SVATÁ RODINA OD JOHANA GEORGA BÖHMA
Přední strana našeho Zpravodaje již podruhé představuje další dílo studáneckého
lidového kameníka Johana Georga Böhma, nazvané Svatá rodina. Tento kameník žil
a pracoval ve Studánce v letech 1830 - 1853, kdy zde také zemřel na nemoc
kameníků, silikózu plic. Bydlel a tvořil v domě č.p. 28, na místě dnešního obchodu.
Vytvořil přes sto soch, které jsou rozesety po okolí a dodnes zdobí obce v celém
Tachovském a Domažlickém okrese. Studánka je jedinou obcí, která se může
pochlubit čtyřmi jeho sochařskými výtvory.
Sousoší Svaté rodiny je z roku 1838 a stojí na horním konci vsi ve vidlici cest na
Pastvinu (Holldroth) a Dlouhý Újezd. Socha stejně jako sousoší sv. Jiřího na návsi byla
povalena a dlouho ležela na zemi. Teprve koncem osmdesátých let dvacátého století
byla za pomoci místního dobrodince Vítězslava Langra znovu postavena. Bohužel,
chyběly obě hlavičky soch, jak sv. Marie, tak sv. Josefa. V roce 2008 bylo sousoší za
přispění obce a Odboru památkové péče Plzeňského kraje restaurováno
akademickým sochařem Jiřím Šindelářem za 85 tisíc korun. Byly doplněny hlavičky
světců a restaurátorsky ošetřen povrch sousoší. Celková výška skulptury je 270 cm.
Dílo bylo pořízeno neznámým německým soukromým donátorem. V naší obci je to už
v pořadí třetí opravená socha Johana Georga Böhma.
Honza Prášek st.

Vážení spoluobčané,
držíte v rukou poslední vydání místního Zpravodaje. Informace o práci místních spolků
si ponecháme na příště. Také hodnocení uplynulého roku co se týká investic
a společenského dění probereme v dalším vydání. Nyní se budeme snažit Vám podat
důležité informace, které se týkají např. změn zákonů, možnosti získání finanční
dotace pro fyzické osoby, o pokračující výstavbě kanalizačního řadu a jiné zajímavosti
týkající se nás všech.
Zanedlouho končí rok 2015 a budeme tu mít rok nový.
Čistý štít, nové příležitosti, překážky, zklamání, ale
zejména nové zkušenosti. Přejeme Vám pevné zdraví,
to je základ. Překážky, neboť ty nás posouvají ku
předu. Poznání nových lidí, kteří nám budou
nápomocni. Zkrátka, přejeme Vám jen to nejlepší!
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční
svátky, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém
roce za obecní úřad přeje
Irena Zapletalová, starostka obce

Přivítali jsme čtyři nové občánky naší obce Elišku, Pavlíka, Vojtíška
a Matěje.
Společenské aktivity obecního úřadu zmínit musíme. Poslední říjnovou sobotu nám
bylo potěšením přivítat nové občánky do naší obce. Pozvání přijali všichni a tak malá

slavnost včetně zápisu do Pamětní knihy mohla začít. Děti z mateřinky pilně cvičily,
aby mohly rodičům a všem přítomným předvést ty nejlepší výkony. Dětem to za
doprovodu paní učitelek šlo na výbornou jako vždycky. Dětičkám a rodičům přejeme
hodně lásky, zdravíčka, trpělivosti a tolerance.

V listopadu se konalo pravidelné setkání našich dříve narozených
spoluobčanů.
Setkání se snažíme organizačně zvládnout v listopadu. V říjnu se ještě intenzivně
pracuje na zahrádce a v prosinci se začíná s pečením vánočního cukroví. V naší obci
je více jak sto spoluobčanů na zaslouženém odpočinku. V pozvánkách, které osobně
roznášíme do schránek jsme zmiňovali fakt, že na obecním úřadu nedisponujeme
seznamem spoluobčanů ve starobním důchodu. Mrzí nás, že Ti co pozvánku nedostali
a věděli o setkání, že nepřišli. V příštím roce pozvání zveřejníme prostřednictvím
Zpravodaje a místního rozhlasu. Věříme, že přijdou všichni, kterých se pozvání týká.

