Duben 2020

Realizace roku 2019/2020:
nový park s dětským hřiště
Vydává pololetně Obec Studánka

Vážení studánečtí,
po delším čase a poprvé od voleb
2018 se Vám do ruky dostává
Studánecký zpravodaj. Vychází
v době, kdy kalendář i příroda
kolem nás neklamně ohlašují
nové jaro. Bohužel celostátní
karanténa, zákaz vycházení bez
roušek, omezení osobních
svobod, zavřené školy i hranice
jsou realitou, která plně
zaměstnává naši mysl a na
oslavu každoročního
znovuzrození života už se
nedostává. Situace se s
rostoucím číslem nově
nakažených rychle mění. Mnoho
z nás trápí stejné otázky. Hrozba
nemoci, ztráta zaměstnání,
existenční problémy, strach o
zdraví našich rodičů a
prarodičů, kamarádů. Odpovědi
neznáme. Zároveň, nebo právě
proto, však dochází také k velmi
společensky a lidsky pozitivním
projevům, které s jarem
vykvetly! Nedostatek
ochranných prostředků a
solidarita s nejohroženější
skupinou obyvatel, se seniory,
způsobila, že se dobrovolníci po
celé zemi i ve Studánce, dali do
práce! Obětují svůj čas a šijí
zdarma z vlastního materiálu
potřebné roušky, které obecní
úřad distribuuje až k Vám. Při
předávání těchto malých darů
jsme často svědky projevů díků a
dojetí, často i slziček v očích

obdarovaných seniorů. Dovolte,
abych tyto krásné emoce předala
touto cestou Vám všem a
poděkovala tak těmto dobrým
andělům Studánky! Na naši
výzvu se ozývají další z vás,
připraveni pomáhat se
zprostředkováním nákupů
potravin a zajištěním léků.
Věřím, že společně budeme
neviditelnému nepříteli
COVID–19 vzdorovat lépe! V
tomto čísle naleznete ohlédnutí
za obdobím roku 2019, který
kromě realizace staveb,
každoročního vítání občánků,
setkání seniorů, vánočních a
novoročních akcí a rekordní
Tříkrálové sbírky přinesl též
výročí Sametové revoluce a v
neposlední řadě historický
úspěch studáneckého fotbalu!
Rovněž zde najdete plán investic
Obce na rok 2020. Přeji Vám
příjemné čtení.
Mgr. Silvie Vajskebrová
starostka obce
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Aktuality z úřadu:
Informace o krizových opatřeních vlády ČR, složek Integrovaného
záchranného systému a další zveřejňujeme na webových stránkách
obce: www.studanka.eu, na Úřední desce
, nebo v sekci Aktuality.
Poslední hlášení rozhlasunajdete pod stejnojmennou záložkou v
pravém menu.
Nová cena palivového dříví: 380 Kč bez DPH a bez dopravy. Info OÚ
Splatnost plateb za svoz komunálního odpadu: do 10/2020

Kontakty OÚ:

374 723 345

722 909 400 starostka

774 992 071 p. Lipchavská

Infolinka
koronavirus 1212
Mobilní aplikace

● aktuality z webu
obce
● úřední deska
● upozorní na nově
vložené zprávy
● info o akcích
www.studanka.eu
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Realizace roku 2019/2020:
Park “Sportoviště pro všechny
generace”

Park pod fotbalovým hřištěm bude hotov do konce května 2020.
Firma Zahradní a parková spol. s r.o. provedla do konce roku výsadbu
většiny parkové zeleně. Jedná se o 82 ks stromů a 150 ks keřů. V jarní
fázi realizace vznikne síť mlatových cestiček (celkem 358 m2), budou
vysázeny květinové záhony s trvalkami a cibulovinami a bude osazen
mobiliář tvořený lavičkami a odpadkovými koši. Park vznikne díky
finančním prostředkům poskytnutým ze Státního fondu životního
prostředí v objemu 80% celkové částky, zbylých 20% pokryje obec z
vlastních finančních prostředků. Parková zeleň měla doprovázet pět
sportovišť pro různé věkové kategorie. Letos již potřetí se obec snaží
získat finanční dotaci na jejich realizaci. Zastupitelstvo na podzim
rozhodlo o realizaci prvního z nových dětských hřišť pod fotbalovým
hřištěm z obecních prostředků v ceně 390.879,61 Kč vč. DPH a nyní
čeká na poslední drobné úpravy, aby mohlo být otevřeno dětem.
viz. Foto na titulní straně zpravodaje.
Sportoviště pro všechny generace - výsadba zeleně, Studánka
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na
základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové náklady akce: 1.550.528,23 Kč vč. DPH
Dotace ze SFŽP: 1.240.422,58 vč. DPH (80% nákladů)

