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opět se nacházíme v období, kdy se láme letopočet a většina z nás k této příležitosti tak
trochu automaticky, anebo podvědomě, bilancuje poslední roční cyklus a s optimismem
vyhlíží dál, do roku nového. Nový rok je pak tradičním startem celé řady předsevzetí.
Přeji nám všem, abychom při ohlížení se za sebe, měli vždy co nejpříjemnější pocit. A pokud za sebou uvidíme něco, co se nám moc nelíbí, něco, co se nám třeba nevydařilo podle našich představ, abychom našli v sobě sílu se s tím poprat a přijmout ponaučení.
Pokud budeme užívat pevného zdraví, věřím, že se naše předsevzetí dají hravě zvládnout. A tak to nejcennější přání, které můžeme nejen svým blízkým přát, je přání pevného zdraví. Vím, že se téměř každoročně opakuji, ale nevidím potřebnější atribut života, který by si lidé měli navzájem přát.
Pevné zdraví a jen příjemné a šťastné chvíle v novém roce 2011.
KAREL TÝZL, STAROSTA OBCE
Dobrá Kelišová…, žádná Kelišová…
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Vážení spoluobčané,
vkročili jsme do únorového měsíce, který nás na dosah přiblíží, pro většinu z nás příjemnějšímu ročnímu období, jaru. Uvolněnější, až skoro jarní náladu určitě předznamenají masopustní průvody a maškarní reje v našich obcích i širokém okolí. Je dobře, že
tuto tradici se podařilo, a to i v historickými událostmi poznamenaném území pohraničí, obnovit a udržet. Průvod masek již několik let organizují hasiči a občané Okrouhlého
Hradiště. Rozšířit dovádění masek i na ostatní obce je chvályhodné a určitě to bude i
příjemné zpestření posledního zimního měsíce. Po krátké zimní přestávce odstartoval v
roce 2011 kulturní život první větší akcí, jíž byl osmý ročník Obecního plesu Obce Konstantinovy Lázně. Latinskoamerickými rytmy rozhýbala vyprodaný sál nečekaně rychle, již při prvních skladbách, skupina Atares s frontmenem, rodákem z Kuby, Frankem
Hernandézem. Věřím, že většina z návštěvníků vyprodaného sálu Alžbětina dvora se
dobře bavila, a že tomu bude obdobně i při dalších připravovaných kulturně - společenských akcích letošního roku. O těch více až v březnovém - jarním zpravodaji.
Karel Týzl, starosta obce

mikroregion informuje
Mikroregion Konstantinolázeňsko chystá další výzvu
grantového programu HARANTI
Mikroregion Konstantinolázeňsko v roce 2010 vyhlásil poprvé grantový program "HARANTI" Název odkazuje nejen na osobu renesančního umělce, hudebníka a cestovatele Kryštofa
Haranta z Polžic a Bezdružic, která je spjata s naším regionem, ale také tak často označujeme naše děti, které si hrají na návsích našich obcí. A právě děti a mladí lidé jsou skupinou, kterou chce tento program podporovat. O grant mohou žádat nejenom zavedené organizace, ale dokonce i neformálně utvořené skupiny mladých lidí, kteří přijdou s dobrým
nápadem a nebojí se pustit do jeho realizace. V loňském roce bylo podpořeno osm projektů. Každý mohl být podpořen částkou do výše 10 000,- Kč.
Skladba žadatelů i projektů byla pestrá. Sbory dobrovolných hasičů v Okrouhlém Hradišti
a Černošíně připravily letní aktivity pro děti. Občanské sdružení Víchov uspořádalo sérii výletů a výtvarných dílen, v Domaslavi proběhlo česko-německé setkání a v Konstantinových
Lázních zase filmová dílna. Děti z kroužku železničních modelářů v Bezdružicích dostaly nové koleje pro svůj model. Škola v Konstantinových Lázních se velkolepě rozloučila se svými
páťáky. Spoustu nápadů realizovala neformální skupina Sosáci s aktivitami kolem kostela
sv. Prokopa v Lestkově.
Všichni loňští žadatelé se podělí o své zkušenosti a zážitky během prezentace svých projektů. Ta proběhne v hostinci v Olbramově 25.2.2011 v 17 hodin. Během večera bude také vyhlášena nová výzva tohoto grantového programu pro rok 2011. Přijďte se nechat inspirovat realizovanými nápady. Už teď je čas přemýšlet, zda možnost podat žádost o grant
není výzvou právě pro vás.

