zpr611.qxd

30.5.2011 12:36

StrÆnka 1

2

OBEC

Vážení spoluobčané,

KOLEM NÁS

Radnice informuje

vstupujeme do měsíce června, měsíce, v jehož závěru představí svou novou podobu centrum - náves naší největší místní části Okrouhlého Hradiště. Není to tak dávno, co jsme
si ani nedovolili snít o zásadních změnách v centru Konstantinek, že svoji podobu zásadně změní autobusové nádraží a už vůbec ne, že se přestane někdy prášit v ulicích Pod
Vrchem a K Panence Marii. Nevěřili jsme moc, že bychom po předchozích úspěších s dotacemi mohli uspět ještě jednou. A nakonec jsme, sice jako poslední v pořadí, dotaci získali a Okrouhlé Hradiště, resp. jeho centrální část získá reprezentativnější, bezpečnější
a celkově uživatelsky příjemnější veřejné prostranství. My "domorodci" asi jen těžko dokážeme nyní zcela docenit všechny tyto zásadní změny ve vzhledu i funkčnosti těchto veřejných prostranství našich obcí. Je to pro nás tak trošku přirozené a možná i okoukané,
ale věřte, že návštěvníci našeho regionu tyto změny vnímají velmi citlivě a dle jejich reakcí většinou velmi pozitivně.
Zatím to vypadá, že minimálně na nějaký čas bude po štědrých dotacích. Obec alespoň
získá prostor k ekonomickému nadechnutí, který po velkých investicích z posledních let
nutně potřebuje.
Karel Týzl, starosta obce

Revitalizace centra
v Okrouhlém Hradišti zahájena
Začátkem dubna byla zahájena fyzická realizace dlouhou dobu připravované akce
Revitalizace centra v Okrouhlém Hradišti - I.
etapa. Projekt je zaměřen na změnu centranávsi největší místní části obce. Zabývá se
přeměnou neestetického a zcela nevyhovujícího a nefunkčního veřejného prostranství
ve funkční a esteticky hodnotný prostor
bezprostředně navazující na lázeňské místo
Konstantinovy Lázně. Pozitivní vliv bude
mít projekt i na bezpečnost občanů i jiných
uživatelů díky novým chodníkům, nástupištím autobusových zastávek a oddělením pěších zón od ostatních komunikací. V celém
prostoru návsi bude zachycena a odváděna
dešťová voda, do země bude uložen rozvod
veřejného osvětlení s novými osvětlovacími
body. Na své místo se vrátí zeď, již kdysi vyrovnávající výškový rozdíl mezi hlavní komunikací a prostorem návsi. Nový bude i
městský mobiliář (lavičky, koše, sloupky a
samozřejmě povrchy (živice, betonová dlažba, žulová dlažba). Vzhled návsi pak dotvoří nová zeleň - stromy, keře, trávníky.
Projekt, jehož stavební část bude obec stát
minimálně 5 mil. Kč, se může realizovat díky získání dotace z Regionálního operačního programu (ROP) osy pro podporu stabilizace a rozvoj měst a obcí, která bude činit
92,5 % uznatelných nákladů.
Stavební práce by měly být hotovy do konce června 2011 a na následující víkend tj. 2.
července se připravuje slavnostní otevření
zbrusu nové návsi.
Karel Týzl, starosta obce

Ze zastupitelstev
tovy, a. s., nakonec před podpisem smlouvy
odstoupil, a tak byl osloven druhý v pořadí,
a to Strabag, a. s. Dubnového jednání se zúčastnily i ředitelky příspěvkových organizací
obce, základní a mateřské školy, které přednesly zprávy o činnosti ve školních zařízeních. U mateřské školky lze v současné době zaznamenat nárůst zájmu a na hraně je
otevření druhé třídy. S opakem zápasí základní škola, kde je naplno cítit populační
propad a navíc část dětí z našich obcí jezdí,
bohužel, do školního zařízení v Bezdružicích.
V květnu zastupitelé zvažovali především realizaci druhé autobusové zastávky na návsi
v Okrouhlém Hradišti, která není součástí
dotované akce. Vzhledem k faktu, že správce průtahové silnice obcí - SÚS Plzeňského
kraje má v záměru dokončit průtah obcí v
letošním roce, stává se realizace druhé zastávky nutností. Zastupitelé s realizací souhlasili. Financována bude z úvěru přijatého
na celkovou akci v Okrouhlém Hradišti.

