S realizací projektu č. 1 "Na kolečkách
Konstantinolázeňskem".
2. S realizací projektu č. 2 "Pořízení stroje
na úklid místních komunikací v Konstantinových Lázních".

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 !!!

Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Pokračování na str. 3

8. června - podeváté U pramene
Nejmladší festival tradičně zahajuje kulturní
léto začátkem června. Letos bude bezpochyby s nejkvalitněji poskládaným programem.

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 Pra-

Vstupné na fest :
předprodej / na místě
Pá + So
170,- / 200,Kč
jenom Pá
90,- /
100,Kč
jenom So
130,/
160,- Kč
Předprodej proběhne v infocentru a na obecním úřadě v Konstantinkách a končí ve
čtvrtek 11. července v 15:00 hodin.
.
IV. pověřuje:
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:

ha 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
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Pozvánka

10. Revival fest 12. - 13. 7.
20:00 Rolling Stones Revival Band Brno
Další revival z Brna se klaní britským rockovým dinosaurům Rolling Stones. Muzikanti
se dali dohromady již v roce 1997 a patří
jednoznačně k nejlepší stonům ve střední
Evropě. Jejich energií nabité vystoupení bude stát za to.
21:30 Led Zeppelin Myst Brno
Brněnský blok uzavře revival nejslavnější
rockové kapely všech dob britských Led
Zeppelin. Zvěsti o tomto revivalu "cepelínů"
jsou jen a jen v superlativech. Hoši pravidelně cestují se svým programem po Slovensku, Polsku a Německu.
23:00 ZZ Top revival Hradec Králové
Tečku za desátým ročníkem festu udělá královehradecký revival oblíbených amerických
vousáčů z Texasu a jejich chytlavý jižanský
rock, který nenechá nikoho v klidu sedět.
Vstupné na fest:
předprodej / na místě
Pá + So
170,- / 200,-Kč
jenom Pá
90,- / 100,-Kč
jenom So
130,- / 160,-Kč
Předprodej proběhne v infocentru a na obecním úřadě v Konstantinkách a končí
ve čtvrtek 11. července v 15:00 hodin.

Blahopřejeme
V měsíci červenci
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:
Škarbanová Regina
Veselá Vlasta
Leopold Václav
Toman Cyril
Kovačková Marie
Bízková Jarmila
Bízková Milada
Holák Jiří
Tótha Jaroslav
Špačková Jana
Kubát Svatopluk