Střípky z historie (1)
Konstantinovy Lázně jsou nejmladší obcí Plzeňského kraje. Přestože lázně oficiálně vznikly až 26. října 1924, jejich rozvoj - zejména na přelomu století - byl pozoruhodný.
Proto se v tomto seriálu budeme zabývat událostmi, které z malé osady
Säuerlingshäuseln (smradlavé domky), jejíž základ tvořily dva domy, stalo léčebné a lázeňské místo s téměř dvěma sty domy a hotely a asi sedmi sty obyvateli. Využijeme dobových písemností a kronik původních německých obyvatel. Budeme rádi i za vaše případné připomínky a dobové fotografie.
Tam, kde se cesta na Břetislav odděluje od hradišťsko-kokašické silnice, se před rokem
1800 nachází rozhraní čtyři obcí: NOVÁ VES, POLOUČANY, BŘETISLAV a KOKAŠICE.
Asi 200 m od tohoto místa na novoveském katastru, divoce vyvěrá z jedné skalní úžlabiny
kyselá minerálka (pramen v dnešním parku vedle nového pitného pavilonu). "Na této pramenité vodě si pochutnávají jak obyvatelé Nové Vsi, tak lidé z okolí. Zvláště v parných
dnech, když prací na polích vysychají hrdla, lidé využívají hojně proudící podzemní minerálku k osvěžení".
Asi v roce 1800 nechala Obec Nová Ves obložit pramen dřevěným krytem, který tam stál
až do roku 1872 - do doby výstavby nové lázeňské budovy - Curhaus (dnešní Prusík).
Pokračování na str.7
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Usnesení čj. 3/01/2011/ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně ze dne 19. 01. 2011
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
3. Diskusi s občany.
4. Informaci o problematice odměn u JSDH Konstantinovy Lázně.
5. Informaci o stádiu příprav realizace projektu "Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště I. etapa."
6. Hospodaření obce k 31. 12. 2010.
7. Zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku za rok 2010.
8. Zprávu o činnosti finančního výboru.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Pořizování audiozáznamu z jednání zastupitelstva obce.
4. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad na projekt s názvem: "Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa."
5. Komisi pro výběr dodavatele akce "Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I. etapa".
6. Smlouvu č. 01-ZPR-11 na přípravu a organizaci veřejné zakázky "Revitalizace centra
Okrouhlé Hradiště - I. etapa."
7. Smlouvu o dílo č. 2/02/2011 na rekonstrukci veřejného osvětlení v Dlouhém Hradišti s
Česko-Bavorskou spol. s r. o., Kladruby.
8. Podání žádosti o dotaci do programů Plzeňského kraje na Konstantinolázeňské kulturní
léto, na propagační materiály k historii osvobození a na investiční akci "Chodník ul.
Růžová - kaple".
III. ukládá:
1. Starostovi promítnout změnu o pořizování audiozáznamu z jednání zastupitelstva obce
do jednacího řádu.
IV. pověřuje:
1. Radu obce výběrem dodavatele TDI projektu "Revitalizace centra Okrouhlé Hradiště - I.
etapa" a starostu podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