Poslední dvě jednání zastupitelstva obce
proběhla ve dnech 27. dubna a 18. května v
jednací místnosti obecního úřadu. Z prvního jednání byli omluveni paní Brožová a pan
Vaněk, z druhého pak slečna Šůsová.
V dubnu se rozhodovalo o projektu-akci, s
kterou se bude obec ucházet o dotaci ve vyhlášené výzvě dotačního programu Leader.
Jednomyslně byl odsouhlasen pokus získat
dotaci na rekonstrukci části střechy na kulturním domě, která se nachází v havarijním
stavu. Do částí prostor KD zatéká a vznikají
tak další škody a zásadně se zhoršuje technický stav budovy a omezuje se užívání jednotlivých prostor. Hrubé předpoklady nákladů na akci v tento moment hovoří zhruba o
milionu Kč. Vybrán byl rovněž dodavatel na
výsadbu zeleně v prostoru parkoviště ve
Starých Lázních - výsadba je již dokončena.
Součástí projektu je i následná péče dodavatele. Schválena bylo dále smlouva o dílo s
dodavatelem stavebních prací v Okrouhlém
Hradišti. Původní vítěz soutěže Silnice Kla-
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Červnové jednání zastupitelů proběhne ve
středu 22. 6., a to v Okrouhlém Hradišti.
Karel Týzl, starosta obce

Z rady
Ve středu 18. května zasedala Rada obce ke
svému krátkému programu. Během jednání
schválila pronájem rybníka v Dlouhém Hradišti Martinovi Voříškovi a Ondřeji Nuhlíčkovi za standardních podmínek a pronájem
kiosku na místním koupališti paní Romaně
Kolesové. Naopak po obsáhlé diskusi neschválila sezónní pronájem veřejného prostranství - chodníku před hospůdkou U
Krkovičky pro umístění tří restauračních
stolků a změnu jednacího řádu Rady obce
týkající se organizačních záležitostí.
Jiří Kalista, místostarosta obce
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KOLEM NÁS

Usnesení ZO

Obecní tamtamy

Usnesení čj. 6/04/2011/ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně
ze dne 27. 04. 2011

Kelišová jako blesk…, taky sem tam uhodí

ZASTUPITELSTVO OBCE :
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi
zasedáními.
3. Diskusi s občany.
4. Zprávu kontrolního a finančního výboru.
5. Informaci o činnosti Základní školy Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace, okres Tachov a Mateřské školy Konstantinovy Lázně, příspěvková organizace, okres Tachov.
6. Informaci o hospodaření obce
k 31. 3. 2011.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Podání žádosti na opravu střechy kulturního domu do programu Leader 2011.
4. Pořadí výběru dodavatele na akci "Staré
Lázně - výsadba u parkoviště".
5. Smlouvu o dílo na akci "Staré Lázně - výsadba u parkoviště".
6. Smlouvu o dílo č. smlouvy zhotovitele:
841/UCGG/11/11 mezi Obcí Konstantinovy Lázně a Strabag a. s.
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Usnesení čj. 7/05/2011/ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně
ze dne 18. 05. 2011

"Halóóóó, guvernére, kde se mi zas zašíváš porát…, už jsem se vrátila z rekreace ROH
a jsem Tě v patách. Tak copa je nového, ani jsem to nestačila s holkama projet.
Hele japa ten bazén letos, co? Zase to budete jako každý rok vopravovat, že ju…?"
Letošní rok je, Kelišová, pravda trošku netradiční - žádná oprava nebude tzn., že nemusí být.
Vypadá to, že firma Kodet z Kladna (specialista na bazény), která v minulém roce generálku keramiky provedla v rámci předchozí záruky, odvedla kvalitní práci, a tak se bazén v závěru května vypustil a vyčistil a měl by být od 10. června (pokud počasí dovolí) v provozu.
V červnu s největší pravděpodobností bude otevřeno pátek až neděle a o prázdninách již
tradičně denně 10:00 - 19:00 hodin. Vše samozřejmě může ovlivnit aktuální počasí.
"Jen abych Tě zase při potápění s Jiřkou nelovila náááhodou dlažky ze dna…
Copa ty, kulturáku jeden, bude zase nějaký muzicírování pod tou slavnou pergolou??
Loni sem si při rokenrolu vyhodila kýčel, tak by to chtělo něco volnějšího, habych to
přežila…"
Loňská "pergola" se vydařila, tak pro letošní prázdniny je připraven druhý ročník tohoto projektu. To znamená, že se v červenci a v srpnu bude každou sobotu od 18:00 hodin (mimo
9. 7. a 6. 8., kdy jsou festivaly) pod pergolou opět muzicírovat. Největší zásluhu na pestrém
letním programu má kulturní aktivista občanského sdružení Živá ves pan Petr Hájek. Takže
se máme na co těšit.
Aktuální program:
So 2. 7. - Juvenka - dechový orchestr mladých
So 16. 7. - Táborák Brothers - holandští vyznavači country
So 23. 7. - Jolly Band - plzeňští folkaři
So 30. 7. - Yassa - tanečníci a zpěváci ze Zimbabwe se vrací
So 13. 8. - Roman Dragoun - česká rocková legenda s vlastním recitálem
So 20. 8. - Zdeněk Bína - známý český zpěvák a kytarista ve svém akustickém projektu
So 27. 8. - Vysmátí komáři - nejmladší rocková skupina tachovska
"Jejka… to přijdou i ti borci ze Zimbabwe??? No to jdeme s Jiřkou na sto pro… se těším.
Tak zase tě péro, předsedo, za měsíc ve zpovědnici… sem dneska byla nějaká vyčichlá
co…."
Vaša Karla Kelišojc, všudezdejší reportérka

