Vážení a milí,
pravidelně přemýšlím co napsat v úvodu každého Zpravodaje. V hlavě se mně honí spoustu
věcí, které bych Vám ráda sdělila. Bohužel, není snadné vše napsat na papír. Také není
vhodné, abych psala svoje názory a hlavně o tom ani Zpravodaj není. Byla bych velice ráda,
kdyby někdo z Vás projevil zájem o psaní Zpravodaje. Byla by to vždy týmová práce. Ráda
bych předala celkovou úpravu a obsah někomu jinému. Nemám na psaní tolik času, kolik
by si Zpravodaj zasloužil. Stále věřím, že o informace z obce je zájem, a že psaní
Zpravodaje má svůj význam. Může se zapojit opravdu kdokoli. Uvítám třeba děti školou
povinné. Jejich pohled na život v obci je také velice důležitý. Budu vděčná za každý podnět.
Může to být dotaz, stížnost, přání prostě cokoli. V průběhu roku se v obci děje mnohé, tak
proč o těchto událostech nenapsat více? Najdu tedy nějaké šikovné spolupracovníky?

Nyní

bych chtěla a nejenom za sebe, ale za celý
pracovní tým obecního úřadu včetně zastupitelů Vám
všem popřát šťastné, pohodové, v rodinném kruhu prožité
Vánoční svátky a do nového roku hodně pracovních
úspěchů, štěstí, lásky, pohody a zdravíčka.
S úctou
Irena Zapletalová

VÝZVA
Silvestrovský večer
Naši sportovci opět pořádají silvestrovský večer v obci. Hledají šatnářku či šatnáře pro tento
večer. Případní zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu.
Obsluha sběrného dvora
Obecní úřad hledá spolupracovníka pro obsluhu místního sběrného dvora. Pan Pohůnek
k poslednímu listopadu pracovní poměr ukončil. Tímto mu děkujeme za letitou a spolehlivou
spolupráci. Bližší informace v kanceláři OÚ Studánka. Provoz sběrného dvora bude zajištěn
beze změn.
Sobota 9.00 – 11.00 hodin. Sběrného dvora můžete využít po předchozí dohodě také
v jiné dny.

