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OBEC

Vážení spoluobčané,

Usnesení čj. 29/08/2013/ZO

jak k nám léto letos rychle a ostře doslova vlétlo, zdá se, že i stejně nečekaně a rychle
nás opustilo. Mysl nám ve chvílích volna občas ještě zabloudí ve vzpomínkách na letní
dovolenou, ale náhle zchladne, když pocítíme sychravost prvních poprázdninových jiter.
Nicméně letní slunné dny nám dostatečně dobily baterky a je jen na nás, jak dlouho si
tu nenahraditelnou energii v sobě udržíme a nebudeme s ní plýtvat při "řešení" nepodstatných malicherností, které nám všední život přináší. Ale i bez sluníčka si můžeme
alespoň trošku k energii pomoci. A to úplně jednoduše. Zkuste třeba jednou za čas opustit prosezené křeslo před televizí, s kterou si stejně z větší části užijete jen otravné,
neustále se opakující a hlučné reklamy při neustále se opakujících filmech či pořadech.
Ta "kouzelná" bedna vám spotřebuje nejen energii elektrickou, tu vem klidně čert, ale okrádá vás i o energii důležitější - vaší. A když se rozhodnete milované křeslo opustit, tak
si v září vyjděte s přáteli třeba na živý koncertík skvělé zpěvačky Petrušky Hapkové do
Panteonu, jen pár kroků od dveří vašeho domku či bytu, do kterého se na podzim zbytečně, někdy až hermeticky dobrovolně uzavíráte. A pokud nebudete jen poslouchat, ale
i vnímat koncert věřte, že i taková energie dokáže člověka hodně naplnit a obohatit, a
že vám večer bude určitě příjemněji než po tradičním sobotním Mega filmu…
Karel Týzl, starosta obce

ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně
ze dne 21. 8. 2013
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi
zasedáními.
3. Diskusi s občany.
4. Informaci o projektu Mikroregionu Konstantinolázeňsko "Demografické modely
mikroregionu".
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu ve složení pp. Seknička, Ing. Hodonický.
2. Program jednání.
3. Komisi pro výběr dodavatele projektu "A
co děti? Mají si kde hrát" ve složení Ivana
Hampapová, Ing. Jiří Kalista, Pavel Rašín,
František Souček a Karel Týzl.
4. Realizaci projektu "A co děti? Mají si kde
hrát" ve druhé polovině roku 2013.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2013 dle přílohy č. 9.
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/UCER/15/13 mezi Obcí Konstantinovy Lázně
a Strabag a.s.
7. Pořadí nabídek na akci Pořízení stroje na
úklid místních komunikací v Konstantinových Lázních: 1. PEKASS a.s., Přátelství
987, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, IČ
41693426 za 1.365.000,00 Kč bez DPH a
2. Ing. Radek Sláma, K. H. Borovského 3,
512 11 Vysoké nad Jizerou, IČ 76601838 za
1.401.200,00 Kč bez DPH.
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Ze zastupitelstva
Zastupitelé zahájili druhou polovinu své
pracovní aktivity v roce 2013 zasedáním
v Okrouhlém Hradišti dne 21. srpna.
Omluveni z jednání byli: pí Tahavská a
Brožová a pánové Souček, Rašín a
Surovčík.
Hned zpočátku jednání se rozvinula diskuse v bodě "diskuse s občany", ke které byl přizván projektant a dozor akce
"Na kolečkách Konstantinolázeňskem"
Ing. Kinkal. Vzhledem k faktu, že se jednalo o celou řadu technických záležitostí bylo dohodnuto, že do dalšího jednání
zastupitelstva budou připraveny fundované odpovědi.
V dalším programu jednání byl zástupci
Mikroregionu Konstantinolázeňsko představen projekt "Demografické modely
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mikroregionu", který se zabývá plánováním rozvoje regionu, a to ve čtyřech oblastech - školství, nevyužité budovy a
plochy, maloobchod na venkově, sociální a lékařské služby a jejich dostupnost.
Více informací na jiném místě zpravodaje. Zastupitelé vzali tuto informaci na
vědomí.
Radostnou zprávou pro veřejnost bude
určitě schválení realizace nového dětského hřiště v Parku pro radost již na
podzim letošního roku. Tuto variantu
bude možno zvolit díky možnosti rozložení platby za dodání prvků hřiště do
dvou splátek. A tak, pokud se nic mimořádného nestane, mělo by být hřiště přístupné nejpozději do konce října.
Zastupitelé se v průběhu jednání rovněž