Informujeme

I N Z E R C E

Ordinační hodiny
praktický lékař
MUDr. Tomáš Böhm - Bezdružice

Prodej slepiček

Z A ST U P I T E L STVO O B C E :
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi
zasedáními.
3. Diskusi s občany.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Realizaci zastávky č. 2 v rámci Revitalizace centra Okrouhlého Hradiště o celkových maximálních nákladech 200 tis. Kč
bez DPH dodavatelem Strabag, a. s.
4. Záměr prodeje p. p. č. 89/17 v k. ú.
Okrouhlé Hradiště.
III. neschvaluje:
1. Záměr prodeje p. p. č. 89/14 v k. ú.
Okrouhlé Hradiště.
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Tel.: 374 629 341
Pondělí
07:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
Úterý
07:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
Středa
07:00 - 09:00
(09:00 - 11:30 hod. - ordinační hodiny pro
objednané)
Čtvrtek
07:00 - 11:30
(15:00 - 18:00 hod. - ordinační hodiny pro
objednané)
Pátek
07:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
Odběry krve každý den 07:00 - 07:30
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Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Dominant žíhaný, kropenatý, černý a bílý.
Mimosezonní prodej.
Cena v akci - 120-135 Kč.
Stáří slepiček 14-17 týdnů.
Prodeje se uskuteční:
v sobotu 18. června 2011.
Konstantinovy Lázně - u koloniálu Valečka v 13:45 hod.
Případné bližší informace tel:
728605840, 415740719, 728165166

Prodám
novější rohovou soupravu s lůžkovou úpravou, prostor pro uložení lůžkovin + křeslo.
Cena Kč 1 500,-.
Případný zájem: 373 700 754.
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Pozvánka

Ohlédnutí

Slavnostní otevření parčíku
u domu pro seniory

Oslava Dne matek
v domě s pečovatelskou službou

Ve středu 8. června od 14:00 hodin bude slavnostně otevřen nový parčík v těsné blízkosti
domu pro seniory v Konstantinových Lázních.
Tato klidová zóna vznikla díky projektu "Všude
dobře venku nejlépe - relaxační park pro seniory" podpořeného dotací z programu Leader.
Celkové náklady na realizaci se pohybují těsně
pod hranicí 500 tis. Kč. Kromě sítě pískových
chodníčků zde vznikly zálivy osazené lavičkami, místo vybavené prvky na protažení a procvičení těla, postaven byl příjemný zahradní
altánek a samozřejmě nespočet stromků, keřů
a květin. Měl by sloužit především nájemníkům z domu pro seniory pro relaxaci, odpočinek či protažení v letních měsících.

Oslava dne matek se konala 11. května 2011
v domu s pečovatelskou službou. Ředitelka
ZŠ pí Kaĺavská nám popřála hodně zdraví a
dobrou náladu. Následovalo vystoupení dětí
základní školy. Děti nám předvedly hru na různé hudební nástroje, přednesly básničky, zazpívaly a zatančily. Program se nám moc líbil.
Pod vedením keramičky pí Tůmové jsme se
naučily zdobit výrobky z keramiky. Moc jsme
se při tom nasmály, neb naše nešikovné ruce
kresbu na výrobku již jen těžko zvládaly. Po
vypálení a vybarvení výrobků nám je přiveze,
tak jsme zvědavé, jak ty naše výtvory budou
vypadat!
Kulturní komise, při obecním úřadu pí Bešťá-

ková, Bočková, Kaĺavská, pro nás připravila
bohaté pohoštění s přípitkem na zdraví všech
maminek.
Pan Zahrádka nám vyhrával celé odpoledne
na citeru naše krásné staré písničky, které
jsme si všichni zazpívali.
Velké překvapení pro nás bylo, když starosta
pan Týzl poslal pro každou přítomnou maminku kytičku karafiátu zdobenou stužkou.
Všechny jsme měly radost, dodatečně děkujeme.
Bylo to příjemně prožité odpoledne za které
děkujeme!
Za Klub důchodců Valešová B.