Investiční akce v obci
Kolaudace kanalizačního řadu
V letošním roce bylo v plánu hned několik investic. Kanalizační řad Stoka AC byla v září
zkolaudována. Připomínám všem, kteří jsou už na kanalizační řad připojeni, aby tuto
skutečnost nahlásili na Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, pracoviště Tachov, Petra
Jilemnického 1858, Tachov paní Renata Krčmářová M: 720 994 701 nebo 359 010 660.
Rekonstrukce obecního rybníku
Od Ministerstva zemědělství máme písemný příslib pro získání finanční dotace. Obecní
rybník projde kompletní rekonstrukcí. Dojde k rekonstrukci hráze, bude vybudovaný nový
bezpečnostní přeliv, jímací objekt, spodní výpust a odtěžení sedimentu. Celkové výdaje na
realizaci činní 1.823.860,47 Kč. Momentálně řešíme odkoupení pozemků od Státního
pozemkového úřadu. Týká se to pozemku se stávající stavbou bezpečnostního přelivu a
odtokového koryta. Je to docela zdlouhavý proces. Pro získání stavebního povolení, ale
musíme mít vlastnické vztahy vypořádány.
Vodovodní řad na návsi
Tako akce měla být zrealizována v letošním roce. Z kapacitních důvodů byl projekt po
dohodě s Vodárnami přesunut do roku příštího. Vodovodní řad se týká RD č.p.38 a 40. Akce
bude financována z rozpočtu Vodárenského sdružení.
Vybudování vodovodního řadu u KD
V letošním roce byla zpracována projektová dokumentace pro nové napojení stávajících
RD. Současný stav vodovodního řadu je nevyhovující. Do plánu investic Vodáren byla tato
akce také naplánována pro příští rok. Akce bude financována z rozpočtu obce.
Kanalizační řad za hasičárnou
Toto je třetí investiční akce plánována Vodárenským sdružením pro příští rok. Stavba bude
finančně náročnější, takže bez finanční dotace z Ministerstva zemědělství realizována
nebude. Věřím, že se dočkáme. Důležité je, že se se stavbou v investičním plánu počítá.
Oprava místních komunikací
Dotace na opravu místních komunikací jsou pro obce novinkou a obce to vítají. To dokazuje
značný převis žádostí na MZČR. Naše obec byla také mezi mnohými žadateli. Bohužel,
naše žádost byla pod čarou. Ještě v letošním roce bude žádost na opravu MK opětovně
podána. Pravidla pro žadatele jsou pro další výzvu upravena. V původní žádosti jsme
požadovali plošnou opravu MK. Tentokrát musíme jednu z nich upřednostnit.
Oprava oplocení a vybudování parkovacích míst u mateřské školy.
Největší problém s místy pro parkování u budovy mateřské školy je v ranních a odpoledních
hodinách, kdy rodiče své děti přivážejí a odvážejí. Při výstavbě kanalizačního řadu jsme
terén u MŠ nechali upravit tak, aby zde bylo umožněno parkování alespoň pro personál MŠ.
Projektová žádost bude také podána do konce roku.
Kaplička
Naše kaplička pod hřištěm se dočkala novějšího vzhledu za přispění finanční dotace
z Plzeňského kraje. Akce byla realizována stavební firmou František Krasanovský Tachov.
Vybudování odpočívadel při cyklotrase
Také na tuto akci jsme získali dotaci z Plzeňského kraje. Není snadné vybrat zhotovitele pro
realizaci. Odpočívadla musí být masivní, aby nám dlouho vydržela. Jedno odpočívadlo bude
umístěno u sochy sv.Rodiny směrem na Dlouhý Újezd a druhé na pozemku u koupaliště.
Budou to místa k odpočinku nejenom pro cyklisty, ale také pro Vás, kteří rádi chodíte na
procházky. Realizace rok 2017.
Oprava břehů vodní nádrže (koupaliště)
S výměnou panelů jsme začali už více jak před třemi lety. Opravila se nejrizikovější část.
V letošním roce jsme i na tuto akcí získali finance z PK. Pro realizaci akce bylo obesláno
šest dodavatelů. Nabídka přišla pouze jedna. Dvě stavební firmy nereagovaly vůbec a tři se
omluvily z nedostatku času. Smlouva byla podepsána s firmou František Krasanovský
Tachov.