Foto ze Setkání seniorů: Vladimír Janeček s družkou Jaroslavou Haluškovou

V adventním čase zpívá koledy celé Česko
Původně bylo dohodnuto, že nás hudebně doprovodí Piková dáma. Oč milejší bylo,
když jsem po příchodu do kulturního domu viděla a slyšela tři mladá děvčata
( Karolína Polanská, Zuzana Holakovská, Hana Jirková). Zdeněk Kropáč pro nás
všechny připravil příjemné překvapení, když sebou přivezl folklorní soubor Kaštánek z
Tachovského dětského domova včetně dudáka Pavla Švandy. Kromě pěti koled, které
zpívalo celé Česlo, děvčata závěrem zazpívala jako bonus Tichou noc a Zuzana

Holakovská sólově zazpívala vánoční píseň Hallelujah. Stála jsem jako opařená s husí
kůží po těle, jaká to byla nádhera. Deníku děkujeme za organizaci tak krásné a milé
akce. Je pravda, že záleží na každém z nás, jaké si to uděláme. Takže jedno veliké
díky folklornímu sboru Kaštánek. Byla to nádhera. Teď už můžou začít Vánoce.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Výstavba kanalizačního řadu v obci pokračuje. Změny dopravního
řešení.
Kanalizační řad budovaný v komunikaci SÚS Plzeňského kraje (průtah obcí) je
zrealizován. Ještě zbývá dokončit několik kanalizačních přípojek (veřejná část)
k rodinným domům. Trasa kanalizačního řadu pokračuje dále přes soukromí pozemek
(u bývalé autobusové zastávky), jednosměrnou místní komunikací ke kulturnímu domu
a podél oken společenského sálu až k poslednímu šumperáku.
Doba trvání úplné uzavírky je prodloužena do 31.5.2016 a týká se jak místních
komunikací, tak silnice ve správě SÚS Plzeňského kraje. V zimním období budou
práce přerušeny, tak aby mohla být prováděna zimní údržba a obnoven silniční provoz.
Dokončení prací včetně konečné úpravy povrchů proběhne, jakmile to klimatické
podmínky dovolí.

Od pondělí 4.1.2016 bude dočasně zrušena autobusová zastávka
před kulturním domem po dobu výstavby kanalizačního řadu.

Věnujte prosím dostatečně svoji pozornost změnám dopravního značení
souvisejícího s výstavbou kanalizace. Dodržujte sníženou rychlost a buďte
opatrní a ohleduplní. Bohužel, někteří držitelé řidičského oprávnění sníženou
rychlost a jednosměrný provoz MK nerespektují.

Vyznačení úplné uzavírky při realizaci akce v jednosměrné místní komunikaci.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k podávání žádostí.
Cílem podprogramu Nová zelená úsporám – rodinné domy je snížení emisí
skleníkových plynů, dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby a zlepšení
stavu životního prostředí. Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám
energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech na území České
republiky. Celkem jsou podporovány tři oblasti:
a) Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
b) Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
c) Efektivní využití zdrojů energie.
Termín výzvy je od 22. října až do 31.12.2021 nebo do vyčerpání alokovaných
finančních prostředků. Podrobnosti o této výzvě najdete na oficiálním webu programu
NZU http://www.novazelenausporam.cz/

SLEDUJTE MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE
MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro
kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard. Dotace budou nově hradit evropské
fondy, a proto si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně
poskytovat dotace přímo občanům. Pro kraje byla zveřejněna 1. výzva v hodnotě 3
miliardy korun, další bude v roce 2017 a 2019. Po schválení krajských projektů ze

strany MŽP budou kraje vyhlašovat vlastní výzvy přímo pro veřejnost. MŽP očekává,
že některé kraje to stihnou ještě letos na podzim. Předpokládané spuštění dotace pro
náš kraj – leden 2016.

Konec roku se pomalu ale jistě blíží a mnozí mají tendenci nechávat
věci na poslední chvíli. Riskují tím ale vysoké pokuty a připravují se
o možnost získat nebo ušetřit tisíce korun. Co všechno musíte do
konce roku stihnout, abyste se nepříjemnostem vyhnuli
Změny vyhlášek, zapomnětlivost nebo tendence odkládat věci, jak jen to jde. To
všechno nás může v novém roce přivést do pořádného maléru. Nejenže se
vystavujeme zbytečným pokutám, ale svou nepozorností se také připravujeme o
štědré dotace, které stát každoročně nabízí.
Pokuta za auta v depozitu nebo jejich zánik
Lidé, kteří mají své auto v depozitu, musí do 31. prosince nahlásit na odboru dopravy
příslušné obce s rozšířenou působností, kde je vůz umístěn a k jakému účelu bude
dál využíván. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuta nebo dokonce zánik vozidla.
Vozidla, která řidiči uložili do depozitu před 30. červnem 2013 a u nichž majitel
požadované údaje na odbor do konce roku nenahlásí, administrativně zaniknou a
nebude možné s nimi už nikdy jezdit. Za nenahlášení údajů k automobilům, které
byly do depozitu uloženy po 1. červenci 2013, může být uložena pokuta až 50 tisíc
korun, zánik ale nehrozí.
Konec platnosti průkazů OZP
Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním
postižením (OZP) mají čas už jen do konce roku, aby si zajistili jejich výměnu za
nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat
žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský
průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny
dosavadní průkazy OZP.