9 13

zabývali rozpočtovým opatřením, které
reagovalo na aktuální plnění rozpočtu a
provozní potřeby obce. Dále schválilo
dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení
cyklostezky, který řeší snížení ceny za dílo v části rozšíření přejezdu v ul. Luční.
Na rozdíl od projektovaných prací se při
realizaci zjistilo, že některé položky není
potřebné realizovat.
Další jednání zastupitelstva proběhne
ve středu 2. 10. 2013 od 18:00 hodin v
jednací místnosti obecního úřadu.
Karel Týzl, starosta obce
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OBEC / KULTURA
Rada obce
Srpnové jednání rady obce proběhlo ve středu 14. srpna na obecním úřadě.
Radní projednali a nakonec schválili žádost
o ukončení nájmu nebytových prostor infocentra od paní L. Sittové s tím, že nájemní
vztah zanikne k 31. 8. 2013. Současně byl
vyhlášen záměr pronájmu íčka tak, aby z
provozního hlediska vznikla jen minimální
mezera mezi starým a novým nájemcem.
Pokud se tedy někdo přihlásí.
Byla schválena nájemní smlouva na p.p.č.
6/1 u potoka v k.ú. Břetislav vlastníkům
sousední nemovitosti. Neschválena zůstala
žádost o další pronájem, a to části p.p.č.
1264 k.ú. K. Lázně (mezi čp. 94 a DPS).
Rada tím potvrdila jíž dlouhodobý záměr
nechat tuto část pozemku v bezprostřední
blízkosti DPS jako veřejné prostranství.
Rada rozhodla rovněž o podpoře vydání plánovaného druhého CD konstantinolázeňské
skupiny Skavare, a to příspěvkem ve výši 5
tis. Kč. Hudební nosič by měl být hotov do
konce roku 2013.
Karel Týzl, starosta obce

Blahopřejeme
V měsíci září
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:
Ludvíková Libuše
Kutschková Miroslava
Štěch Václav
Markovičová Marie
Klečka Václav
Hábrová Hana
Klenovcová Mária

Pozvánka

Kulturní Konstantinky s prázdninami nekončí, za dveřmi je Šrapnel
Šrapnel 2013 - sobota 19:00 hodin
Počtvrté proběhne na závěr léta zajímavá
akce zaměřená především na hudební styly reggae, SKA, funky a rock, která se již
stala součástí Konstantinolázeňského kulturního léta, byť jí nepořádá obec, ale soukromá osoba.
A na co se letos můžeme těšit? Určitě na
hodně zajímavé, ale i stylově pestré kapely. Na podiu kulturního domu, mimo jiné
jediné akce, která oživí hlavní a stále ještě
nedokončený sál, se představí tři hudební
skupiny shodou okolností všechny z hlavního města.
19:00 hodin CURLIES (rock)
Kapel, které na české scéně používají ve své
tvorbě dudy, není mnoho. Ta, která o sobě
dává aktuálně vědět a má našlápnuto na
ještě lepší časy, se jmenuje Curlies. Dudy zní
ve všech písničkách, s výjimkou jediné. Kluci
se potkali na jednom pražském gymnáziu v
roce 2006 a od myšlenky nebylo daleko k činům. Natočili promo singl a svému záměru
vyhlásili vážnost. V roce 2012 skupina vítězí v soutěži rádia Beat ,,Naděje Beatu''. V únoru vychází profil skupiny na serveru
Play.cz, v deníku PRÁVO a na serveru
Novinky.cz. Kudrnáči, jak se jim slangově říká, hrají při předávání prestižních žánrových
cen Anděl 2011 v pražské Akropoli. V roce
2012 vydávají své debutové CD s názvem
"Dobrý den, těší mě..." a vyráží na letní šňůru dobývat malé festiválky i pár větších akcí, kde se snaží představit a získat nové publikum.
Nenechte si jejich energickou show v žádném případě ujít