Z naší školy
V prvním květnovém týdnu se naši žáci zúčastnili hned dvou soutěží. Okrskové kolo fotbalového utkání McDonald ve Stříbře bylo pro
družstvo složené z chlapců i dívek spíše
zkouškou trpělivosti, odvahy a získání zkušeností, protože manšaftům ze Stříbra se nemohli vyrovnat. Ale i prohra je hra a k životu
patří. Více úspěchů mělo čtyřčlenné družstvo
ve složení Zuzka Kolesová, Bára Jelenová, Petr
Skala a Beny Matala, kteří reprezentovali naši
školu v okresním kole dopravní soutěže BESIP
v Tachově a skončili na pěkném 5. místě ze 14
družstev. Gratulujeme.
Jízdu zručnosti si měly opět možnost vyzkoušet všechny děti na dopravním hřišti, které
postavil učitel autoškoly pan Končický na
školním hřišti, zároveň si před blížícími prázdninami zopakovaly dopravní značky a vše nezbytné pro bezpečnou jízdu na kole.
Svátek našich maminek - Den matek jsme oslavili hned dvakrát. Nejprve s "našimi" maminkami při kreativní výtvarné dílně ve škole,
poté i s "našimi" babičkami v domě s pečovatelskou službou. Připravili jsme pro ně malý
koncert, taneční vystoupení žákyň z kroužku
aerobiku a překvapení v podobě keramického
tvoření. Každá babička si tak měla možnost
vyrobit vlastní dárek z keramiky. Za pomoc a
spolupráci děkujeme paní keramičce Ivě
Tůmové z Bezdružic.
Celoroční projekt Zdravé zuby jsme zakončili
návštěvou ordinace zubní lékařky Květy
Nuhlíčkové, která poutavým způsobem vysvětlila dětem potřebu pravidelné a důsledné
péče o svůj chrup i důležitost preventivních
prohlídek. Doufáme, že alespoň u některých
žáků obava z usednutí do zubařského křesla
zmizela a paní doktorce moc děkujeme.
Za to, že hodně našich žáků umí hrát na ně-

Blahopřejeme
V měsíci červnu
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:
Večeřová Jaroslava
Komárková Milada
Wenzl Ladislav
Luňáková Marie
Valešová Božena

Radnice informuje
Obecní SMS InfoKanál
informace zdarma na váš mobil
Obecní SMS InfoKanál funguje již od r. 2008.
Ke konci května 2011 bylo celkem zaregistrováno 116 uživatelů. Podle odezvy některých
uživatelů se tento přenos aktuálních zpráv,
pozvánek a informací osvědčil. K odběru informací prostřednictvím SMS zpráv k obecnímu infokanálu se můžete přihlásit dle níže uvedeného postupu. Určitě se nemusíte obávat zneužití vašeho telefonního čísla, neboť to
není nikde udáváno a ani se po registraci nezobrazí v programu provozovatele "InfoKanálu".
Co je zapotřebí k aktivaci - registraci?
Postačí k tomu pouze jediná SMS ve tvaru: IK
KL REGISTRUJ a nebo IK KL REG a odeslat ji
na číslo 605 733 680. (Odhlášení SMS ve
tvaru: IK KL ODREGISTRUJ nebo IK KL ODREG)
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jaký hudební nástroj vděčíme učitelům ZUŠ
Bezdružice - panu Palátovi, paní Konšťákové a
paní Dvorské. Využíváme toho pro různá vystoupení a další akce, jako byla například vernisáž výstavy obrazů a soch borských výtvarníků na Malé scéně 20. května, kde zahráli
Petr Skala na klarinet a Rozárka Hájková na
flétnu. Tato minivystoupení jsou nejen milým
zpestřením takovýchto akcí, ale i zajímavou
zkušeností pro žáky, kteří mají možnost se
prezentovat před širším publikem. Výstavu
jsme poté navštívili se všemi žáky školy, protože obdobných příležitostí nemáme mnoho.
Model páva uspěl v soutěži firmy Prittel a byl
zařazen mezi deset nejlepších výtvorů v konkurenci 120 jiných modelů zvířat. Nyní čeká
na odvoz do Prahy, kde bude nejprve nafocen
ve fotoateliéru a od 8.6. vystaven v pražské
ZOO. Těší nás i kladné ohlasy našich spoluobčanů, kterým se páv rovněž líbil. Děkujeme.
Radost jsme měli ze zprávy, že náš projekt
"Pojďte s námi sázet stromy" uspěl v grantovém programu "Haranti" a získáme tak
10 000,- Kč na výsadbu stromů v alejích kolem Konstantinek a exkurzi do zahradnictví v
Teplé. Úspěšní jsme byli i v žádosti do projektu EU šablony školám a na účet nám postupně přibude více než 400 000,- Kč na obnovu
počítačové učebny, pořízení další interaktivní
tabule a nákup nových školních tabulí.
Před námi je opět poslední měsíc tohoto školní roku a jako každý rok se podivujeme, jak to
od září uteklo. I když máme před sebou ještě
řadu zajímavých akcí, pomalu rekapitulujeme,
vzpomínáme, hodnotíme, ale především připravujeme další školní rok. A už teď můžeme
slíbit, že se bude na co těšit.
Za ZŠ Alena Kaĺavská
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Střípky z historie (4)
Jestliže v Säuerlingshäuseln bylo na konci 18.
století 7 domů s přibližně 42 obyvateli, všechny dosud stály výhradně na poloučanském
katastru - tj. jižně od dnešní Lázeňské ulice.
Podle dochovaných kronik však po roce 1800
bylo postaveno několik domů i na novoveském katastru - tj. na severní straně dnešní
Lázeňské ulice.