Pozemková úprava
Komplexní pozemková úprava v obci byla zahájena. V letošním roce bylo provedeno
výběrové řízení na projektovou kancelář. Pozemková úprava je dlouhodobý proces.
Změna č.1 Územního plánu Studánka
Změna byla zahájena na žádost fyzické osoby. Obec Studánka nakonec provedla také
několik změn a později do změny byla zařazena další žádost o změnu ze strany fyzické
osoby. Veřejné projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Studánka proběhne v budově
kulturního domu ve čtvrtek 12.1.2017 od 10.00 hodin.
Územní studie obytné zóny Studánka
Územní studie, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území, si klade za cíl
prověřit jedinou velikou lokalitu pro novou výstavbu v obci. Hlavní účel, který by měla splnit,
je prověření nutnosti posílit stávající technickou infrastrukturu tak, aby vyhovovala
případnému navýšení počtu nemovitostí a jejich nárokům.
Řešena bude zejména kanalizace, která má být napojena do Tachova tak, aby nemusela
být v budoucnu více posilována. Proto je nezbytné prověřit potřebu pro danou lokalitu, bez
níž není možné reálně určit budoucí potřebu obce. Při realizaci výstavby dojde k užšímu
propojení naší obce a města Tachova, proto touto lokalitou může být řešena i prostupnost
pro pěší.
Výtah z návrhu územní Studie
Zavlažovací systém a bezpečné branky
Také naši fotbalisti měli v letošním roce možnost požádat o finanční dotaci Plzeňský kraj.
Nové kabiny už mají, ale každým rokem řešili neustále opravy čerpadla a zavlažovacího
systému vůbec. Také branky už dávno nebyly bezpečné. Jsme rádi, že využili možnosti a
požádali. Dotace byly ve výši 80%. Díky sponzorům zvládli vše zrealizovat, takže se měli
kluci co otáčet. Většinu prací zvládli svépomocí. Dnes se naše hřiště pyšní novými a
bezpečnými brankami a zavlažovací systém včetně čerpadla je také v provozu. Celkové
náklady : zavlažovací systém včetně čerpadla – 126.957 Kč, branky – 60579 Kč.
Proč jsou na titulní straně fotografie našich dětí?
Zastupitelstvo se neustále zabývá rychlou jízdou v obci a bezpečností našich dětí. Nejvíce
dětí vídáme v letních měsících. Návrhů jak zpomalit provoz v obci padlo hned několik.
V jednosměrné komunikaci umístit retardéry, omezit rychlost dopravním značením či
obytnou zónou. Dnes víme, že retardéry se v obcích plošně ruší. Důvodem je hlavně
hlučnost při projíždění, na kterou upozorňují vlastníci nemovitostí sousedící s komunikací.
To, že omezení rychlosti také nefunguje, jsme se mohli přesvědčit při nedávné výstavbě
kanalizačního řadu. Jednosměrná MK byla v daný čas obousměrná se níženou rychlostí na
30km. I přes omezení málokdo dopravní značení respektoval. Obytná zóna má také svá
pravidla. No a teď jak s touto situací správně naložit? Nový asfaltový povrch děti láká k jízdě
na kolečkových bruslích či snowboardu. Děti jsou rodiči upozorňovány na bezpečnost při
hraní. Dle zákona o komunikacích jsou účastníky provozu jako každý jiný. Kde si mají tedy
dnešní děti hrát? Naše rodiče tuto problematiku řešit nemuseli. Dříve nebyla auta v každé
rodině, a pokud ano, pak stačilo jedno. Dnes má auto každý. Při jedné akci jsme s rodiči
tento problém probírali. Nakonec vzešel nápad děti nafotit a umístit na třech místech v obci
ceduli s fotkou a nápisem „Řidiči pozor, tady si hrajeme my, nebo žijeme my“ apod. Je to
maličkost, ale věříme, že i tato věc řidiče zpomalí. Co říci závěrem? Děti si musí dávat větší
pozor při hraní na komunikacích a řidiči by měli být více pozorní, tolerantnější a při průjezdu
obcí svůj kočár zpomalit. Je lepší předcházet úrazům, než později řešit tragédii.

Akce pořádané obecním úřadem

Setkání důchodců
Poslední listopadovou
sobotu proběhlo pro naše
dříve narozené jejich
tradiční „Setkání
důchodců“. Těší nás, že
jste naše pozvání přijali.
Setkání seniorů je obecní
akce určena všem, kteří
si zaslouženě užívají
starobního důchodu. Na
úřadě nemáme
k dispozici seznam
důchodců. Někdo využije
možnost předčasného
důchodu, někdo i nadále
chodí do práce. Od svých vrstevníků o akci víte, tak jednoduše přijďte. Setkání
připravujeme pro Vás všechny. Tímto se omlouváme, pokud pozvánka nebyla doručena
tam, kam měla.
Děkujeme za pochopení.

Vítání občánků
V sobotu 17.prosince se těšíme na malou tradiční slavnost „Vítání občánků“, kdy přivítáme
do života Jiříka, Kubíka a Honzíka.