informujeme
Vzniká nové stanoviště záchranářů (použito z deníku Právo dne 14.1.2011)
Plzeňští záchranáři připravují nové stanoviště záchranné služby na Tachovsku. Od března
bude fungovat v Konstantinových Lázních se sídlem v lázeňském penziónu Marie.
"Důvodem vybudování stanoviště je dlouhá dojezdová doba a celkově špatná dostupnost
této lokality pro záchranáře a poskytování zdravotní péče vůbec," uvedl manažer mediální
komunikace Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Michal Šebek. Stanoviště rychlé zdravotnické pomoci (RZP) se záchranářem bude zajišťovat oblast
Konstantinolázeňska a Bezdružicka s dojezdem na Plzeň-sever, Útersko a Pernarecko. "Jde
o to, zajistit pacientům co nejkvalitnější péči s dosahem místa do patnácti minut," upřesnil Šebek s tím, že po Stříbru je nejbližší stanoviště RZP v Manětíně.
Systém zdravotnické záchranné služby v lázních bude fungovat na principu randezvous,
kdy lékař dojíždí podle závažnosti stavu pacienta v malém rychlém voze, v tomto případě
ze Stříbra. Pro oblast bude vytvořen tým 10 zaměstnanců. Záchranáři budou mít k dispozici prostory u hlavní silnice na Plzeň, v lázeňském penziónu Marie, a vůz VW Transporter
s kompletní výbavou pro ostré výjezdy, to znamená včetně dýchacích přístrojů, defibrilátoru, přístroje pro měření srdeční akce a lékového vybavení. Službu zahájí 1. března v nepřetržitém provozu 24 hodin prostřednictvím tísňové linky 155. V současné době probíhá
závěrečná fáze příprav prostor a nábor lidí.
Regionální mutace| Právo - Plzeňský kraj, Jindra Pašková

ze zastupitelstva
Třetí zasedání nového zastupitelstva proběhlo ve
středu 19. 1. 2011 v pohostinství U Marienky v
Okrouhlém Hradišti. Účast zastupitelů byla i tentokrát stoprocentní.
Na programu bylo hned několik bodů, které řešily přípravu realizace úprav návsi v Okrouhlém
Hradišti, akce, která by měla odstartovat začátkem dubna a určitě významně během třech měsíců změní tvář centra. Základní výkres projektu je
k dispozici na www stránkách obce v sekci
Aktuality.
Podruhé se na program jednání dostalo pořizování zvukového záznamu z jednání zastupitelstva
a jeho živé případné vysílání prostřednictvím internetu. Vzhledem k poměrně značné finanční náročnosti na živé vysílání se nakonec zastupitelé
přiklonili "jen" k pořizování zvukového záznamu
z jednání a jeho archivaci na CD jako součásti zápisu.
Rozhodnuto bylo dále podat žádosti o dotaci do
některých dotačních programů Plzeňského kraje
na "Konstantinolázeňské kulturní léto 2011", na
dotisk brožury "Konstantinovy Lázně v květnu
1945" (materiál, který připravil před rokem p.
Kalista a jeho tým a byl okamžitě rozebrán) a na
investiční akci v Konstantinových Lázních "Chodník ul. Růžová-kaple" (chodník od křižovatky ul.
Růžová podél hlavní silnice směrem ke kostelíku,
včetně veřejného osvětlení).
Na programu bylo dále uzavření problematiky kolem odměn zásahové jednotky SDH a zatím nepodepsané dohodě o členství s velitelem jednotky. Zastupitelé se po delší diskusi shodli, že případná změna výše odměn se bude řešit až v rámci přípravy nového rozpočtu na rok 2012.
Vybrán byl dodavatel na rekonstrukci veřejného
osvětlení v Dlouhém Hradišti. Zde ČEZ provádí
rekonstrukci rozvodů NN a jelikož osvětlovací body veřejného osvětlení jsou a budou na stožárech
ČEZu, je nutné současně provést opravu i na VO.
Stávající světelné body jsou svými technickými
parametry i stavem nevyhovující. Akce by měla
být do poloviny února hotova.
Zastupitelé byli rovněž informováni, že díky loňské dopravní nehodě na železničním přejezdu u
Alžbětina dvora v K. Lázních zde Správa železniční dopravní cesty bude provádět nutné bezpečnostní úpravy včetně dopravního značení tak,
aby přejezd odpovídal současným požadavkům
na bezpečnost.
Příští jednání zastupitelstva proběhne ve středu
16. února od 18:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu.
Karel Týzl, starosta obce