20:30 hodin MEGAPHONE (funky)
Vznik projektu Megaphone v současné podobě se datuje do roku 2007. Těleso je tvořeno nadšenci pocházejícími z rozdílných
hudebních kořenů. Společná řeč však existuje a vznikl rozmanitý a rozpoznatelný mix
funku, rocku, reggae či disco s jasným rukopisem. Základem jsou energická vystoupení
s našlápnutým setem písní, které nenechají
nikoho sedět u stolu.
V letošním roce podpořili na jaře vydané CD
Gift Shop velkým turné, během něhož vystoupili mimo jiné i na prestižních festivalech COLOURS of Ostrava, Rock for people v
Hradci Králové či United Islands .
Jak říkají sami kluci:" Chceme Vám připravit
jedinečný zážitek. Pojďte se na nás podívat,
budeme Vás bavit!"
22:00 hodin Mr COCOMAN, Dr. KARY
a THE SOLID VIBES (reggae)
Mr. Cocoman začal hrát reggae v roce 2001
s mladou kapelou Vokokos. Pět let šířil pozitivní vibrace po celé republice, občas i v
zahraničí, a to jak se zmíněnou kapelou, tak
s mnoha českými Djs. V roce 2006 se tento
zpěvák vydává na sólovou dráhu a zakládá
doprovodnou kapelu Solid Vibes, se kterou
odehrál řadu koncertů v Česku i zahraničí a
dvakrát velmi úspěšně reprezentoval českou
reggae scénu na festivalu Rototom Sunslash
v Itálii. Jeho hudba je primárně pozitivní a
očišťující záležitost. Mladý gentleman, zpěvák a producent (Coco Jammin) vyprodukoval desky Sklizeň 2012 a 2011 a za svůj
počin získal prestižní akademické hudební
ocenění Anděl 2011 v kategorii reggae a
Dokončení na str. 4
ska.

Taneční večery
na Prusíku
hlavní jídelna, 19.30 hodin
7.9. - Tomáš Černý
14.9. - Jindřich Trojan
21.9. - Tomáš Černý
28.9. - Pavel Poplštejn

Beseda o kraji a lidech
kteří zde žili před námi
s Gustavem Černým
17.9.
Prusík, hlavní jídelna, 19.30
20.9.
Prusík, hlavní jídelna, 19.30
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Pozvánka

MIKROREGION / SPORT
Z Mikroregionu

Ze sportu

Víte co je to projekt
Demografické modely?

Kopaná v září

Za dveřmi je Šrapnel
Během první poloviny roku 2011 stihnul vyprodukovat poslední desku legendární kapely Švihadlo - Času je málo.
Společně s ním nás navštíví jeden z nejstarších a nejrespektovanějších českých mc's,
Dr. Kary, se svým hlasem jako zvon, který
má za sebou spolupráci u Liquida A, s
DJkou Katchou, či houseovým veteránem
DJem Trávou. V průběhu let Dr. Kary vystupoval s Fast Food Orchestra, s kterým procestoval Evropu a dostal se až do Brazílie.
Svým "karysmatickým" hlasem obohatil
desky takových veličin jako jsou Polemic,
nebo Sto Zvířat, ale koketoval i s hip hopem
na deskách Indyho & Wiche, nebo Inside
Kru.
Výsledkem koncertní spolupráce Mr. Cocomanem je energická show, ve které se mísí
všechny živly!
Bude to opravdový bonbónek užít si absolutní českou reggae špičku na vlastní kůži.
Čeká nás určitě hodně zajímavý večírek s
příjemným stokorunovým vstupným. Takže
si určitě přijďte vychutnat příjemně barevné
dozvuky letošního léta.
Karel Týzl, pořadatel Šrapnelu