ZÁJMOVÉ ÚTVARY VE STUDÁNCE
Keramika I.
(děti od 6 – 11 let)
Čtvrtek 16.00 -17.30
Cena za pololetí
400 Kč
Vedoucí.
Alena Dvořáková

Keramika II.
(děti od 12 let)
Pátek 15.00-17.00
Cena za pololetí
500Kč
Vedoucí
Irena Zapletalová

Keramika dospělí
Čtvrtek 17.45 – 20.45
Cena za pololetí
1000 Kč
Vedoucí
Alena Dvořáková

Jóga pro děti
s Adél (nový kroužek)
Rozmanité účinky jógy
jsou právě pro dnešní
děti velikou pomocí
v jejich vývoji. Hravou
formou
si
procvičí
tělíčko,
prohloubí
koncentraci, naučí se
odpočívat
a rozvíjet svoji fantazii. Jóga je pro děti ideálním zakončením dne.
Protáhnou si záda od těžkých školních tašek, zahrají si s kamarády jógové hry a na závěr
si odpočinou u relaxace, po které budou připraveny do postýlek.
Úterý 17.45 – 18.45 hodin (salonek KD)
Určeno pro děti od 6 – 11 let
Cena za pololetí 400 Kč
Vedoucí Adéla Dvořáková
Informace Alena Dvořáková M:731159467

Strašidelný průvod IV. a Halloween v mateřince
Anglosaský lidový svátek si užívaly děti v naší mateřince. Nejenom děti, ale hlavně
šikovné maminky si tento svátek užívají při výrobě masek pro své ratolesti. Většina z nich
byla vážně vydařená.

Medulky ve spolupráci s obecním úřadem pořádaly už čtvrtý ročník strašidelného průvodu. Sraz byl
v 18.00 hodin před budovou naší mateřinky. Na schodech kulturního domu jsme si vyfotili všechna
strašidýlka do našeho archivu. Poté jsme pokračovali na náves, kde na nás čekal stánek s
občerstvením (čaj, káva, párek v rohlíku a domácí buchty). Za půjčení stanu děkujeme našim
hasičům. Na návsi byly pro děti připraveny soutěže, které musely absolvovat, než se odebraly ke
strašidelné uličce za bytovkama. Bylo milejší postávat u stánku s občerstvením, než stát frontu ke
strašidlům. Bylo na rodičích, zda s dětmi průchod uličkou podstoupí. Atmosféra byla báječná, počasí
úžasné a strašidla neuvěřitelně strašidelná.

Také já s mojí kolegyní jsme odvážně vstoupily mezi strašidla a musíme smeknout před
naší omladinou. Parádně jsme se bály. Naše strašidla i my organizátoři akce jsme si letošní
průvod užili a věříme, že ne jenom my.

Mateřská škola Studánka
S koncem roku ani naše mateřinka nezahálí. Opět pro rodiče s dětmi připravili tradiční
vánoční dílnu. Maminky si domů odnesly vlastnoručně vyrobené věnce. Některé děti
s výrobou maminkám také pomáhají. Dětičky čeká do vánoc ještě hodně práce. Pravidelně
procvičují básničky a písničky, se kterými vystoupí na Vítání občánků a poté na Vánoční
besídce v pondělí 19.12.2016 od 16.00 hodin, kde se předvedou svým rodičům a
prarodičům. Při vánoční besídce bývá naše školička, co se týče prostoru, dost malá.
Vánoční prázdniny v MŠ od 23.12.2016-1.12.2017 včetně

Čertí bál XV.
Patnáctý ročník Čertího bálu máme úspěšně za sebou
V neděli v obvyklém čase probíhal v sále kulturního domu bál za účasti čertíků
a andílků všech věkových kategorií. Zavítali k nám čertíci nejenom z Tachova, ale
i z Plané, Ctiboře a Stráže. Celé odpoledne se tančilo a soutěžilo. Naši starší čertíci se
k výročí naučili tanec, který později roztančil celý sál. Maminky a tatínkové se nenechali
dlouho přemlouvat a taneček dali společně s dětma. Děti také využily možnosti napsat dopis
Ježíškovi. Všechna přání v počtu 41 ks byla hromadně odeslána směr Vánoční pošta, Boží
Dar. Se setměním nás poctil svoji návštěvou sám veliký pekelník Lucifer se svojí družinou.