poděkování
Z důvodu následků těžkého úrazu ukončil v prosinci loňského roku svůj pracovní poměr dlouholetý zaměstnanec hospodářsko-pozemkového
oddělení Obecního úřadu Konstantinovy Lázně
pan Václav Smetana. Rád bych mu jménem obce poděkoval za jeho práci, kterou pro obec za
více jak deset odvedl. Současně přejeme panu
Smetanovi především hodně zdraví a přemíru sil
na jeho další upevnění.
Karel Týzl, starosta obce
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rada obce
Čtvrté zasedání rady obce proběhlo 12. ledna na
obecním úřadě. Rada projednala celkem 6 žádostí o finanční příspěvek, vyhověla však pouze
místním žadatelům: hudební skupině Skavare
Flascheta. Obec přispěje 5 000.- Kč na vydání
vlastního CD a občanskému sdružení Živá ves odpustí pronájem Malé scény na taneční seminář ve
dnech 8. - 9. 1. 2011.
Rada se opětovně zabývala i odměňováním zásahové jednotky místního sboru dobrovolných hasičů a odložila konečné rozhodnutí až po jeho
valné hromadě. Opakovaně byl projednán i další
postup rekonstrukce zbývajících bytů v bytovém
domě č.p. 94. Obec dokončí kompletní rekonstrukci volného bytu, kam se dočasně přestěhují
manželé Hrobaříkovi. Ti pak vlastním nákladem
zrekonstruují svůj stávající byt a vynaložené náklady jim bude obec umořovat v nájemném.
Obdobná dohoda je předjednána i s manželi
Křehkými, k provedení rekonstrukce svého bytu
však nepožadují náhradní bydlení.
Rada udělila výjimku z obecní vyhlášky na
Maškarní rej, pořádaný v sobotu 26. února místní tělovýchovnou jednotou do 03:00 hod.
Schválila definitivní převedení počítačové stanice v knihovně do majetku obce, smlouvu o zřízení věcného břemene v centru obce s ČEZ
Distribuce, a.s., a dodatek smlouvy na rozúčtování nákladů z měřičů tepla s firmou ISTA . Udělila
souhlas s použitím znaku Obce Konstantinovy
Lázně společnosti Aktiv Opava, s. r. o., pro sběratelskou kolekci "placek" se znaky měst a obcí ČR,
která přispěje k propagaci obce.
Ze 6 uchazečů o místo pečovatelky v DPS vybrala rada paní Blanku Andrejsovou, které bude nabídnuta jednoroční smlouva na poloviční úvazek
na posílení práce pečovatelské služby. A protože
se pan Václav Smetana, dlouholetý zaměstnanec
OÚ, ze zdravotních důvodů na své pracovní místo již nevrátí, rozhodla rada obce vypsat veřejnou
výzvu na obsazení pracovní pozice hospodářsko
pozemkového oddělení Obecního úřadu Konstantinovy Lázně. Výzva bude zveřejněna na úředních
místech a uchazeči mohou své přihlášky podávat
do 9. února na OÚ. Personální agenda byla zakončena schválením platových výměrů pro ředitelky základní a mateřské školy.
Jiří Kalista, místostarosta obce

blahopřejeme
V měsíci únoru
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:

Maroušková Markéta
Tobrman Jiří
Höll Petr
Vojtěchová Marie
INZERCE
Byt k pronájmu nebo levně k prodeji 2+1 v Konstantinových Lázních, slunný, teplý v malém panelovém domě.
Telefon 732 877 134.
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radnice informuje
Veřejná výzva
Obec Konstantinovy Lázně dne 12. 1. 2011 pod č.j.: 42/2011
vyhlašuje dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
veřejnou výzvu na funkci:
ÚŘEDNÍK HOSPODÁŘSKO-POZEMKOVÉHO ODDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
A) Název územního samosprávního celku: Obec Konstantinovy Lázně
(IČ: 00259918)
B) Druh práce: vedení hospodářsko - pozemkové agendy územně samosprávného
celku, činnost zaměstnance v oblasti přenesené a samostatné působnosti, spolupráce na
investičních akcích
Místo výkonu práce: Obecní úřad Konstantinovy Lázně
C) Předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků:
uchazeč musí mít státní občanství ČR, případně trvalý pobyt v ČR,
uchazeč musí mít věk minimálně 18 let,
uchazeč musí být způsobilý k právním úkonům,
uchazeč musí být bezúhonný,
uchazeč musí ovládat jednací jazyk,
D) Další požadavky:
požadované minimální vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání stavebního zaměření s maturitní zkouškou,
znalost práce na PC,
praxe při výkonu činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku
nebo při výkonu státní správy v pracovním poměru vítána,
řidičské oprávnění skupiny B
komunikační schopnosti a samostatnost
znalost německého a anglického jazyka výhodou,
E) Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče,
datum, místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
datum a podpis uchazeče.
K přihlášce připojte tyto doklady:
životopis s údaji o předchozích zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se znalosti stavebního zákona, osvědčení o dalších zkouškách, odborných a jiných znalostech
výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
F) Uvedenému druhu práce odpovídá podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 9. platová třída.
G) Lhůta pro podání přihlášek je do : 09. 02. 2011 do 9:00 hodin, předpokládaný nástup dne 01. 03. 2011
H) Přihlášku lze podat na podatelně Obecního úřadu Konstantinovy Lázně,
Lázeňská 27, Konstantinovy Lázně.
I) Přihlášku lze odeslat na adresu Obecní úřad Konstantinovy Lázně, Lázeňská 27,
Konstantinovy Lázně.
Karel Týzl, starosta Obce Konstantinovy Lázně

ČEZ bude vypínat
Z důvodu nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy elektrické energie bude ČEZ nucen odpojit dodávku el. energie :
4. 2. a 15. 2. - Dlouhé Hradiště - celá obec - 8:00-16:00 hodin
15. 2. - Poloučany - celá obec - 8:00 - 16:00 hodin
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informujeme

informujeme
Kontakty na kominíky odborně způsobilé osoby:

Nařízení č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv
Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Kontrola spalinové cesty se provádí
a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové
cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou
a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
e) posouzením jejího stavebně technického stavu.
Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň:
a) revizním technikem komínů,
b) specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, nebo
c) revizním technikem spalinových cest
Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební
úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin
ve spalinové cestě.
Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v
živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva
měsíce.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky,
že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.
Termíny
Výkon
připojeného spotřebiče

činnost

Kapalné

Plynné

3x

1x

Celoroční Sezónní
provoz
provoz
Do 50 kW včetně

Nad 50 kw

Čištění spalinové cesty

3x

2x

Ladislav Holan
Tel: 374 622 964
Západní Předměstí 891, 349 01 Stříbro
František Penc
Tel: 377 914 333
Mobil: 602 837 990
Pňovany 96
Vladimír Lancigr
Mobil: 723 503 552
Masarykovo nám. 59, 349 01 Stříbro

představujeme
Základní organizace
Českého svazu včelařů o. s.
Konstantinovy Lázně
Již z názvu je zřejmé, že cílem tohoto občanského
sdružení je organizovat práci chovatelů včel.
Význam chovu včel nespočívá jen v získávání včelích produktů, ale hlavní a nezastupitelné místo
má včela v přírodě jako opylovač kulturních i planě rostoucích rostlin. V tomto směru je chov včel
tedy činnost, která se nedá nijak změřit, finančně
ohodnotit a vyčíslit.
Naše ZO sdružuje chovatele včel z velmi širokého
obvodu obcí od Erpužic přes Záchlumí, Slavice,
Horní Kozolupy, Lomy, Očín, Strahov, Kokašice až
po Mydlovary. K 1. lednu 2011 měla naše ZO 45
členů, kteří pečují o 608 včelstev. Rozsah obvodu
zvyšuje náročnost na organizaci celé činnosti.
Kromě výboru, který řídí práci, pomáhají v jednotlivých obcích zvolení včelařští důvěrníci.
Nejstaršímu včelaři je 91 let a nejmladšímu 28
let. O náplni naší práce zase několik vět příště.
PaedDr. Kamil Hábr, jednatel

pozvánka

Druh paliva připojeného spotřebiče
Pevné

Jiří Reil
Tel: 374 792 625
Mobil: 728 566 392
Nádražní 507, 348 15 Planá

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částía kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištěníspalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