Z mateřské školy

Dne 2. září se po prázdninovém odpočinku
opět otevře naše mateřská škola. V době
prázdnin byly provedeny drobné opravy nátěry, výmalby, výměna toalet, oprava zařízení zahrady a nátěr střechy. Všechny práce ochotně zajistili pracovníci technického
úseku obecního úřadu, za což jim velmi děkujeme.
V novém školním roce bude školu navštěvovat 45 dětí ve dvou odděleních. O děti se
bude starat kolektiv tří kvalifikovaných učitelek - p. Jana Holáková, p. Květa
Konšťáková a p. Jiřina Pochopová. Paní učitelka Květa Konšťáková nastupuje za Mgr.
Ivanu Kalistovou, která ukončila pracovní
poměr v naší škole dohodou na vlastní žádost. Za její dlouholetou kvalitní, nápaditou, tvůrčí a odbornou pedagogickou činnost jí patří velké poděkování a v novém působišti jí přejeme hodně pracovních úspěchů.
Na všechny děti se v novém školním roce těšíme.
Za MŠ Jiřina Pochopová

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.
Miroslava Válová , mobil 724 183 671

Firma Vox Group
otevřela novou pobočku
v Záchlumí u Stříbra
(bývalý kulturní dům)
a hledá brigádníky na práci na doma
na dohodu o provedení práce.
Jedná se o kompletační a lepicí činnosti,
vhodné především pro ženy
jako přivýdělek.
Volejte 730 158 754, 730 158 758

www.rexvox.com
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"A" mužstvo - okresní přebor
4. SO 7. 9.
Damnov
: Konst.Lázně
odj.15,30
5. SO 14. 9.
Konst. Lázně : Planá
6. NE 22. 9.
Kostelec
: Konst.Lázně
odj.15,00
7. SO 28. 9.
Konst. Lázně : Černošín
8. NE 6.10.
Erpužice
: Konst. Lázně
odj.12,30
"B" mužstvo - III. třída
3. NE 1. 9.
Konst. Lázně : Třemešné
4. NE 8. 9.
Trpísty
: Konst. Lázně
odj.13,30
5. NE 15. 9.
Konst. Lázně : Planá B
6. SO 21. 9.
Dl. Újezd B : Konst.Lázně
odj.15,00
7. NE 29. 9.
Konst. Lázně : Lom
8. SO 5.10.
Částkov B
:Konst.Lázně
odj.14,30

17,00
15,00
16,30
15,00
14,00

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

Lázeňská koule 2013
Sedmý ročník turnaje v petanque Lázeňská
koule se blíží ke svému finále. Předposlední
- šesté kolo se uskuteční v pátek 20. 9. od
17:00 hodin na hřišti v Parku pro radost.
Jiřina Bočková, ředitelka turnaje

Kuličkové rozloučení
s prázdninami 31.8.
V sobotu 31.8. proběhne v Konstantinkách
druhý master turnaj v kuličkách na tradičním místě v Parku pro radost u mateřské
školy. Účastnit se mohou všichni. Kategorie
juniorů do 12 let a seniorů.
Zápis do 10:45 hodin.
Od 14.00 koncert skupiny ARTTIME.
Občerstvení jako vždy Pohodové.
Srdečně zve Petr Hájek
INZERCE

Pronajmu přízemní byt 1+kk v Konstantinových Lázních.
Tel. 724 372 964
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Střípky z historie (27)
Kniha Lázně Nová Ves od Dr. Dlauhého
z roku 1876