www.sfzp.czwww.mzp.cz
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Bezbariérový vstup do kulturního
domu
Bezbariérová rampa spojila (v roce 2018 vybudované) parkoviště u
kulturního domu se vstupem do objektu. Podél rampy realizaci doplnil
a přístup bude zkrášlovat nově vzniklý okrasný záhon ze zimostrázu a
popínavých růží, který navázal na stávající okrasné výsadby u
kulturního domu. Akce byla realizována z finanční dotace, dotačního
titulu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 ve
výši 100.000 Kč.
Investiční akce „Zřízení bezbariérového vstupu do budovy č.p.

170“ je financován z dotačního titulu Program stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje 2019.
Celkové náklady:
150.179,03 Kč vč. DPH
Obecní prostředky:
50.179,03 Kč vč. DPH
Dotace PSOV PK:
100.000 Kč vč. DPH
Realizace: 09/2019
,
fa Bohumil Novohradský –
stavitel

Opravy
místní
komunikace u bytovek
Ještě před koncem roku 2019 byly provedeny opravy nájezdů k
parkovacím stáním, opravy povrchů, kanalizačních vpustí a vstupů
do bytových domů č.p. 174, 175, 176, 177 a 178.
Celkové náklady:167.909 Kč vč. DPH. Částka byla rovnoměrně
rozdělena mezi jednotlivá čísla popisná.
Realizace: 12/2019, firma Bohumil Novohradský – stavitel
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Nová kanalizace v ulici za
hasičárnou
Předmět realizace: rozšíření
kanalizačního řadu v délce
205,7 bm, zbudování 9
kanalizačních a 1 vodovodní
přípojky
Realizace: 05-06/2019,
Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.
Celkové náklady: 186.479 Kč
vč. DPH

Architektonická studie nové MŠ
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Plán realizací 2019/2020
Název akce

Celkové náklady vč. DPK

Stav, poznámky

Zřízení bezbariérového
vstupu do budovy č.p. 170

150.179,03 Kč

Sportoviště pro všechny
generace - výsadba zeleně

1.550.528 Kč

realizace do 05/2020

Sportoviště pro všechny
generace – dětské hřiště I

390.879,61 Kč

dokončeno

Architektonická studie MŠ
+ přípravné práce

92.500 Kč

dokončeno

Autobusová zastávka podél
hl. silnice

308.208,91 Kč

výzva nebyla vyhlášena

Sportoviště pro všechny
generace - hřiště II

995.754 Kč

podána žádost o dotaci
02/2020

Okružka – místní
komunikace, napojení

1.430.000 Kč

výzva nebyla vyhlášena*

Okružka - chodníky

385.000 Kč

žádost nebude podána,
souvisí s *

Projektová dokumentace
na novou MŠ

předpoklad
500.000 Kč

výběrové řízení na
zhotovitele jaro 2020

Hasičárna WC

80.179,50 Kč

realizace do 12 / 2020í

Koupaliště, oprava břehů

875.000 Kč

podání žádosti o dotaci
09 / 2020

Elektroinstalace obecního
úřadu

144.325 Kč

podána žádost o dotaci
02/ 2020

Tlaková kanalizace

500.000 Kč

probíhá výběrové řízení na
zhotovitele

Oprava přívodního potrubí
do koupaliště

163.350 Kč

podání žádosti o dotaci
04 / 2020
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dokončeno