Nejméně podle
návodu výrobce

Masopust v Okrouhlém
Hradišti a okolí
Sbor dobrovolných hasičů v Okrouhlém Hradišti
pořádá dne 5.3.2011 tradiční Masopustní rej
masek po osadách. Tímto prosíme, kdo by měl
zájem se k nám připojit v maškarním přestrojení
- rádi ho přivítáme mezi s sebou. Sraz masek je v
9:00 hod. v restauraci U Marienky v Okrouhlém
Hradišti.
Pokud budou masky i z Konstantinových Lázní,
je možné projít i Lázně.
Zájemci ať se kontaktují na tel. číslo
604 972 251.

Celé znění vyhlášky najdete mimo jiné i na stránkách obce (www.konst-lazne.cz - v kategorii Pro občany)
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pozvánka
PLES MĚSTA ČERNOŠÍN
a
MIKROREGIONU
KONSTANTINOLÁZEŇSKO
19. 2. 2011
od 20 : 00 hodin, Kulturně společenské centrum
Vlčák v Černošíně.
K poslechu a tanci hraje STAVOVANKA
Jana Votruby.
Bohatá tombola, Dámská volenka
Slosovatelné vstupenky o horské kolo
Vstupné: 100,- Kč

Kultura v Bezdružicích
2. 2. 2011 od 14:00 hod.
Dětský maškarní rej v Bezdružicích
KD Bezdružice, hraje DJ Sulda
bude se tancovat, zpívat, soutěžit a vyhrávat,
vstupné dobrovolné
19. 2.2011 - od 17:00 hod
SKAVAREBIRTHDAY - KŘEST CD
KD Bezdružice
Vystoupí: V3SKA, SKAVARE FLASCHETA,
SILÁŽ, THE SPANKERS, BEER BEER
ORCHESTRA (FR).
Vstup: 100,- Kč
5. 3. 2011
Masopust v Bezdružicích
10:00 hodin - Masopustní průvod
od KD Bezdružice.
Zveme všechny zájemce, kteří se chtějí zúčastnit masopustního reje v maskách.
Připojit k průvodu se mohou kdekoli a kdykoli
během průvodu.
K masopustnímu řádění zahraje hudební skupina ATLAS.
20:00 hodin - Taneční zábava
KD Bezdružice
K tanci a poslechu hraje Plzeňské Duo Berka.
Zajištěna bohatá tombola, dámská volenka,
ocenění nejlepších masek.
Vstupné: masky - 30,- Kč, bez masek - 60,- Kč.

poděkování
Chtěla bych vyjádřit poděkování SÚS Stříbro, úseku technické služby i vedení Obce Konstantinovy Lázně za vzornou údržbu silnic v letošní tuhé zimě. Bydlím v Břetislavi, kde je opravdu strmý kopec a při letošní sněhové nadílce se mi ani
jednou nestalo, že bych nevyjela, vlastně ještě
ani jednou za posledních 5 let. Takto vzorná údržba komunikací není všude samozřejmostí.
Jitka Šimková, Břetislav

INZERCE
Pedikúra - Manikúra
SIMONA RAŠÍNOVÁ

Provozovna: V Aleji 125, (směr Staré Lázně),
Konstantinovy Lázně
Otevřeno: Pondělí až pátek od 9:00 hodin 16:00 hodin, sobota - dle objednávek
Po domluvě - možnost provedení pedikúry
přímo u Vás doma. Telefon: 724 088 617.