Pozvánka
Bezdružické parní léto
20. - 21. 7. 2013
Jízdy parních a motorových vlaků, bohatý
doprovodný program, posezení u výtopny,
výstava historie železnice, modelová železnice; zajištění náhradní autobusové dopravy z
Teplé do Bezdružic z důvodu nedostavění
tratě, 21.7.2013 pochod na podporu myšlenky dostavby tratě.
Bližší podrobnosti na
www.bezdruzickalokalka.cz
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ZE ŠKOLYI
Ze školy
5.6. - Den dětí spojený s Dnem životního prostředí, kromě žáků školy byly pozvány i ostatní děti z obce, děti ze sousední MŠ a kamarádi ze ZŠ Svojšín. Dopoledne plné her a soutěží připravili členové SDH Konst. Lázně, kterým
velmi děkujeme. Na přípravě se podíleli i žáci
5. ročníku, kteří byli i hlavními sponzory "žetonkového obchůdku". Díky po dlouhé době
konečně slunečnému teplému dni si všechny
děti celou akci užily a se žáky ze Svojšína jsme
si domluvili další společné aktivity.
13.6. - Poutní cesta Cyrila a Metoděje - Ing.
Marie Vaňková, která vede ve škole kroužek
Základy křesťanství, připravila pro všechny
žáky školy interaktivní historické putování zaměřené na významnou událost tohoto roku 1150 let od příchodu věrozvěstů a tím i křesťanství na Velkou Moravu. Žáci se dozvěděli
nejen mnoho zajímavých informací o těchto
osobnostech a době, ve které žily, ale kreslili i
"dary" pro byzantského císaře Michala a luštili vzkaz psaný hlaholicí. Nejen za tuto akci, ale
i za celoroční práci s dětmi v zájmovém kroužku paní Vaňkové děkujeme.
19.6. - školní výlet na ekologickou farmu v
Újezdě nad Mží - ráno po 8. 00 h jsme odjeli
vlakem do Plešnic, odkud nás čekalo 2 km
pěší putování na farmu. Plánovanou trasu
jsme ovšem museli za pochodu změnit, neboť
pod hradem Buben byla povodněmi stržena
lávka přes řeku Mži a díky stálému upouštění
vody z Hracholuské přehrady byla v těchto
místech jindy snadno přebroditelná řeka plná
peřejí a hluboké špinavé vody. A tak jsme místo na farmu po dobrodružném hledání cesty
nasměrovali své kroky na Hracholuskou přehradu. Zde jsme se občerstvili a především
zchladili ve vodě, což bylo v tento horký den
velmi příjemné. Pak nás ještě čekala poněkud
strastiplná cesta zpět na nádraží do Plešnic a
domů jsme se vrátili unavení, trochu více opálení, ale se spoustou nezapomenutelných
zážitků. Exkurzi na farmu plánujeme uskutečnit na začátku nového školního roku.
20.6. - odpolední exkurze autobusem do Úterý. Zde jsme si prohlédli místní miniinfocentrum a keramickou dílnu, sledovali jsme glazování hrnku a navštívili jsme místní základní
školu. Malovaná úterská keramika se nám
všem moc líbila a paní Kateřině Strádalové děkujeme za hezké a zajímavé vyprávění o výrobě keramiky. Procházka po naučné stezce historickým městečkem byla díky počasí poněkud úmorná, ale všem se nám líbily staré
hrázděné domy s dřevěnými pavlačemi. Akce
byla součástí projektu školy "Putování za řemesly" a je finančně podpořena z grantového
programu Mikroregionu Konstantinolázeňsko
"Haranti".
21.6. - Den pro milkovské stromy - odpolední pěší výlet do zaniklé osady Milkov, žáci plnili rozmanité úkoly připravené členy
Mikroregionu Konstantinolázeňsko - např.
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ve spolupráci s geodetem zaměřovali místa,
kde stály domy v osadě, meditovali pod stromy, poslouchali příběhy o vystěhování původních obyvatel, objevovali různé přístupové
cesty a zjišťovali zajímavé informace o bývalé
osadě na internetu. Naše trasa vedla z Vrbice
u Bezdružic.
25.6. - Pasování a loučení - každoroční tradiční akce školy v režii žáků 5. ročníku, kteří si
pro své spolužáky a rodiče připravili svůj poslední program v naší škole a zároveň pasovali čtvrťáky na "mazáky" školy. Letos proběhlo pasování v kovbojském duchu, páťáci obdrželi vzpomínkové ročenky a drobné dárky a
celá akce byla ukončena výpalem keramiky v
Raku peci a táborovým ohněm. Své poslední
dny v naší škole si páťáci zpestřili ještě přespáním v budově školy, na které se po celý rok
velmi těšili.
27.6. - odpolední pěší exkurze do Bezdružic
do místní pekárny s výkladem o přípravě a pečení chleba a dalšího pečiva. I tato akce byla
součástí projektu školy "Putování za řemesly",
panu Františku Pustinovi děkujeme za milé
přijetí a poutavý výklad.

Červnové úspěchy v soutěžích:
1. Atletické závody ve Stříbře
Pavel Rašín - 1. místo - hod kriketovým míčkem; 1. místo - běh 60 m
Natálie Horová - 4. místo - hod kriketovým
míčkem; 5. místo - běh 300 m
Václav Heský - 4. místo - běh 300 m
Mikuláš Belák - 4. místo - hod kriketovým
míčkem
Daniel Opava - 4.-6. místo - běh 60 m
2. Výtvarná soutěž DDM Planá "Cestou necestou"
Kolektivní práce: 2. místo - výtvarný kroužek
při ZŠ Konstantinovy Lázně
3. kategorie (3. a 4. třída)
1. místo - Adam Hájek, Natálie Palichová,
Tereza Bezpalcová (žáci výtvarného kroužku)
3. Výtvarná soutěž DDM Stříbro "Stříbrská
lampa"
1. místo - kolektivní práce - Eliška Linková,
Aneta Chudáčková, Adam Hájek, Vít Kapic,
Daniel Opava
4. Výtvarná a literární soutěž "Požární ochrana očima dětí"
Okresní kolo:
1. místo - Adam Hájek
2. místo - Aneta Chudáčková
Markéta Tyllová
Ema Zachariášoá
3. místo - Martin Myška
Krajské kolo 1. místo - Aneta Chudáčková - postup do celorepublikového kola
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Dokončení na str. 7
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Střípky z historie (25)
P. Jiří Klíma (1946-1950)