Po příchodu Lucifera byl
na chvilku na sále větší
hlahol. Věřili byste, že u
nás máme jenom samé
hodné děti? Nikdo se
nepřiznal, že by někdy
malinko
zazlobil.
Po
společně
odříkané
básničce si děti došly
k Mikuláši pro balíček plný
dobrot. Stále nás těší
zájem dětí a rodičů o námi
pořádané akce. Také by
nás moc potěšil větší
zájem o přípravu a
pozdější úklid. To vše
k tomu neodmyslitelně patří. Poděkování patří všem, co přidali ruce k dílu. Přípravy jsou
vždy časově náročnější než trvání samotné akce.
Medulky čertice se už těší na další sezónu 

POZVÁNKY
Veřejné zasedání Obecního
zastupitelstva obce Studánka
proběhne v úterý 13.12.2016 v 16.00 hodin

Česko zpívá koledy
Zveme Vás na třetí ročník celorepublikové akce
pořádané Deníkem „Česko zpívá koledy“.
Vánoční koledy si zazpíváme s pěveckým
souborem Kaštánek z Dětského domova Tachov
pod vedením dudáka Pavla Švandy a za
hudebního doprovodu Josefa Grziba a Zdeňka
Kropáče.

Zlatonedělní zpívání a vánoční koncert

s Pikovou dámou
Už několik let se na Zlatou
neděli scházíme u vánočního
stromečku na návsi. Ani letos
nebude chybět vánoční víno,
tradiční záviny od našich
šikovných Medulek a na naše
nejmenší
také
myslíme.
Ježíšek přiletí, milé děti!
Pro některé z nás je zpívání u
stromečku
pro
načerpání
vánoční
atmosféry
nedostačující. Piková dáma si
pro nás připravila vánoční
koncert, který proběhne na sále
kulturního domu. Věříme, že
společně strávená hodinka s vlídným slovem a příjemnou hudbou potěší nejednu dušičku.

Zlatonedělní program 18.12.2016
Vánoční koncert s Pikovou dámou
sál kulturního domu 16.00 – 17.00 hodin

Zpívání u vánočního stromu na návsi
17.30 hodin

Záchranná stanice Studánka
Den otevřených dveří
Na štědrý den 24.12.2016 v dopoledních hodinách od 9.00 -12.00 hodin budou dveře
záchranné stanice otevřeny široké veřejnosti. Milovníci zvířátek vědí, že na návštěvu za
zvířátky se nechodí s prázdnou. Pro ty co nevědí, co darovat zvířátkům pod stromeček, tak
milují piškoty, konzervy pro psy a kočky, granule, směs pro ptáčky, lojové koule, ovoce
a zeleninu. Před stanicí se budou opékat špekáčky.

Zakrmování lesní zvěře
Poslední den v roce tj. 31.12.2016 bude také patřit zvířátkům. Sejdeme se v 9.00 hodin
u Nory. I lesní zvířátka milují dobrůtky. Případní zájemci mohou vzít s sebou sušené
pečivo, ovoce, zeleninu, ovesné vločky, slunečnici, kaštany, žaludy aj....
Po zakrmení se vrátíme k Noře, kde se ohřejeme u ohýnku s vuřtíky a kdo bude chtít,
může si vyzkoušet odlévání olova.
Moc se na Vás těšíme
Karel Bobál

Malá půlnoční
kaplička 24.12.2016 ve 22.00 hodin
Je příjemné se po štědrovečerní večeři,
pohádkách, vybalování dárečků a jezení
cukroví na chvilku provětrat na čerstvém
vzduchu. Cílem štědrovečerní procházky je
naše kaplička u fotbalového hřiště. Pro tento
den je to náš malý kostelík, u kterého se
sejdeme, pozdravíme se, zazpíváme si koledu
„Narodil se Kristus pán“ a opět se rozejdeme
do svých domovů. Pro hezčí atmosféru si
můžete vzít třeba prskavky a něco teplého
voňavého pro zahřátí.