Komplexní pozemkové úpravy –
šance pro obec
Probíhající komplexní pozemkové úpravy se z důvodu nejrůznějších
komplikací zdržují ve svých dílčích termínech. Požadavky některých
vlastníků na vyjmutí z řešeného území a následné doměřování obvodů
řešeného území geodety, komplikace při povolování dopravního
připojení sjezdů polních cest a další problémy se zpřístupněním
řešeného území mají za následek, že se termíny prací posunuly o více
než celý rok oproti původní smlouvě mezi Státním pozemkovým
úřadem a firmou Allgeo Ing. Lubor Pekarský s.r.o. jako zhotovitelem.
Pozemkové úpravy ve Studánce byly zahájeny v roce 2015 na základě
žádostí vlastníků více než 50% zemědělské
půdy v katastrálním území. Cíle a pravidla
pozemkových úprav určuje speciální zákon
č. 139/2002 Sb. a jedná se o velmi složitý a
dlouhotrvající proces. Jedním z výsledků je
nová digitální mapa s upravenými
scelenými a uspořádanými pozemky
umožňujícími lepší hospodaření. Vlastníci
pozemků by se měli důkladně seznamovat
s obsahem korespondence, kterou jim
Státní pozemkový úřad zasílá a aktivně se
zajímat o probíhající procesy.
Obec jako zastánce veřejného zájmu je součástí procesu
pozemkových úprav, který znamená šanci na uzpůsobení krajiny kolem
obce potřebám jejich obyvatel. Jste mladá rodina, vozíte kočárek,
máte malé děti, jste aktivní senior nebo pejskař nebo jen rádi chodíte
na procházky? Pak jistě víte, že je obtížné vydat se ven tak, abyste
nemuseli po rušné silnici. Aktuálně se vytváří návrh nových cest,
které by ideálně vytvářely okruhy kolem vesnice.
Soukromé vlastnictví přitvrzuje. Pokud nebudou tyto cesty v
budoucnu obecní, je možné a legální, že Vám vlastník pole může
průchod zakázat. Pokud se podaří prosadit existenci těchto cest a ty
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budou jako obecní pozemky zapsány do katastru nemovitostí, bude to
znamenat zkvalitnění života v obci. Bude je možné např. ozelenit,
vysadit stromořadí a spoluvytvářet tak novou krajinu. Je to šance, která
se nebude opakovat. Studánka má navíc výhodu, že má dostatek
obecní a státní půdy, která se pod tyto cesty „podkládá“. Pokud v
současnosti vede cesta přes soukromý pozemek, vlastník o „metry“
pod cestou nepřijde, budou mu, dle jeho preferencí, nahrazeny jako
pozemek jinde v řešeném území.
Státní pozemkový úřad po ukončení pozemkových úprav přistupuje
dle výše finančních prostředků státu 
k realizacím vybraných
prioritních opatření. Na Tachovsku tak byly realizovány např. polní
cesty ze Ctiboře do Březí, v Částkově, Malých Dvorcích, Újezdu pod
Přimdou, rybník v Malých Dvorcích ad. V sousedním Dlouhém Újezdě
už pozemkové úpravy proběhly. Je vyprojektována polní cesta do
Studánky. V rámci probíhajících pozemkových úprav bychom se chtěli
na tuto cestu v našem území napojit. Jako priorita č. 1 by následně byla
určena k realizaci za státní peníze.
Výše uvedené informace přiblížují důležitost tohoto probíhajícího
procesu pro Studánku a studánecké.

Výběr z akcí
2. pol. 2019:
Komorní slavnost
17. listopadu 2019
V den výročí 17. listopadu se konala
pod fotbalovým hřištěm (v místě
budoucího parku) malá slavnost. Po
úvodním dekorování přítomných
trikolorami a krátkém projevu
starostky byla společně vysazena lípa
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na paměť 30. výročí událostí 17. listopadu 1989.
Slavnost byla završena společným zpěvem písní
Sametové revoluce pod vedením paní M.
Hladíkové za kytarového doprovodu J. Řasy.
Nově zasazená lípa bude doplněna parkovými
výsadbami a lavičkou a v její blízkosti vzniknou
také dva květinové záhony. Na paměť výsadby
byl u lípy umístěn kámen s pamětní deskou.
Jedná se již o druhý pamětní strom vysazený ve Studánce. V jubilejním
roce 2018, roce 100.výročí vzniku Československé republiky jako
samostatného státu, byla vysazena lípa srdčitá na koupališti.

Vítání občánků v roce 2019
Dne 23. března 2019 a 16. listopadu 2019 byli v salonku kulturního
domu ve Studánce přivítáni noví občánci České republiky. První vítání
v jarním termínu přivítalo 6 nových studáneckých, podzimní pak další
3 novorozence. Na slavnosti vystoupily děti z mateřské školky pod
vedením paní učitelky Matoušové.
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foto: A. Hříbal
Malí občánci dostali žirafky z regionální dílny Ateliéru Karlín z Plané,
jejich rodiče nákupní poukázky a přáníčka a maminky kytici květin.
Starostka popřála malým občánkům i jejich rodičům hodně zdraví,
štěstí a lásky a vzájemného respektu. Z fotografií pořízených panem
Hříbalem a sl. Hendrichovou vznikly fotoknihy, které obdrželi darem
rodiče přivítaných dětí.