Pokračování z předchozího vydání - mapování historie Kaple Panny Marie Lourdské v
Konstantinových Lázních na přelomu století.
V novodobé historii obce vykonávali duchovní
činnost v místní kapli postupné tito kněží:
Páter Jiří Klíma (sloužil zde v letech 19461950), je typickým příkladem duchovního tehdejší doby. Narodil se13. února 1911 v Rudici
u Boskovic (u Macochy) do chudé rodiny, bohoslovectví vystudoval na Karlově univerzitě v
Praze v době, kdy byl rektorem bohosloveckého semináře Páter Josef Beran, pozdější pražský arcibiskup a kardinál. Zde také 20.června1937 přijal kněžské svěcení a slib věrnosti.
Administrovat začal v Žebráku u Berouna. Při
mobilizaci v roce 1938 se dobrovolně přihlásil
do armády a stejně dobrovolně se pak po
skončení války přihlásil také do duchovní služby v pohraničí. V sobotu 13. října 1946 tak nastoupil do farnosti Bezdružice, kde se stal administrátorem farností Čeliv, Okrouhlé
Hradiště, Domaslav a Horní Kozolupy. Ve službě mu později pomáhal Páter Václav Hradecký,
s nímž se dělil také o výuku náboženství ve
zdejších školách. Když byly po únoru 1948
zrušeny náboženské řády a tepelští kněží pozavíráni, administroval navíc i úterskou farnost. Nakonec se na udání bezdružických občanů dostal do nelibosti akčního výboru pod
vedením soudruhů - učitele Fr. Šustra, železničáře Steinera, pp. Knedlíka, Ježka a Haicra, za
to, že pomáhal repatriovaným volyňským Čechům, kteří byli perzekvováni za vyprávění o
předválečných Stalinských krutostech v
Rusku. Vše vyvrcholilo při volbách v roce
1948, když farář Jiří Klíma ve volební místnosti vrátil hlasovací lístky, na nichž byli pouze zástupci KSČ, a odmítl volit, čímž narušil
100% podporu kandidátů KSČ. Tehdy byl poprvé vyslýchán bezdružickou bezpečností.
Na jaře roku 1949 uděloval v Bezdružicích
pražský arcibiskup Josef Beran (Klímův učitel)
svátost biřmování, ale již 20. června téhož roku byl zatčen a následujících 16 let vězněn,
Klíma tehdy zřejmě ještě netušil, že ho bude
brzy následovat. Když byl 14. září 1949 přijat

P. František Toman (1954-1955)

P. Vlastimil Smolák (1953-1955)

nový církevní zákon a mnoho kněží bylo pozatýkáno, na listině nepohodlných se objevil i
Klíma.Dne 20. března 1950 v 18 hodin byl zatčen a ze stanice Sboru národní bezpečnosti v
Bezdružicích odvezen do vyšetřovací vazby
Okresního soudu ve Stříbře. Z vyšetřovacího
spisu je patrné, že Klíma zůstával věrný vězněnému arcibiskupu Beranovi a papeži, v kostelích četl pastýřské listy a odmítal složit slib komunistické ideologii. Nakonec byl odsouzen k
7 letům žaláře a k propadnutí majetku za to,
že v 8. třídě bezdružické školy přečetl žákům
dopis, který manželů Rokosovým z Kokašic poslala jejich dcera provdaná do Čihoště. V něm
popisovala dnes již známý "čihošťský zázrak" a
zatčení faráře Toufara (zatčen 28. ledna 1950
a ve vězení ubit k smrti 25. února 1950).
Klíma byl z vězení propuštěn v roce 1954 ve
velmi špatném zdravotním stavu a na následky svého věznění 11. května 1956 v rodné
Rudici na Moravě zemřel. Pochován je na hřbitově farního kostela v Jedovnici, kde jeho
kněžská pouť započala. Za zmínku snad ještě
stojí skutečnost, že Klíma krátce po propuštění, již jako zlomený a nemocný člověk, krátce
navštívil místo svého posledního působiště.
Na náměstí v Bezdružicích se mu několik věrných farníků nebálo podat ruku a přespal na
Starém mlýně u manželů Pazourových.
Páter Václav Hradecký (1949-1953), narozen
10. května 1916 v Praze, vysvěcen 29. června
1940 v Praze, pocházel z Olbramovic u Holic,
kaplan z Nového Strašecí. Na Konstantinolázeňsko (do Domaslavi) přišel v říjnu 1945 a
pomáhal zde P. Klímovi, vyučoval také náboženství v okolních obcích. V roce 1953 byl přeložen do Dýšiné u Plzně. Po Klímově uvěznění
se stal děkanem a administroval farnosti od
Lestkova až po Bezdružice. Byl dobrým hospodářem a příkladně hospodařil s církevním majetkem až do jeho zabrání komunistickou vládou. Pro jeho kamarádskou povahu na něho
ještě po letech vzpomínaly "zbytky obyvatel" v
Domaslavi, která tehdy byla kvetoucí obcí s
poštou, obchodem a školou. Zemřel 18. července 2008.
Páter Vlastimil Smolák (1953-1955), dojížděl