Tento dům stával v dnešním parku na místech
dnešního amfiteátru. Později zde bylo zřízeno
dámské a pánské holičství a přes léto pobočka bezdružické pošty. Foto pochází z 30. let,
krátce na to ustoupil obnově parku.

Jeden z domů stál v místech dnešního amfiteátru v lázeňském parku. Další domy stály
východně od nynějšího LD Prusík, na mýtině
před současným wellness. Majiteli byli Nadler
(později zde bydlel Tomasch), Rubick (později Ziegler) a Blumelhäusel (zahradnictví).
Dalšími domy byly zemědělská usedlost
Rohrhäusel, patřící rodině Stich, z níž se dodnes dochovala stodola technických služeb
pod KOSem. K domu patřilo ještě pohostin-
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ství s kuželníkem a obchodem. Majitelé později před svou usedlostí postavili novou vilu
- dnes budova policie. Vedle stály domy majitelů Magese (později Pfeiffer), Höfnera (později Barschern) Hohenbergera. Všechny stály v proluce dnešní Lázeňské ulice na místě
schodů ke KOSu a byly ve 30. letech strženy.
Osadníci přicházeli většinou z obcí Nová Ves,
Poloučany a Krsy. Důvodem osidlování byl jistě rozvoj lázeňství v nedalekých lázních Nová
Ves na přelomu století, který zvyšoval poptávku a odbyt zemědělských i řemeslných výrobků. Ta se ještě zvýšila po přestavbě lázeňské
budovy a jejího okolí knížetem Löwensteinem
po roce 1836. O nedělích a svátcích přijížděli
návštěvníci i pacienti, aby se přesvědčili o léčivých účincích zdejších minerálních vod.
Ženy a děti nového osídlení se staraly o zemědělství, muži nacházeli během léta dobrý
výdělek jako zedníci a pokrývači v Sasku. V zimě se provozovalo košíkářství a košíky a ošatky byly většinou na zádech roznášeny odběratelům blízkého i vzdálenějšího okolí.
Sousedními vesničany byli proto Säuerlingshäuselnští nazýváni "ošatkáři".
Svorně a pracovitě žili vedle sebe lidé nejmladšího osídlení - Säuerlingshäuseln. Do
školy a do kostela byli ještě obyvatelé
Säuerlingshäuseln rozdělováni podle příslušností ke svým mateřským obcím. Ze severní
strany cesty - z novoveského katastru se chodilo do školy nejprve do Čelivi, od roku 1821
do Nové Vsi a do kostela do Čelivi, neboť obyvatelé patřili k farnosti Čeliv. Obyvatelé z jižní
části cesty, náležející k poloučanskému území,
museli chodit do školy, jakož i do kostela, do
Okrouhlého Hradiště, neboť Poloučany patřily
do ohrouhlohradišťské farnosti.
Když byly později postaveny domy rodiny
Gura (později Topferlejer, dnes čp.13 Radovi)
na novoveském katastru a na poloučanském
katastru dům rodiny Mattis (později Havitsch) s výminkem - (dnes čp.18 Zuklínovi),
mělo vznikající sídliště "Säuerlingshäuseln" již
17 domů s asi 100 obyvateli.
Tak to zůstalo beze změny až do roku 1872,
kdy Löwensteinové prodali lázeňskou budovu
ve Starých Lázních i s okolními pozemky
JUDr. Pankratzovi. Ten se rozhodl přestěhovat
lázeňské podnikání blíže k pitným pramenům
- na úpatí Hradišťského vrchu - právě do
Säuerlingshäuseln. Vykoupil zde rozsáhlé pozemky včetně několika domků a začal budovat novou lázeňskou budovu. O tomto zlomovém rozhodnutí ale zase příště.

V sobotu 7. května si místní i přespolní obyvatelé za hromadné účasti příznivců historických vojenských vozidel Military Car Clubu
Plzeň se svými dobovými vojenskými vozidly
připomněli osvobození obce Konstantinovy
Lázně a okolí. Na krátké slavnosti vystoupil i
zástupce Velvyslanectví Spojených států major Jinsk.
Konstantinovy Lázně byly osvobozeny bez boje 97. pěší divizí americké armády 7.5.1945 v
časných ranních hodinách. Tato jednotka měla výcvik pro pozemní i námořní boje a proto
byla hned 10. května odvelena k bojům do
Japonska. Do Konstantinových Lázní byla
proto převelena 16. obrněná divize z osvobozené Plzně, která si zde zřídila vojenský štáb a
vybudovala sběrný repatriační tábor pro německé vojáky prchající před Rudou armádou
do amerického zajetí.
Na pietní akt navázal odpolední happening u
Dudákovského mlýna pod Šipínem, kde bylo
zpřístupněno několik předválečných vojenských pevnůstek a odhalena informační tabule popisující jejich výstavbu. Po poledním happeningu spojeném s opékáním buřtů se kolona 50 dobových vojenských vozidel vrátila
zpět do Konstantinových Lázní, kde oslavy pokračovaly vystoupením dixilendové kapely a
večerním country bálem.
Jiří Kalista, místostarosta obce