Zajímavost:Jak křížek “vyrostl”,
aneb Max’n kreuzu paní
Nikodémové
Dlouhé roky se zdálo, že křížek před domem č.p. 47 neskrývá žádná
tajemství. Opatrným odkopáním okolní zeminy se pod litinovým
křížkem objevil členitý bezmála tři čtvrtě metru vysoký kamenný
podstavec s německým nápisem : „Errichtet zur Ehre Gottes von Karl u.
Britta Burdark aus Schönbrunn No. 55, 1902“a se signací kameníka.
V publikaci Schönbrunn, kreis Tachau, Egerland, unsere heimatpsanou
místními vysídlenými Němci v mapce zachycující stav k roku 1938 jsme
tento křížek, označený jako Max’n-Kreuz,dohledali. V roce 1938 bylo
takových křížků a božích muk ve vesnici celkem 8 (dochovalo se 5).
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Kromě nápisu: Věnováno Našemu Pánu od K. a B. Burdarkových č.p. 55
(býv. dům paní Kašové na návsi) však nevíme nic bližšího. V domě č.p.
55 bydlel tehdy Josef Jankaa domu se říkalo u Maxů. Příběh vzniku
křížku zůstává tajemstvím stejně jako důvod, proč byl takto „pohřben“
do země.
Po očištění
byla boží muka
vyzvednuta ze
země a znovu
usazena v celé
své velikosti na
stejné místo a
byla
provedena
nová výsadba.
V
letošním
roce
nápis
obnoví
písmomalíř. Své svědectví o dobách minulých tak bude moci
kolemjdoucím křížek podávat dál.

Spolky a zájmová činnost
TJ Dynamo Studánka
Fotbalový rok 2019 znamenal pro náš spolek velký pokrok směrem dopředu
a jedním slovem by se dal okomentovat jako FANTASTICKÝ!!! Během jednoho
roku jsme dosáhli několika cílů, které bychom si mohli při skromnějším pojetí
rozdělit minimálně do pětiletky. Ale pojďme to vzít popořadě.
Jarní část sezóny soutěže okresního přeboru II. třídy zahajovalo naše
,,A“ mužstvo na prvním místě a cíl byl jediný, dotáhnout to do vítězného
konce. To se nám podařilo kolo před koncem soutěže, kdy jsme dokázali
vyhrát na hřišti silného, v tabulce třetího Boru 4:2 a oslavy mohly propuknout.
Vítězství v celé soutěži jsme stvrdili i v posledním domácím zápase. Hráči si
užívali oslav a na výkonný výbor čekalo již jen těžké rozhodnutí, zda se poprvé
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v historii klubu pokusíme hrát krajskou soutěž. Na rozhodnutí jsme měli tři
dny, během kterých jsme se snažili udělat vše pro to, abychom historii
nepřepsali jen tím, že
vyhrajeme
okresní
soutěž, ale i tím, že k
nám
budou
jezdit
družstva z celého kraje.
Povedlo se! Tým jsme
doplnili o skvělé hráče,
kteří se navíc i po lidské
stránce parádně začlenili
do hráčské kabiny. Vše
odstartovalo
prvním
zápasem na půdě třetího
mužstva z posledního
ročníku - Chodové Plané, kde jsme předvedli výkon hodný zkušeného
krajského mužstva a zápas vyhráli 4:3. Každým zápasem jsme dokazovali, že
při premiérové účasti v krajské soutěži nechceme hrát druhé housle a po
podzimní části je z toho třetí místo na skóre za Mrákovem a suverénním
Postřekovem. Tímto počinem jsme momentálně po Stříbře druhým nejlepším
okresním celkem vůbec. Jarní část krajské soutěže si budeme chtít hlavně užít
a zkusit potrápit ještě družstva před námi.
,,B“ mužstvo složené ze starších, mladých a takzvaných víkendových
fotbalistů dohrálo jarní část okresního přeboru III. třídy v klidu ve vrchní
polovině tabulky. Po celý rok doplňovalo v případě potřeby svými nejlepšími
hráči ,,A“ mužstvo a plnilo tak na výbornou roli rezervního družstva. Zřejmě ze
stejných důvodů nezastihl nový ročník soutěže naše béčko v optimální kondici
a po podzimní části jsou s devíti body na předposledním místě. Cíl je jasný,
posunout se tabulkou vzhůru a vyhnout se sestupovým starostem. Stejně tak,
jak věřím ,,áčku“, že ještě provětrají družstva před sebou, tak věřím i ,,B“
družstvu, že se vyhnou sestupovým příčkám.
Žákovské družstvo v letošním roce taktéž dosáhlo obrovského
úspěchu a to když porazilo žákovské družstvo Tachova na jeho hřišti a oplatilo
mu tak porážku z domácího utkání. Po podzimní části soutěže je na třetím
místě se stejným počtem bodů právě s Tachovem. Nemalým úspěchem v
současné době, kdy fotbal na vesnicích pomalu zaniká, je i to, že se nám
povedlo přivést k fotbalu nové fotbalisty v tomto věku a družstvo žáků čítá
momentálně přes 20 dětí.
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Družstvo mladší přípravky sehrálo ve svém prvním soutěžním ročníku,
spoustu krásných a bojovných zápasů. V této věkové kategorii, kde jde víc o
radost ze hry než o výsledky, jsme si také připsali jeden zajímavý počin a tím
bylo odehrání celovíkendového venkovního turnaje s mezinárodní účastí v
obci Povrly v Ústeckém kraji. Děti si z turnaje kromě poháru odnesly i spousty
zážitků. V následujícím roce se jistě s trenéry pokusíme přihlásit družstvo
mladší přípravky znova na nějaký venkovní turnaj, aby měly děti radost z
pohybu a kladný vztah ke sportu.
V neposlední řadě bych chtěl
poděkovat obci za podporu našich
aktivit, trenérům za výchovu
malých i velkých fotbalistů,
výkonnému výboru za práci v
klubu po celý rok a samozřejmě i
hráčům, kteří nám připravili
spoustu nádherných fotbalových
momentů, za reprezentaci klubu
TJ Dynamo Studánka.