6

(K-ŁernÆ plÆt)

z naší školy
Po prosincovém prázdninovém odpočinku na nás v lednu ve škole čekala spousta práce.
Připravovali jsme výzdobu na obecní ples, zápis do 1. ročníku, exkurzi do Máslovic a v neposlední řadě si někteří ze žáků na poslední chvíli i vylepšovali známky v některých předmětech, aby byli spokojeni se svým pololetním vysvědčením.
Zápis do prvního ročníku se konal 19. ledna, z celkového počtu 4 zúčastněných dětí byly
zapsány pouze tři budoucí prvňáčkové, jednomu žáčkovi byl na žádost rodičů doporučen
odklad školní docházky. Děti za úkoly plněné při zápisu dostaly drobné dárky a pamětní list.
I v novém roce pokračuje spolupráce s CPKP Plzeň na projektu Venkovská krajina očima dětí. Tentokrát připravujeme podklady pro plánovanou naučnou stezku pro děti předškolního
a mladšího školního věku, kterou bychom chtěli v naší obci zrealizovat. Pro inspiraci jsme
si zajeli do Máslovic, malebné vesničky u Prahy, kde již podobnou stezku mají. Na dvanácti zastaveních této naučné stezky jsme viděli například jeden z nejstarších vltavských přívozů, seznámili jsme se s chráněnými rostlinami přírodní rezervace Máslovická stráň a s dalšími zajímavostmi tohoto regionu. Zaujala nás především zastavení určená pro pobavení a
ponaučení dětí, navštívili jsme zde i Malé máslovické muzeum másla, kde byl vystaven krásný máslový betlém. Exkurze se všem velmi líbila a návštěvu Máslovic můžeme všem jen doporučit.
První pololetí letošního školního roku je za námi a my se přímo kosmickou rychlostí řítíme
do druhé půle. I ta bude jistě plná různých zajímavých aktivit pro naše žáky, sportovních,
kulturních i vzdělávacích. Jistě se máme nač těšit.

Poděkování
Děkujeme manželům Stříškovým za sponzorský dar pro naši školu v podobě výtvarných potřeb.
Za ZŠ Alena Kaĺavská

z farnosti
Pouť v Konstantinových Lázních
V letošním roce oslavíme v Konstantinových Lázních pouť druhou únorovou neděli 13.2.
2011. Datum se stanovuje podle památky Panny Marie Lurdské ( 11.2. ), které je zasvěcen
náš farní kostel. Pouť je vždy následující neděli.
Naši předkové vybrali tuto památku jistě v naději, že se zdejší lázně stanou podobným místem pro občerstvení, povzbuzení a léčení duše i těla, jako známé poutní místo v Lurdech ve
Francii.
Únor není nejvhodnější čas pro pořádání různých pouťových atrakcí, přesto může být tato
pouť svátkem pro všechny obyvatele třeba tím, že se sejdou v širším rodinném kruhu, pozvou přátele nebo známé na dobrý oběd. Protože všude, kde jsou shromážděni lidé dobré
vůle v lásce a porozumění, zakoušejí alespoň nepatrně to, co nabízí Boží láska v plnosti. A
to je vlastně podstatou každé slavnosti i pouti.
Poutní mše svatá bude v Konstantinových Lázních v neděli v 9.00 hodin. Na konci udělí pan
farář M. Benedikt Košlab O.Praem. všem slavnostní požehnání.
Ing. M. Vaňková

INZERCE
POTŘEBUJETE BRÝLE ?
Společnost OPTIK ART, s.r.o. vám pomůže.
PŘIJEDEME K VÁM
Změříme váš zrak, doporučíme a zhotovíme vám kompletní brýle dle vašich potřeb.
KDY: středa 9. února 2011; OD: 12:00 - 16:00 hodin
KDE: Konstantinovy Lázně, jednací místnost obecního úřadu

blahopřejeme
Dne 14.12.2010 se narodil mamince Ladě Fouňové ml. nejmladší hasič v Okrouhlém
Hradišti a blízkém okolí Hozník Founě. Celý sbor přeje jemu i mamince pevné zdraví, světlou budoucnost a štěstí v životě.
Za SDH Zdeňka Brožová - starostka SDH
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Střípky z historie (1)
Dokončení ze str. 2