Jiří Kalista, místostarosta obce
Vlevo vystupují štíty starých domů původního sídliště Säuerlingshäuseln - majitelů
Magese a Hohenbergera. Foto pochází z 30
let, krátce na to byly oba doby strženy.
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Kultura

Ohlédnutí

U pramene 2011

Zahájení lázeňské sezóny
Léčivým pramenům čtyř partnerských lázeňských obcí - Konstantinových Lázní, Lázní
Kynžvart, Neualbenreuth a Bad Brambach požehnal v sobotu 21. května generální vikář plzeňského biskupství Mons. Robert Falkenauer
u Prusíkova pramene v Konstantinových
Lázních. Lázně tak vstoupily do své 208. sezony. Součástí programu byl řemeslný jarmark v lázeňském parku a koncert myslivecké
kapely Atlas v amfiteátru. Mons. Falkenauer
požehnal nejen pramenům, ale také přítomným pacientům a dalším hostům.

Sedmý ročník multižánrového festiválečku
U pramene se letos uskuteční v Konstantinových Lázních v sobotu 4. června. Ke slyšení
a vidění bude tradičně pestrý hudební mix
okořeněný bonusem v podobě koncertu legendární skupiny Mňága a Žďorp. Akce, která proběhne na louce u kulturního domu (za
nepřízně počasí v kulturním domě), začíná
ve 14:00 hodin a končit bude krátce po půlnoci.
Lístky budou v předprodeji na obecním úřadě (374 625 252) a v infocentru (374 625
450) od 23.5. do 3.6. 11:00 hodin (předprodej 100,- Kč, na místě 130,- Kč). Na Juvenku
vstup zdarma!!!
PROGRAM:
14:00
Juvenka - dechový orchestr mladých
(Bezdružice)
15:30
Skavare - SKA (Konstantinovy Lázně)
17:00
Kočky neberem - Rock (Mladá Boleslav)
18:30
Atares - latinská amerika (Praha)
20:15
Dva a půl cvrčka - SKA (Klatovy)
22:00
MŇÁGA A ŽĎORP (Valašské Meziříčí)

Program kina

Ohlédnutí obrazem

Bezdružice

Zahájení výstavy
borských výtvarníků

Pá 17. 6. / Rio, animovaná komedie;
přístupný; 96 min., 17:00 hodin,
vstupné 35,- Kč
Film Rio je příběhem vzácného papouška
jménem Blu, který žije na malém městě se
svojí paničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty zachránila
před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí
miminko ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Blu se
kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v
bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik
zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo
posloužit Lindě jako její osobní budík. Když
jednoho dne Linda a Blu zjistí, že Blu není posledním papouškem svého druhu na světě,
jak si až doposud mysleli, neváhají a vydají
se na cestu do exotické Brazílie za papoušicí
Perlou, která žije v samotném srdci Rio de
Janeira. Krátce po jejich setkání jsou ale Blu
a Perla uneseni skupinou obchodníků se zvířaty. Za pomoci chytré a životem na ulici zocelené Perly a partičky upovídaných městských ptáků se jim sice podaří uprchnout, ale
vyhráno rozhodně nemají.
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SPORT

Sport
Fotbal v červnu
"A" mužstvo
NE 5.6.
Částkov : Konst. Lázně 17,00 odj.15,30
NE 12.6.
Stříbro B : Konst. Lázně 17,00 odj.15,30
SO 18.6.
Konst. Lázně : Kšice 15,00
"B" mužstvo
SO 4.6.
Ctiboř : Konst. Lázně 17,00 odj.15,30
PÁ 10.6.
Konst. Lázně : Chod. Újezd B 18,30
NE 12.6.
Damnov B : Konst. Lázně 13,30 odj.12,00
NE 19.6.
Studánka B: Konst. Lázně 15,00 odj.13,30

Mimořádná
prodejní akce
Jitexu a.s. Písek

110 let
Bezdružické lokálky

Nabídka širokého sortimentu
funkčního a nočního prádla,
wool-active,
wool-sensitive,
pletené ošacení,
pletená prostěradla
a další