Napsal: O. Janovec

Rybářský kroužek “Chyť a pusť”
Studánka
Náš rybářský kroužek působí již pátým rokem. Členové kroužku se zapojují do
rybářského sportu. Naší prioritou je přehrada Nechranice, kam jezdíme několikrát do
roka. Také jsme se v květnu zúčastnili rybolovu na soukromém rybníku Vášův mlýn,
kde nám nepřálo počasí, padal sníh, což se projevilo na malých úlovcích. Také se
zúčastňujeme u tachovského rybářského spolku výlovů rybníků, např. v Halži, Ctiboři
atd. V současnosti se náš kroužek po dohodě se zastupitelstvem, stará o obecní
rybník, který je hojně navštěvován občany obce. Bohužel se najdou i tací, kteří
poškozují lavičky a stolky námi vybudované. Naši členové se také starají o údržbu
zeleně v okolí rybníka a čistí odtok vody, aby nečistoty nepronikly do koupaliště.
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu, že podporuje naši činnost a umožňuje její
pokračování. Rádi přivítáme do našich řad nové, mladé členy a budeme se společně

+

těšit na pěkné úlovky.“Petrův zdar”

Napsal: J. Cirman st.
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Keramika Studánka
Vyznání
Jak se říká „Někdo rád holky, jiný vdolky“, milujeme poezii, romány,
zamilované filmy a některé z nás hlínu. Nemyslím tu na poli a na záhonech, ale
tu jílovitou, v cihličkách balenou.
Je nás dvanáct dospělých žen a čtrnáct dětí. Scházíme se v různých časech v
keramické dílně, která se nachází v zadní části budovy kulturního domu ve
Studánce, celkem ve čtyřech skupinách, jedenkrát týdně.
A tam… vypustíme páru, vyčistíme hlavu, nabíráme sílu dále pracovat, milovat,
prostě existovat. Našima rukama vznikají malá umělecká dílka, někdy
zdařilejší, někdy méně. Nejsou profi, ale naše! Díky této možnosti, s podporou
vedení obecního úřadu, jsme šťastné, uvolněné a chvíli bez starostí.

Napsala: M. Malínská
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