Nákup pozemku o pětinu levněji
Pokud kupujete pozemek a chcete na něm postavit dům, měli byste si s vyřizováním
všech formalit pospíšit. Do konce prosince ještě můžete ušetřit pětinu ceny
pozemku, od příštího roku totiž začne pro parcely, na jejichž hranici jsou zavedeny
inženýrské sítě, platit 21% sazba DPH.
Abyste se vyhnuli placení DPH, je nutné do konce roku stihnout buď převzít
nemovitost od prodávajícího, nebo mu vyplatit kupní cenu na účet, nebo převzít
vyrozumění katastru o zápisu změny vlastnického práva ve prospěch kupujícího, píše
web penize.cz.

Získání celého příspěvku u stavebního spoření
Pokud si spoříte na bydlení a chcete získat celý státní příspěvek, musíte na spořicí
účet vložit do konce roku minimálně 20 tisíc korun. Pokud tak učiníte, stát vám
přispěje 2000 korun. Je tedy důležité si před koncem roku pohlídat, jestli je příslušná
suma skutečně na účtu, pokud investujete jednorázově na konci roku, nezapomeňte
na to.
Nákup dálničních známek
S konce roku by měli zpozornět i motoristé. Některé typy dálničních známek totiž
bude možné koupit jen do 1. ledna 2016. Konkrétně se jedná o kupóny s dobou
platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů. Dálniční známky na rok 2016 je možné
kupovat už od 1. prosince. Platnost ročních dálničních známek končí 31. ledna
2016.
Roční kupón s platností od 1. prosince 2015 do 31. ledna 2017 koupí řidiči za 1500
korun, měsíční za 440 korun a desetidenní za 310 korun.
Ohlídejte si platby
Ke konci roku je často potřeba na poslední chvíli zaplatit nejrůznější pohledávky. U
nich je důležité, aby připsání na účet proběhlo nejpozději 31. prosince. Pohlídejte si
tedy, jak dlouho jednotlivé platební transakce u vaší banky trvají a jakou má mezi
vánočními svátky otevírací dobu.
zdroj: mom TN.cz

VÍTE JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI
Reklamace zboží
Zboží zakoupené po 31. prosinci 2013 musí spotřebitel v případě závady, která se
vyskytne během záruční lhůty, reklamovat již podle nového občanského zákoníku. Víte
však kde reklamovat, jak při tom postupovat, co má být uvedeno v písemném potvrzení
reklamace a na co máte nárok? Všechny tyto informace jsme pro vás velmi stručně
shrnuli.
Kde reklamovat
Samotné uplatnění reklamace vedle nového občanského zákoníku řeší podrobněji
ještě zákon o ochraně spotřebitele. Spotřebitel zboží reklamuje u prodávajícího, u
kterého byla věc koupena, případně v provozovně, kde to dovoluje povaha
prodávaného sortimentu nebo v sídle obchodníka či obvyklém místě jeho podnikání.
Pokud to má kupující blíže do záručního servisu, který je uvedený v potvrzení či
záručním listu, pak se může obrátit i tam. Servis musí provést opravu ve stejné lhůtě,
jako by to podle zákona musel udělat prodejce.
Potvrzení a lhůty
Při uplatnění práva ze záruky musí spotřebiteli prodejce (nebo servis) vystavit
potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný
způsob vyřízení ze strany spotřebitele. Je rozšířeným omylem, že na rozhodnutí o
reklamaci má obchodník třicet dní. Zákon říká, že o reklamaci musí prodejce
rozhodnout ihned, nejpozději pak do 3 dnů od jejího uplatnění. Odstranit vadu pak

musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dnů. Pokud to v této lhůtě nestihne,
jde o podstatné porušení smlouvy a zákazník může od smlouvy odstoupit a požadovat
peníze zpět.
Vyřízení reklamace
Vyřízení reklamace znamená, že o jejím vyřízení obchodník spotřebitele informuje.
Pokud to neudělá, je to, jako kdyby ji nevyřídil. Obchodník se však se spotřebitelem
může na způsobu informování o reklamaci domluvit i jinak (například že si zákazník v
dohodnutém termínu zatelefonuje), a pak platí tato dohoda.
Případ z poradny (pokud bude prostor, např. formou rámečku)
Manželka si koupila kalhoty v „akci“, ale doma zjistila, že jsou vadné. Prodávající jí sice
nabízí výměnu zboží, ale současně požaduje doplacení ceny s tím, že již nejsou v akci.
Musíme rozdíl ceny doplatit? Martin V.
Rozhodně ne. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu a výměně za bezvadný kus.
V rámci reklamace musí dojít k bezplatné výměně bez ohledu na to, zda současná
cena daného typu zboží je vyšší či nižší než zaplacená kupní cena. Mohli by od vás
žádat doplacení rozdílu ceny jedině tehdy, kdyby manželka koupila kalhoty s vědomím,
že sleva byla poskytnuta právě z důvodu této vady a prodávající by přistoupil na
dohodu ohledně vámi dodatečně žádané výměny za zboží bezvadné.
Časopis dTest, o.p.s.
Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 - Vršovice
www.dtest.cz, dtest@dtest.cz
tel.: 241 404 922
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ
REPUBLIKY
Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s
poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v
sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce
doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak
vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po
adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na
odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.
Může se stát i Vám!
§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny,
fakticky však bydlí v bytě u své přítelkyně. Často jezdí autem a při svých cestách se
občas dopustí dopravního přestupku. Postupně má v registru řidičů zapsáno 12
trestných bodů, o čemž je mu zasláno oznámení obecního úřadu obce s rozšířenou

působností. Proti provedení záznamu mohl pan K. podat námitky, ale poštovní zásilku
si nepřevzal a v důsledku fikce doručení začala běžet lhůta pro podání námitek, kterou
pan K. promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností následně uložil
rozhodnutím panu K. sankci spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, přičemž
rozhodnutí bylo rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí byl
pan K. povinen odevzdat řidičské oprávnění, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím
přestupek, za který mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci se pan K. dozvěděl
při namátkové kontrole provedené Policií České republiky. Následně může být obviněn
z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese místa trvalého pobytu, a místem
nového trvalého pobytu se stala adresa sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety svou
podnikatelskou činnost. Z podnikání mu zůstal dluh na zdravotním pojištění ve výši 20
000 Kč. Tento závazek nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral
poštu, protože dojížděl za prací a na dluh zapomněl, začal dlužnou částku vymáhat
exekutor. Dlužná částka se vyšplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena
srážkami ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a na základě fikce doručení nabylo
rozhodnutí právní moci. O exekuci se pan J. dozvěděl následně až od svého
zaměstnavatele.

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona
o cestovních dokladech bude ve dnech
24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému
pro nabírání žádostí
o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a
jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy,
které vyžadují odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
a předávat vyrobené doklady bude možné na obecních úřadech
obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech
městských částí nejpozději do 23. 12. 2015 včetně
V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc,
za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek
Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, listopad 2015

INFORMACE O DĚNÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Děti vystupovaly při obecních akcích.
V průběhu září se většina dětí stihla
adaptovat
na
nové
prostředí.
V posledních měsících každého roku nás
čekalo hned několik akcí, takže jsme se
pustili do intenzivních příprav. Nejprve se
děti naučily několik básniček a písniček,
se kterými vystoupily na Vítání občánků a
při Setkání seniorů, akcích pořádaných
obecním úřadem. Ani tentokrát nás
neminul anglosaský svátek Halloween,
kdy jsme se společně pobavili při různých
soutěžích a diskotéce převlečeni za
strašidelné bytosti. V adventním čase
pravidelně pořádáme tvořivou dílnu, kdy
si rodiče s dětmi mohou vyrobit adventní
věnec. Advent ve školce zakončíme
vánoční besídkou spojenou s nadílkou.
Ježíšek byl tentokrát velice štědrý díky
poskytnuté dotaci z Plzeňského kraje ve
výši cca 19 tisíc korun určené pro
polytechnické vzdělávání dětí. Tímto
bychom chtěli poděkovat paní starostce
Ireně Zapletalové za její zprostředkování.

Provoz školky od 23.12.2015 do 3.1.2016 uzavřen.
Za celý tým mateřské školy bych ráda popřála našim dětem, rodičům, ale také Vám
všem spokojené vánoce a šťastný vstup do nového roku 2016.
Soňa Litomiská, učitelka MŠ

POZVÁNKA
ZLATONEDĚLNÍ ZPÍVÁNÍ
Sejdeme se na návsi u vánočního stromečku a společně
si zazpíváme vánoční koledy.
Budeme se těšit na shledání
v neděli 20.12.2015 v 17 hodin.
Ježíšek bude také 

MALÁ PŮLNOČNÍ
Po náročném štědrém dni a večeři přijde vhod menší procházka. Přidat se můžete
i vy. Sejdeme se u kapličky pod hřištěm ve 22 hodin. Zazpíváme si koledu „Narodil se
Kristus pán“, která k tomuto svátečnímu dni neodmyslitelně patří.