Ve dnech 16. a 17. července 2011
se uskuteční oslavy 110 let železniční
trati Pňovany - Bezdružice.
Pro malé i velké připravujeme
bohatý program.
Hlavními postavami oslav budou
hned dvě parní lokomotivy.
Doplněny budou o své mladší,
motorové následovnice.
Historické drezíny nabídnou možnost
svezení a železniční modeláři představí
svá modelová kolejiště.
Jedním z vrcholů akce bude křest knihy
o lokálce spojený s autogramiádou.
Nad bezpečným průběhem akce budou
bdít oblíbení četníci.
Přístupná bude četnická stanice
na nádraží v Bezdružicích.
Dobovou atmosféru dotvoří hudební
a taneční skupiny.
Něco k snědku nabídne stylové bistro.
V neděli 17. 7. se uskuteční další ročník
pochodu na podporu dostavby
železniční tratě z Teplé do Bezdružic.

Kdy: úterý 13. 6. 2011
Kde: Malá scéna kulturního domu
Konstantinovy Lázně
Čas: 9:00 - 15:00 hodin

Žáci
SO 4.6.
Chod. Újezd : Konst. Lázně 14,00 odj.12,45
SO 11.6.
Konst. Lázně : Stráž 13,00
NE 19.6.
Planá : Konst. Lázně 10,00 odj. 8,45

Den dětí
Sobota 4. 6. 2011,
10:00 hod.

Spolufinancováno Evropskou unií z
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti

sraz u mateřské školky,
, že si děti uvědomují potřebu ochrany a péče o prostředí, ve kterém žijí a ti starší i vnímají globální problémy naší modré planety a
v rámci svých znalostí a zkušeností přemýšlejí nad možnostmi jejich řešení.
Závěr měsíce dubna jsme strávili u májky, kterou pomáhali naši žáci zdobit, a vyrobili jsme
čarodějnici, jež byla jako symbol nečistých sil
upálena na hranici. O historii a tradici tohoto
svátku jsme si našli zajímavé informace na internetu.

bohatý program
plný soutěží,
střelba z luku,
koloběžky vezměte
opět s sebou
Bezdružice
"DĚTSKÉ" DISCO

Za ZŠ Alena Kaĺavská

Informujeme

25. 6. 2011
od 16:00 hod.
Hraje DJ Sulda.
Vstupné 20,- Kč.

Den matek
Na středu 11. 5. 2011 od 14:00 hodin společenské místnosti v domu pro seniory (DPS)
Konstantinovy Lázně Právě na toto středeční
odpoledne si připravili děti základní školy a
kulturní komise sváteční program složený z
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SPOLEČNOST

ČESKÁ FILMOVÁ KLASIKA /KEMP LA ROCCA - Konstantinovy Lázně
Pořádá Živá Ves, občanské sdružení ve spolupráci s kempem La Rocca
začátky představení vždy ve 21.30 (bude-li ještě hodně světla, pustíme předfilm :)

16.6. 2011 / ZÁSKOK

Divadlo Járy Cimrmanna
K mnoha smolným stránkám Cimrmanova života patřila i chudoba. V jeho divadelní kočující společnosti Lipany se projevila mimo jiné velkou fluktuací herců. Pokud šlo o odchod domluvený s dostatečným předstihem, dala se situace
zvládnout. Došlo-li k němu s křikem a prásknutím dveřmi a často jen pár hodin před představením, prožil soubor i jeho principál horké chvíle. Takové zkušenosti stojí v pozadí hry Záskok. Milovníkům díla tohoto zneuznaného Čecha se
dostává do rukou svědectví z této oblasti mistrova života, v níž se nejvíc naplnil jeho osud - z divadla.

28.7.2011 / AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti některým dospělým ze své
obce, když chtějí proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Za vydatné pomoci duchů, rytíře Viléma Brtníka z Brtníku
a jeho dcerky Leontýnky obývajících zchátralý objekt, a mnoha trpaslíků, které rytíř přivolal, se jim podaří dosáhnout
cíle - hrad je opraven a předán do péče dětí. Z Leontýnky, která si stěžuje na osud nesmrtelných bytostí, se díky kopretině darované Dlouhým Jendou z lásky stane běžná smrtelná dívka...
Hrají: Dana Vávrová, Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Lubomír Lipský, Věra Tichánková, Tomáš Holý, Jiří Bruder, Adolf Filip,
Ladislav Šimek, Josef Bek, Míla Myslíková, Karel Effa, Jana Werichová, Jiřina Bílá, Magdalena Reifová, Tereza Brodská,
Zdeněk Srstka, Alena Karešová, Vladimír Hrubý, Lubomír Bryg, Jiří Procházka, Blažena Slavíčková