Okolí těchto pramenů nese ve starých pozemkových knihách slovanské pojmenování
"Smraďák". Tento místní název odrážel silný sirný zápach pramene, který se šířil v jeho okolí.
Zatímco v 1. vojenském (josefovském) mapování území c.k. monarchie v letech 1764-1768 ještě zmíněná osada zaznamenána není, ve 2. (Františkově) z let 1836 - 1852 jsou zde již uváděny první dvě dřevěné stavby: JANUSCH (stála na louce před Boušovými) a SCHIMANA (stála na
místě dnešní hasičské zbrojnice). Obě stavby ale stály na poloučanském katastru, neboť dnešní silnice od Prusíku na Poloučany byla tehdy hranicí novoveského a poloučanského katastru.
Oba vlastníci na svých lučních pozemcích postavili skoro stejné zemědělské stavby, vzdálené
od sebe asi 100 m a provozovali malé zemědělství s asi 3-4 kusy dobytka. Poněvadž Janusch
obchodoval se sklem, přešlo jeho domovské jméno "GLOSER" i na jeho nástupce Josefa Wittura.
Asi kolem roku 1930 byla tato první stavba, až na "Salon", z kterého pak byl zřízen výminek,
stržena a postavena vila, ovšem s navazujícími zemědělskými budovami. Usedlost Schimana
(Franz Pittrof) padla roku 1894 za oběť plamenům a později byla postavena opět v zemědělském stylu.
Stavební provedení těchto staveb bylo stejné. Spodní stavba (stěny) byla dřevěná, střecha pokryta šindelem a slámou. Prostory se skládaly z obytné místnosti, komory, stáje a stodoly. Peci,
která byla domu představena, se říkalo "kuchyň". Také "Gutzer" (výklenek ke komínu), nechyběl v žádných, tenkráte zřízených domech. V obytných prostorech se ke svícení používalo hořících loučí.
Něco kolem tuctu usedlíků ve dvou domech tak představovalo začátek sídliště "SÄUERLINGSHUÄSELN " (smradlavé domky, kyselé domky). Toto jméno bylo také zaznamenáno v bezdružické pozemkové knize.
Jiří Kalista, místostarosta obce

sport
Sokol Konstantinovy
Lázně A mužstvo příprava jaro
NE 13.2. Toužim : Konst.Lázně
Výkop: 9,00; odj.: 7,30; umělá tráva Žihle
SO 19.2. Žlutice : Konst.Lázně
Výkop: 14,00; odj.: 12,30; umělá tráva Žihle
NE 20.2. Kaznějov : Konst.Lázně
Výkop 15,30; odj.: 14,00; umělá tráva Žihle
SO 26.2. TRÉNINK ; 15,00
SO 5.3. Tlučná
: Konst.Lázně
Výkop: 14,00; odj.12,30
SO 12.3. Teplá
: Konst.Lázně
Výkop: 14,00; odj.12,45
SO 19.3. Černošín : Konst.Lázně
Výkop: 14,00; odj.:12,45

program kina
Bezdružice
Pátek 4. 2. / Občanský průkaz / komedie ČR,
přístupno od 12 let, 137 min. / 20.00 hod.
50,- Kč
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra
Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících
mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku.
Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu znamenalo koledovat si o průšvih
a kdy povinná vojenská služba byla pro mnohé
tím největším strašákem.
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Anna Geislerová, Jana Šulcová, Jiří
Macháček, Václav Kopta, Oldřich Vlach….
Vydavatel: Obec Konstantinovy L·znÏ
Registrov·no pod ËÌslem MK »R 12714
RedakËnÌ rada: Ivana Hampapov·, Karel
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jaký byl 8. ples obce Konstantinovy Lázně