z Bezdružic, administroval navíc také úterskou, okrouhlohradišťskou a čelivskou farnost.
Za jeho úřadování byla zabavena bezdružická
fara, s čímž pochopitelně nesouhlasil a byl
proto v roce 1955 proti své vůli přeložen. 9.
ledna 1955 odešel do Železné u Berouna, kde
čekal půl roku na povolení vykonávat duchovní činnost. Dlouhá léta pak působil jako okrskový vikář berounský ve Zdicích. Po krátkém
působení v Plzni odešel ze zdravotních důvodů do Staré Boleslavi, stal se kanovníkem a
tam také (2. června 2002) zemřel.
Páter František Toman (1954-1955), rodák ze
Strážova u Klatov. Teologii studoval v letech
1911-1915 v Praze, dosáhl mnoha titulů a po
vysvěcení působil na Plzeňsku, např. 13 let v
Chotíkově a 16 let v Liblíně. Od 1. května 1954
působil v našem kraji. Dojížděl z Bezdružic,
pobyl zde však pouze krátce, neboť byl falešně
obviněn a vláčen v tisku za plýtvání penězi,
když v roce 1956 nechal za 1.100,- Kčs vyrobit
a od břetislavského zedníka Švarce osadit kaPoutní místo - Panenka Marie u Poloučan
- foto 1956
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STŘÍPKY Z HISTORIE

Střípky z historie (25)
P. Jaroslav Španiel, arciděkan + Anežka Horozíková - foto 1977