SILVESTROVSKÝ ÚPÍŘÍ BÁL
Fotbalový klub TJ Dynamo Studánka v letošním roce
pořádá silvestrovský večer.
Kde:společenský sál kulturního domu ve Studánce
Kdy:31.12.2015 ve 20 hodin
K tanci hraje kapela Dexons
Vstup: 180 Kč
Předprodej vstup. na OÚ Studánka u paní Jany Lipchavské

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Od roku 2009 naše děti koledují finanční dary pro
CHARITU ČR, která organizuje Tříkrálovou sbírku. V lednu
2016 Vám opět naše děti zaklepou na dveře. Za tuto
bohulibou činnost si dětí velice vážíme. Datum konání
sbírky v naší obci bude vyhlášen rozhlasem. Čekáme na
vhodné počasí a také se musíme všichni shodnout na
stejném termínu.

Pozor !!!
změna jízdních řádů

Z KRONIKY OBCE STUDÁNKA
Výstavba kulturního domu v naší obci.
O průběhu stavby informovali bývalou kronikářku Marii Práškovou Tomáš Janoušek a
Jindřich Lipchavský, dva z party důchodců, která neopustila stanoviště od prvního
výkopu až k poslední cihle. Se stavební akcí bylo započato v květnu 1973. První
vyměřování a výkopy zajišťoval pan Blahout a stavitel Červený. Do zimy se pracovalo
bez dokumentace. Při těchto těžkých začátcích byly k dispozici plány zapůjčené
z Dlouhého Újezdu, kde stavěli tentýž objekt. Povolení ke stavbě vydal okres 16. 1.
1974. Když byli vyhnané zdi a rozestavěno, ještě se čekalo na povolení z kraje. Stavitel
Červený dokončil plány a pan Blahout, Volka a Trávníček pokračovali ve stavbě.
Výhodou bylo, že některý nedostatkový materiál byl nakoupen již dříve. Odborné práce
prováděly dodavatelské podniky a zbytek byl obstarán brigádně. Veškeré práce se
dřevem, krovy, obložení provedla parta důchodců - Sedlák, Janoušek, Lipchavský,
Cirman, Žejdl, Kořínek, Vítovec a Janeček. Dokonce si i sami řezali a připravovali
materiál na pile. Jejich úkolem také bylo přidělování práce brigádníkům. Ti zpočátku
docházeli málo, avšak jak stavba rostla, přibývalo i lidí, kteří přikládali ruce k dílu. Při
sobotách a nedělích se vystřídaly na brigádách všechny složky v obci. Jen opravdu
málo lidí zůstalo doma. Během stavby bylo nutno překonat obtíže finančního rázu. I
vyplácení výplat se mnohdy pozdrželo. Několikrát byla práce zastavena, neboť se
čekalo na materiál. Na stavbě nedošlo k žádnému úrazu. Stavba pokračovala a
soupeření s vedlejší vesnicí Dlouhým Újezdem, bylo neustálou pobídkou k většímu
tempu. Dokonce se jezdilo do Dlouhého Újezdu na výzvědy. Velmi obtížné bylo
pokládání panelů na střechu. Také schody daly mnoho přemýšlení a předělávání než
dostaly nynější podobu. Vnitřní malbu provedl místní malíř pokojů Jan Lang. Počasí
nepříznivě zasáhlo venkovní fasádu. Práce musela být provedena znovu. Kolaudační
komise stavbu schválila začátkem května 1976 a poté 8. května 1976 za přítomnosti
čestných hostů a všech obyvatel obce provedl slavnostní otevření kulturního domu
předseda OUV soudruh Říha. Celkové náklady na výstavbu kulturního domu:
1 452 118,19 Kč.
Kronikářka do kroniky napsala:
„Předcházející ozdobnou stránku bylo snadné namalovat. Za jejím obsahem se však
skrývá mnoho práce, potu a mnohdy i nepochopení. Důležité je, že náš kulturní dům
stojí a je nadšeně obdivován nejen těmi, kdož se podíleli mnoha brigádnickými
hodinami na jeho stavbě, ale i ostatními návštěvníky z jiných končin.“
První kroniku naší obce si můžete prohlédnout na internetových stránkách
http://portafontium.cz/ následně klikněte na „ostatní“ poté „kroniky“

Marcela Hepfelová
kronikářka obce