18.8. 2011 / SVĚTÁCI

Slavná česká komedie Světáci je bujným a trochu nostalgickým příběhem tří venkovských fasádníků, jejichž snem bylo
strávit alespoň jednu noc ve víru velkoměsta jako skuteční světáci. Aby nedělali ostudu, nechají si dokonce dát "lekce"
společenského chování a bontonu, přičemž svého školitele, jímž není nikdo jiný než Oldřich Nový, málem nechtěně
zdeptají. Zkušená a podnikavá obyvatelka jednoho z jimi opravovaných domů jim pak připraví opravdu nečekané a silné zážitky. Trojici světáků Brodský - Sovák - Libíček tak doplní trojice lehkých slečen Bohdalová - Jirásková - Janžurová,
z nichž se stará kuplířka, v podání Jiřiny Šejbalové, snaží udělat "dámy" ...
hrají: Jiří Sovák, Jan Libíček, Vlastimil Brodský,Jiřina Bohdalová, Iva Janžurová, Jiřina Jirásková, Jiřina Šejbalová, Darja
Hajská, Otto Šimánek, Ilja Prachař, Oldřich Nový, Jaroslav Moučka, VladimírMenšík, Jiří Lír, Josef Bek, Viktor Maurer,
Jaroslav Štercl, Václav Halama, Marta Richterová, Karel Hála

ITALSKÝ FILMOVÝ KLUB / CAFÉ HARANT DOLNÍ POLŽICE
Pořádá Živá Ves, obč anské sdružení ve spolupráci s Café Harant, začátky 21.30

2.6.2011 / MINE VAGANTI - minové pole

Režie FERZAN OZPETEK - film oceněný na Berlinare. Komedie, drama, romantický, Itálie, 110 min
Tommaso pochází z malého italského městečka, které je i v roce 2010 zatížené předsudky vůči všemu, co se odlišuje
od "normálu". Jeho rodina, která zde vlastní továrnu na výrobu těstovin, je plná odlišných typů skrývajících svůj vlastní pohled na svět. Od otce, který své dva syny vidí jen a pouze ve vedení rodinné firmy, přes výstřední tetu Lucianu až
po babičku, jejíž nešťastná láska v mládí dává filmu určitou paralelu. V den předání rodinného podniku synům, přijíždí Tommaso domů odhodlán říct pravdu o svém životě v Římě. O tom, že by se rád stal spisovatelem a že již nějakou
dobu žije se svým přítelem Marcem. U slavnostní večeře ho však předběhne jeho bratr se zprávou, která překvapí i jeho samotného. Za to je jeho bratr vyhnán z domu a otec dostává infarkt. Tommaso se místo bratra ujímá vedení firmy,
ale jeho srdce ho neustále táhne zpět do Říma. Bojí se však způsobit otci horší stav jednak tím, že řídit firmu není jeho životní sen a také přiznáním, že je gay. Nečekaná návštěva přátel včetně jeho přítele mu pomůže uvědomit si radu
jeho babičky: "Nikdy si nenech od nikoho mluvit do toho, koho máš milovat a koho nenávidět. Vždy to bude ke tvé škodě.

14.7. 2011 / JOHNNY PÁRÁTKO

režie - Roberto Benigni, Itálie 1991, 121 min - komedie.
Dante je jednoduchý muž, který nepatří právě k těm nejšťastnějším. Pracuje jako řidič školního autobusu, nemá úspěch
u žen a jeho nejlepším přítelem je mentálně retardovaný Lilo. Jednoho dne pozná krásnou Marii, která se jím zdá být
úplně očarovaná. Vezme ho na večeři, koupí mu nový oblek a nakonec ho pozve k sobě do Palerma. Dante je v sedmém
nebi a netuší, že mu jde o život, protože se neuvěřitelně podobá manželovi Marie.

11.8. 2011 / BIO RÁJ - Nuovo Cinema Paradiso

Režie: Giuseppe Tornatore. Drama / Romantický / Komedie. Itálie / Francie, 1988, 155 min
Film má dvě časové roviny. Úspěšný filmový režisér si při zprávě o smrti starého vesnického promítače Alfreda vzpomíná na své dětství. Na pozadí poválečné bídy se rozvíjí vztah mezi malým Totem, neodbytně přitahovaným tmavým sálem kina a promítací kabinou, ve které kraluje. Alfred, zastupující mu autoritu otce, nezvěstného od války. Dospívající
toto se Alfredem nechá přemluvit k odchodu z vesnice, aby rozvinul svůj talent. Když se po letech vrací na pohřeb, stařičké kino je právě bouráno a dojatý Toto si promítá film, sestavený ze scén polibků, které musel Alfred na příkaz místního faráře vystřihovat, aby je teď odkázal svému příteli a žákovi. Svěží, divácky vřele přijatý film nesklouzl do sentimentality, ale s přesně dávkovaným sentimentem nostalgicky evokuje dobu, v které kino bylo pro vesničany jediným
kulturně-společenským zážitkem. Film získal roku 1990 Oscara za nejlepší zahraniční film, o rok dříve byl oceněn Velkou
cenou porony na MFF v Cannes.

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 22.6.2011

ZPRAVODAJ OD PRAMENE

6

11