menné schody a zábradlí k soše Panny Marie matičky Boží ve skále u Poloučan a nad samotnou sochou vystavět kamenné zastřešení.
Vedoucím představitelům ale nejvíce vadilo, že
k poutnímu místu často chodili lázeňští hosté
a turisté z okolí, neboť poloučanský důchodce
Janda pravidelně udržoval přístupové cesty k
vyhlášenému poutnímu místu. Nakonec byl
jednou břetislavskou rodinou obviněn, že se
příliš "dotýkal" jejich dcery Růženky a s ostudou byl z farnosti odvolán. V době, kdy nesměl
vykonávat činnost, zde administroval P. Bohumil Štván z Domaslavi, ale vykonával jen stolové úkony a vyučoval náboženství na školách.
Páter Jaroslav Španiel (1955-1985), nar. 22.
července 1901 v Plzni. Dojížděl nejprve z fary
v Domaslavi, od 24. listopadu 1977 pak bydlel v Konstantinových Lázních čp. 128. Byl nejdéle zde sloužícím farářem, mnozí si ho pamatují z výuky náboženství na zdejší i bezdružické škole. Zemřel 29. března 1990 v plánské
nemocnici, pochován je v Kolinci. Na vlastní
kůži jako kněz zažil události padesátých let na
pražskémarcibiskupství a uměl o tom také
poutavě vyprávět v kruhu svých známých.
Bohužel však nezanechal žádnou písemnou
vzpomínku.
Páter Jan Křtitel Vladimír Franze, O. Praem.
(1978-1985), nar. 22. února 1946 ve Vyškově,
vysvěcen 21.6.1975 v Praze. Od svého nástupu do 31. října 1983 dojížděl z fary v Domaslavi a od 31. října 1983 do 10. listopadu
1985 bydlel spolu s maminkou Růženou, roz.
Ingerleovou, v Konstantinových Lázních čp.
116.
Páter Václav Chroust (1985-1991), nar. 24.
září 1952 v Roudnici nad Labem. Dojížděl nejprve z fary v Domaslavi a 2. března 1991 se
přestěhoval na faru v Okrouhlém Hradišti, kterou opravil. Zahájil také opravu věže kostela v
Okrouhlém Hradišti a na Šipíně. Za jeho působení byla ke kapli přistavěna sakristie se sociálním zázemím a malou klubovnou pro mládež v podkroví. Interiér kaple upravil dle směrnic II. Vatikánského koncilu. Pokusil se také o
stavbu velkých varhan v kapli, ze záměru na
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konec sešlo. V roce 1985 odešel do Roudnice
nad Labem, dnes nevykonává duchovní činnost.
Páter Václav Sochor (1992-1994), narozen
14. května 1950 v Praze, kde byl také 24.
června 1978 vysvěcen, dojížděl z fary v
Okrouhlém Hradišti. Byl knězem pražské arcidiecéze, po vytvoření plzeňské diecéze odešel
do Prahy a dodnes působí v předměstských
farnostech.
Páter Petr Jandera (1994), narozen 12. srpna
1953 v Příbrami, vysvěcen 2. července 1977 v
Praze, dojížděl 5 měsíců z Plané u Mariánských Lázní, odešel do Strážova na Šumavě,
kde také cca 2011 zemřel, pochován v Příbrami.
Páter Cyril Vladimír Hron (1994-1996), narozen 7. června 1954 v Jihlavě, vysvěcen 12.
prosince 1992 v Praze, podobně jako P. Jandera dojížděl z Plané, neboť v těchto letech nebyla farnost obsazena a byla obsluhována z
farnosti Planá u Mariánských Lázní.
Páter Hroznata František Janoušek,O.
Praem., narozen 23.března 1939 v Kardašově
Řečici, vysvěcen 24. června 1972 v Praze, (červen 1996 - léto 2000), přišel z premonstrátského kláštera v Teplé, bydlel v Konstantinových Lázních čp.114. Je velký bibliofil, básník
a spisovatel. Jeho básně vycházejí v různých
periodikách. Zvláštní zájem (především po
svém odchodu do jižních Čech) věnuje zapomenutým významným lokálním osobnostem.
Nejznámější je jeho životopisná kniha o P.
Jílkovi, knězi, který byl za války umučen v koncentračním táboře. Je také šéfredaktorem odborného a kulturního čtvrtletníku "Hroznatova
mísa". Jeho zájem jako historika je nasměrován především na život blahoslaveného Hroznaty.
Páter Jan Křtitel Vladimír Franze, O. Praem.
(1. srpna 2000 - konec roku 2008), emeritní opat tepelský, bydlel v Konstantinových Lázních
v nově zřízené faře v domě čp.90. Při jeho příchodu vznikla samostatná farnost Konstantinovy Lázně. Po odchodu do důchodu se ujal
duchovní služby v Domově sv. Karla Boromej-
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P. Jan Křtitel Vladimír Franze, O. Praem.

ského v Praze-Řepích, kde žije a působí dosud.
Páter Pavel Filka (2009), nar. 5. dubna 1966 v
Brně, vysvěcen 17. dubna 2004 v Klášteře
Teplá, do KL přišel z Bečova nad Teplou, pro
nemoc působil v Konstantinových Lázních jen
krátce. Nějaký čas byl v Německu, nyní žije v
Brně a dnes nevykonává duchovní činnost.

P. Pavel Filka

Páter Marian Pavel Slunečko, O. Praem.
(2010), narozen 25. dubna 1970 ve Vlašimi,
vysvěcen 21. června 1998 v Klášteře Teplá, přišel z kláštera v Teplé, kde současně zůstával také jeho převorem. Tam se věnoval přípravě restitučních nároků kláštera. V současné době
pracuje v Praze, bydlí v Berouně a dnes nevykonává duchovní činnost.
P. Marian Pavel Slunečko, O. Praem.
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STŘÍPKY Z HISTORIE /ZE ŠKOLY
Střípky z historie (25)