Přelom století se do života osady Säuerlinghäuseln a zejména do chodu mladých lázní
zapsal ještě jednou důležitou událostí. V roce 1900 umírá první vedoucí lékař zdejšího
lázeňského zařízení Med. & Chir. Dr. R. J.
Dlauhy, který zde působil od uvedení
Curhausu do provozu v roce 1875. Byl zřejmě i spoluautorem prvního lázeňského řádu
z roku 1876, který vymezoval práva a povinnosti pacientů a chování lékařského personálu. Tak například v bodě 3 se dočítáme,
že "časový rozvrh koupelí je zveřejňován
na tabuli v kanceláři lázní." Bod 11 zní:
"Pro bahenní, železitou, sirnou, nebo koupel
obyčejnou a koupel sprchovou je každému
koupajícímu vyhrazena jedna hodina, která začíná a končí plným úderem zvonku. Po
uplynutí tři čtvrtě hodiny dává zvonek znamení ke včasnému opuštění koupele, aby
následující host nebyl rušen." Bod 13:
"Každý koupající může být přítomen přípravě své koupele, aby se mohl přesvědčit
o čistotě a teplotě lázně." Podle bodu 14
musela být "po každé železité a sirné koupeli lázeň vyvětrána a po všech koupelích
musely být vany vyprázdněny a vyčištěny." Také lázeňský ceník z roku 1876 obsahoval kuriózní ustanovení, svědčící zřejmě o
tom, že lázeňský personál nebyl dostatečně
honorován. Stálo zde, že: "je žádoucí, aby
byl obsluhující personál podle libosti odměňován, není však oprávněn požadovat více
jak 10 krejcarů."
Podle tepelského historika F. Klementa pracovali profesionální lékaři již ve Starých lázních, nejpozději od roku 1870, tj. ještě za
vlastnictví Löwensteinů. Za působení

Pohlednice - litografie z roku 1897

Dlauheho se v nových lázních léčili především epileptici, nemocní s revmatismem a
chudokrevností. Používaly se slatinné, železité, sirné a uhličité koupele ve spojení s pitnou kúrou. Dr. Dlauhy o svém působení a
zejména o své medicínské praxi sepsal v roce 1878 knihu "Lázně Nová Ves (Konstantinovy lázně) u Stříbra v Čechách ".
V roce 1900 tak na uvolněné místo hlavního lékaře ve zdejších lázních po zesnulém
dr. Dlauhém nastupuje mariánskolázeňský
obvodní a lázeňský lékař MUDr. Eduard
Lenz. Ten se nedlouho předtím oženil s
Annou Pankratzovou (nar. 23. ledna 1880
v Touškově), vnučkou novodobého zakladatele zdejších lázní JUDr. Františka
Pankratze, a po smrti svého tchána
Otmara Pankratze (14. září 1903) se od

15. března 1905 stane dokonce majitelem
celých lázní a významně se zapíše zejména
do společenského života a rozvoje osady
Säuerlinghäuseln. Nebyl jen zdatným lázeňským lékařem, ale místními obyvateli byl
velmi oblíben také jako obětavý člověk.
Mnoha místním obyvatelům pomocí svých
léčebných metod pomohl od bolestí a natrvalo vyléčil jejich nemocí. Navíc prodával za
přijatelné ceny stavební pozemky patřící lázeňské společnosti a podporoval rozvoj a osamostatnění obce. Jako majitel lázní zde
působil do roku 1913, kdy lázně odprodal
jedné plánské společnosti, ale ve funkci primáře zde prokazatelně působil ještě v roce
1931. Nakonec zemřel počátkem roku 1932
v Teplicích-Šenově, pohřben je v rodných
Mariánských Lázních. Na připomenutí jeho

Studie stavby a parkových úprav - cca 1872
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STŘÍPKY Z HISTORIE