Ze školy

P. Benedikt Milan Košlab, O. Praem.

Dokončení ze str. 4

Páter Benedikt Milan Košlab, O. Praem.
(2010 - současnost), narozen 22. srpna 1976
ve Smolenicích, vysvěcen 23. června 2001 v
Leopoldově, přišel z kláštera v Teplé a v naší
kapli slouží dodnes.
Příběh kaple Panny Marie Lourdské v Konstantinových Lázních je příběhem se šťastným koncem. Je to příběh o tom, jak malá,
původně sezónně provozovaná filiální kaple
se přesně po 100 letech své existence stala
centrem duchovního života zdejšího kraje. Je
to také příběh o tom, jak okolní staré a věhlasné kostely, kolem nichž se po staletí utvářel duchovní, ale i hospodářský život, nepřežily válkou vyvolanou výměnu obyvatel a
nástup ateistické ideologie. Je to ale i příběh
o lidském bezpráví - ale i naopak - o lidské píli a věrnosti zdejších farníků, kteří kapli v
Konstantinových Lázních v dobách temna ochránili a přivedli k dnešnímu věhlasu. To, že
se farním kostelem a centrem duchovního života stala přesně po sto letech od svého vysvěcení, je zřejmě náhoda, souhra mnoha okolností. Věřící přesto věří, že je to Božím řízením. Obojí je pravda.
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
Interiér kaple v současnosti

Kromě výše uvedených akcí jsme v červnu
navštívili výstavu fotografií v LD Jirásek, na jejíž vernisáži naše žákyně vystupovaly a ve
školní družině proběhla poslední soutěž tohoto školního roku - hod šipkami. Na prvních
místech se v jednotlivých kategoriích umístili:
Betynka Coufalová, Kubík Bezpalec, Emička
Zachariášová, David Matejka, Terezka
Bezpalcová a Jan Samek.
O všech konaných akcích je možné si přečíst
a prohlédnout si fotografie na webových
stránkách školy:
www.zskonstantinovylazne.cz
Skončil další školní rok, pro někoho úspěšný,
pro jiného méně, ovšem důležité je, že se obešel bez závažných problémů a proběhl v klidu a přátelské atmosféře naší školy.
Poděkování patří všem rodičům, kteří s námi
ochotně spolupracovali, podporovali nás a
pomáhali nám, velké díky patří i našim externím vedoucím zájmových kroužků - Mgr.
Barboře Hájkové, Ing. Marii Vaňkové, p.
Heleně Čermákové a p. Petru Hájkovi.
Poděkovat chceme všem, kteří nám pomáhali s organizací různých akcí pro děti, našim
sponzorům a všem, kteří přicházejí s nápady
a náměty pro práci s našimi žáky.
Dětem přejeme hezké a slunečné prázdniny
plné pohody a zážitků, všem pak klidnou a
odpočinkovou dovolenou.
Za ZŠ Alena Kaĺavská

Střípky z kroužku A je to
Čundrování na Gutštejně
Kroužek "A je to" si naplánoval předprázdninový čundr pod zříceninou hradu Gutštejn.
Konal se ve dnech 14.-15. června. Do poslední chvíle však nebylo jasné, jestli nám počasí
vůbec výlet umožní. Nakonec jsme přeci jen
za doprovodu slunce vyrazili.
Cestou na hrad jsme viděli tři kuny lesní. Dvě
z nich skákali po stromech, a ta třetí, asi jen
tři a půl metru od nás, seděla na stromě.
Mohli jsme si je krásně prohlédnout. Kolem
také létal velmi maličký ptáček. V zobáčku
měl žížalu pro mladá ptáčátka. Jenomže se
bál vletět do dutiny stromu. Asi jsme ho rušili, a tak jsme raději odešli.
Kousek odtud jsme velmi, ale velmi potichu
míjeli ohromný strom, který sloužil sršáňům
jako hnízdo. Šťastně jsme ho minuli a pokračovali jsme v další cestě.
Na Daňkově jsme pojmenovali telátko, které
vypadalo, že se narodilo 13. června. A protože
nebučelo, dali jsme mu jméno Bůčka.
Na Daňkově jsme se sešli s Bárou a Jakoubkem, kteří jeli autem, a hlavně nám vezli batohy, spacáky, stany, jídlo a kytaru pro Petra
na večerní hraní. Když jsme všechno vynosili,
dali jsme si perník, který nám upekly
Coufalky.
Po krátké přestávce jsme se utábořili na sou-