Střípky z historie (27)
Perokresba Curhausu z roku 1913

Dějiny Bezdružicka od O. Lenze - 1931

zásluh byl Dr. Lenz jmenován čestným občanem Konstantinových Lázní, když Parková
ulice byla přejmenována na ulici Dr. Lenze.
Jeho syn - Prof. Dr. Phil. Othmar Lenz (nar.
23. prosince 1900 v Plzni - nezvěstný od roku 1945 v Rusku), pozdější profesor Německé obchodní akademie v Brně, který
prožil hezké mládí právě zde v Konstantinových Lázních, sepíše v roce 1931 "na památku svého otce, lékaře v Konstantinových Lázních", "Dějiny Bezdružicka a pánů
ze Švanberka a Gutštejna do konce
Třicetileté války", což v té době bylo první
vědecké dílo o historii zdejšího kraje. Ale o
tom více až někdy příště.
V době působení Dr. Lenze provedl v květnu
roku 1901 vídeňský dvorní geolog August
Rosiwal v pořadí již třetí chemickou analýzu
pramenů a 16. května téhož roku také změřil vydatnost pramenů. Výsledky jeho analýz byly příznivé a předvídaly další slibný
rozvoj lázeňského místa. Toto ujištění povzbudilo majitele lázní k dalšímu rozvoji.
Na přelomu století, kdy se veřejnost zabývala "prokazatelně se blížícím koncem světa v
roce 1900", se Konstantinovy Lázně rozvíjely jako klidné a tiché venkovské lázeňské
místo pro lidi hledající zde v létě klid a zároveň léčbu svých zdravotních obtíží (epilepsie, revmatismus, srdeční a trávicí potíže). Velkého významu v léčebném procesu
nabyly pitné kúry, podávané v hale na konci
listovím obrostlé kolonády. Významný léčebný účinek se přikládal i uhličitým koupelím
a zvláště pak zábalům ze slatiny, protože
právě těmito zábaly se dosahovalo dobrých
výsledků v léčbě žlučníkových kamenů a
kloubních potíží.
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Dr. Dlauhy ve své knize popisuje na stovku
případů, kdy pacient po třítýdenní léčebné
kúře odjíždí z lázní zbaven svých původních
potíží.
Stoupající návštěvnosti zdejších lázní velmi
prospělo i dokončení železniční trati Plzeň Planá - Cheb v roce 1872 a také pozdější odbočka z této trati z Mariánských Lázní do
Karlových Varů, která vedla přes Teplou a
byla otevřena v roce 1898. Do lázní tak
mohli přijíždět pacienti z celé rakouskouherské monarchie. Lázeňská správa vysílala denně do Stříbra, Plané a později i do
Teplé k tamním železničním stanicím dva
kočáry s koňmi k vyzvednutí lázeňských
hostů. V Řivnáčově "Průvodci po království
Českém" z roku 1882 se uvádí: "V čas lázeňské saisony jezdí denně ze Stříbra omnibusy do Lázní Konstantinových v Nové
Vsi". Cesta koňskému omnibusu ale trvala
až 4 hodiny a nákladním povozům se zbožím ještě déle. Majitelům lázní bylo jasné, že

další zvýšení návštěvnosti a tím i prosperity
lázní bude záviset na zlepšení jejich dostupnosti pro širokou vrstvu pacientů z celé monarchie a v železnici viděli velkou příležitost.
A přesto, že podnikavý JUDr. Franz Pankraz
předčasně zemřel, hodlali jeho rodinní nástupci v čele lázeňské společnosti pro to i
něco udělat. Ale o tom až zase někdy příště.
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
e-mail: plzen@ranapece.eu
Kočár přeprava hostů před rokem 1901
(vlevo)
Pohlednice z roku 1912
(dole)
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POZVÁNÍ

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovostí
23. 9. 2013 ve 13:00 hodin v Konstantinových Lázních (za pergolou)
Kuřice černé, červené, stáří: 12-18 týd. 120-180,-Kč
Chovní kohoutci 12-18 týd. 120-180,-Kč / Slepice ve snášce 100,-Kč
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Vydavatel:
Obec Konstantinovy Lázně
Registrováno pod číslem MK ČR 12714
Redakční rada:
Ivana Hampapová, Karel Týzl, Jiří Kalista,
Pavel Rašín,František Souček
Adresa redakce:
Obecní úřad Konstantinovy Lázně, 349 52
Konstantinovy Lázně, tel.: 374 625 424,
fax: 374 625 424,
e-mail: obec@konst-lazne.cz, www.konst-lazne.cz
grafické zpracování a výroba Typographeum
nevyžádané příspěvky se nevracejí,
redakce si vyhrazuje právo na uveřejnění
a krácení příspěvků

Uzávěrka příštího čísla je 22.9.2013
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