toku dvou potoků pod hradem. Postavili jsme
stany, vybalili batohy a šli jsme na průzkum
na druhý břeh. Kousek od nás tábořili jiné děti, se kterými jsme válčili šiškami. Ne vždy byli v bojích féroví, my jsme bojovali jen férově.
Připravili jsme na oheň a čekali na zdravotnice, kterými byli Rozárka a její kamarádka
Štěpka. Večer zdravotnice ošetřily kluky, kteří
byli z bojů lehce ranění, a šli jsme si opéct
buřty a zazpívat táborákové písně. Kluci měli
hlídku, abychom my holky mohly klidně spát.
Ráno jsme posnídali, svedli další bitvu s čundráky ze sousedství a holky spolu s Petrem připravili a uvařili bramborový guláš v kotlíku.
Po obědě jsme našli únikovou chodbu z hradu Gutštejna, kterou jsme prozkoumali. Štěpka nás naučila lézt po skalách. Postupně jsme
sešli do tábora.
Teď už nezbývalo nic jiného, než tábor uklidit
a vydat se na zpáteční cestu. Na Daňkově
jsme zase odevzdali batohy Báře a šlapali domů. Domů jsme dorazili zabahnění, unavení,
ale plní zážitků z pobytu v přírodě.
Valča Coufalová

Kromě čundru jsme poslední dva kroužky věnovali filmu a fotografii.
Filmový workshop, kde jsme natočili mnoho
pěkných filmových triků vedl Honza Václav a
GAWAfilm ze Stříbra.
Další týden nás čekal fotograf Radek Sýkora z
Tachova a učil děti hledat správné cíle pro fotky, focení rychlospouští, foto triky, ale i čištění čoček v aparátech.
Tímto bych chtěl lektorům velmi poděkovat
za čas a energii, kterou dětem věnovali.
Petr Hájek, vedoucí kroužku

Poděkování aneb
Plavba po Hracholuské přehradě
V doslova tropickém dopoledni 19. června
podnikli nejstarší předškoláci z místní mateřské školy třídní výlet. Šestnáct dětí ze třídy Šikulů a čtyři dospělí se nejprve vydali autobusem do hracholuského přístavu, aby se mohli
nalodit na parník a poté absolvovat hodinovou okružní plavbu z hráze k Novému mostu
a zpět. Sluníčko svítilo (až moc), mouchy neštípaly (zaplaťbůh), vítr se s vodou nepotkal
(naštěstí), a tak k veselé náladě a pocitu svobody a nevázanosti přispěl fakt, že paluba
parníku, včetně kantýny s občerstvením patřila jen a jen pasažérům z konstantinolázeňské
školky. Toto příjemné dopoledne se mohlo uskutečnit díky sponzorům - paní Aleně
Krejčové, paní Stázce Krtkové, paní Olze
Pokorné - Touškové, paní Jiřině Brhelové a paní Helence Zahrádkové. Za bezpečnou autobusovou dopravu patří dík i panu Bešťákovi a
Houserovi. Děkujeme.
Děti ze třídy Šikulů
a Ivana Kalistová, třídní učitelka.
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Blahopřání
Dne 9. 6. 2013 oslavili manželé

Věra a Jiří Peckovi
z Okrouhlého Hradiště
50. výročí svatby.
Do dalších společných let
jim přejeme
mnoho štěstí a zdraví.
RODINA

Oznamujeme, že v červnu náhle zesnula
paní Jiřina Tichá rozená Nováková
z Konstantinových Lázní.
Tys odešla, není slov, jak poděkovat
za Tvou lásku, za Tvou péči, za Tvou
starost a nikdo už Tě nikdy nezastoupí.
D CERA B ARBORA T ICHÁ , VNUČKA E LIŠKA
A BRATR F RANTIŠEK N OVÁK .
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Taneční večery
v lázeňském hotelu Prusík
Pátek 5.7. - Taneční večer Tomáš Černý
Pátek 12.7. - Taneční večer Tomáš Černý
Pátek 19.7. - Taneční večer Jindřich Trojan
Pátek 26.7. - Taneční večer Pavel Poplštejn
Začátek vždy
od 19.30 hodin
Pozvánka na 13. ročník
turistického pochodu
Teplá - Bezdružice
neděle 21. 7. 2013
- turistický pochod na podporu
myšlenky železničního propojení
Bezdružic a Teplé;
- start z vlakového nádraží v Teplé
v 10:20 hodin;
- z Bezdružic odveze účastníky
autobus s odjezdem v 09:55 hodin
z železniční stanice Bezdružice;
- příjezd do Teplé vlakem
od Mariánských Lázní v 08:53 hodin;
- příjezd do Teplé vlakem
od Karlových Varů v 09:53 hodin;
- po příchodu do Bezdružic
na vlakové nádraží
(cca mezi 13. a 15. hodinou) možno
navštívit Bezdružické parní léto;
- z Bezdružic možnost odjezdu vlakem
v 16:12 hodin směr Pňovany
a dále se spojením ve směru
Plzeň a Cheb;
zpět do Teplé je doprava zajištěna
náhradní autobusovou dopravou
(náhradní autobusová doprava
je zajištěna z důvodu nedostavění
železniční trati) - odjezd autobusu
v 16:05 hodin z železniční stanice
Bezdružice.
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Informujeme
Víte co je to projekt
Demografické modely?
V uplynulých dnech započala realizace společného projektu Mikroregionu Konstantinolázeňsko a partnerského mikroregionu Steinwald Allianz s názvem Demografické modely
ve venkovském prostoru. Pod trochu nestravitelným názvem se skrývá velmi důležité plánování rozvoje regionu, a to ve čtyřech oblastech: školství, nevyužité budovy a plochy, maloobchod na venkově, sociální a lékařské služby a jejich dostupnost.
Právě tato témata jsou v obcích mikroregionu
a nejen zde ožehavá. Mnohý politik (starosta)
se dovolává pomoci shora, ale ta nepřichází.
Obyvatel v regionu ubývá, restrukturalizace
ze stran státu není vždy ku prospěchu venkovských oblastí a tak se představitelé
Mikroregionu Konstantinolázeňsko rozhodli
nečekat na pomoc shora, ale zamyslet se nad
tím, co mohou změnit obyvatelé regionu sami. V rámci zmiňovaného projektu vznikne ke
každému tématu pracovní skupina.
Pracovní skupiny se budou podrobněji zabývat problematikou v místě, ale seznámí se také s výsledky statistických šetření prováděných na úrovni kraje, dozví se, jaká jsou možná řešení v rámci platných zákonů, popř., jaké legislativní změny se chystají. Součástí setkání pracovních skupin budou také přednášky o alternativních řešeních v dané problematice nebo exkurze za příklady dobré praxe.
V pracovních skupinách by měly být zastoupeny všechny obce mikroregionu. Proto zástupci mikroregionu aktuálně navštěvují zasedání zastupitelstev jednotlivých obcí, aby projekt představili a získávali zájemce o práci v
pracovních skupinách. Máte-li zájem dozvědět se více, přijďte na první společnou informační schůzku všech pracovních skupin do
Kulturního domu ve Slavicích dne 20. 9.
2013 v 18 hodin, nebo se nahlaste na svém
obecním či městském úřadě, jako zájemce o
práci v některé pracovní skupině.

Viktorka na Řípu
4. srpna v Konstantinkách
Pokud se chcete pobavit tak přijďte určitě
v neděli 4. srpna ke kulturnímu domu.
Plzeň 2015 o.p.s. připravila v rámci projektu Autobus 2015
světovou premiéru loutkové hry Šimona Olivětína
Viktorka na Řípu
o dlouhé cestě Václava Pilaře
z malého východočeského Převýšova až do výšin
téměř nejvyšších, do dresu západočeského velkoklubu
FC Viktoria Plzeň.
Hra vypráví o pouti na Říp k poctě svatého Jiří,
kterou 21. dubna 2012 vykonali hráči Viktorie Plzeň
pod vedením moudrého trenéra Vrby,
o utužování týmového ducha,
o životě v pravdě dle Jana Karafiáta,
o lajnovačce na sokolském hřišti,
o lesních tajemstvích a strašidelných hřbitovech zvířat,
o síle mateřského citu a smyslných křivkách
Pavla Horvátha,
o tom, co je mezi námi nehmotného
a co nás čechy spojuje - o kopané.
Václava Pilaře na jeho dlouhé cestě provází dobrý duch
Pavla Nedvěda, nebeská spravedlnost Dáši Damkové
a samozřejmě i jeho věrný pes Ludvík.
Divadelní stan, který bude postaven na louce u KD
má kapacitu 80 diváků a vstupné je 60 Kč.
Začátek představení je symbolicky stanoven na 20:15.
Pokud se chcete zasmát tak určitě přijďte včas.

Miroslava Válová, mobil 724 183 671

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 14 - 18 týdnů cena 149- 170 Kč / ks - v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 11. července 2013
Konstantinovy Lázně - u koloniálu Valečka - v 13.45 hod.
Případné bližší informace tel.: 728605840, 728165166, 415740719
Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek - cena 15-22 Kč/ks
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