Silvestr 2016
Rozloučit se se starým rokem a přivítat nový můžete
s našimi fotbalisty. Opět pořádají silvestrovskou
zábavu, která bude ve stylu benátského karnevalu.
Viz plakát na str.2

Tříkrálová sbírka 2017
Jsme pyšní na naše koledníky, že trpělivě
obchází stavení po stavení s koledou.
Vědí, že vybrané finanční dary pomáhají.
Dary
budou
tentokrát
poskytnuty
tachovskému Hospicu Sv.Jiří. Oficiální
doba pro Tříkrálovou sbírku je vyhlášena
od 1.1.2017 do 28.2.2017. Kdy naši
studánečtí králové půjdou obcí, to zatím
nevíme. Tímto chceme už nyní poděkovat,
že našim dětem otevíráte dveře a
pomáháte potřebným. Děti se vrací domů
unavené, ale s úsměvem na tváři. I když se
snaží, není možné obejít v jeden den celou
obec. Pokud byste chtěli zazpívat koledu právě u vašich dveří, pak kontaktujte obecní úřad.

MOBILNÍ
APLIKACE
V OBRAZE

Představujeme naší novou službu pro občany a návštěvníky naší obce.
Chcete být informování o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité
informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
 kulturní a sportovní akce
 fotogalerie
 aktuality
 úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
 mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze stáhnout?

Více zde: http://www.online-team.cz/vobraze/

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
V letošním roce byly schváleny nově či aktualizovány Obecně závazné vyhlášky obce
Studánka. Celé znění naleznete na webových stránkách obce www.studanka.eu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,
o místním poplatku ze psů






Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Studánka.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž
se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost
nastala

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za každého psa 150 Kč. Poplatek je splatný
nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Obecně závazná vyhláška obce č.2/2016
o nočním klidu a regulaci hlučných činností


Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon
a vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
 Každý je povinen zdržet se o nedělích, velikonočním pondělí a 1.svátek vánoční
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou
1) Žádné vymezení doby nočního klidu se vztahuje na pořádání těchto akcí:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna
b) Pálení čarodějnic v noci z 30.dubna na 1. května
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 – 06.00 hodin a to v následujících
případech:
v době konání těchto tradičních slavností:,
Strašidelný průvod, Studánecké podívání, Staročeská konopická, Studánecký sedmiboj,
Sportovní olympiáda, Prase Cup, Dokopná, Pohárová soutěž, Hasí celá rodina, Malá
půlnoční a výročí obce.
Důvodem vymezení nočního klidu je obecní zájem na udržení místních tradic a na
upevňování mezilidských vazeb.

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku činí 500 Kč





Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 4. a do 31. 10. příslušného kalendářního
roku.
Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný
jednorázově nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 a 2, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.

Osvobození a úlevy
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c)

jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Úleva se poskytuje:
a) fyzické osobě - studující, která pobývá mimo území obce po více jak 6 měsíců
v příslušném kalendářním roce ve výši 250 Kč,
b) fyzické osobě ve věku 80 let a více ve výši 250 Kč.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016,
o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území
obce Studánka.
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích




Na veřejných prostranstvích v zastavěném a zastavitelném území obce Studánka je
možný pohyb psa pouze na vodítku.
V případě znečištění veřejného prostranství psími výkaly, odstraní neprodleně toto
znečištění osoba, uvedená v odst.3. Neodstranění tohoto znečištění je přestupkem
Splnění povinností uvedených v odst. 1 a 2 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na
veřejném prostranství pod kontrolou a dohledem. Tato osoba je dále povinna mít psa
trvale pod svoji kontrolou.

Obecně závazná vyhláška
č.5/2016 kterou se vydává požární řád obce

Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

USNESENÍ č.10/2016
z jednání zastupitelstva obce Studánka konaného
dne 15.3.2016
zastupitelstvo obce Studánka přijalo na svém zasedání dne 15.3.2016 následující
usnesení:
1. ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce.
2. ZO bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení č.9/2016 ze dne
10.2.2016
3. Zastupitelstvo obce Studánka, ve smyslu ustanovení §6 odst.5, písm. b) a §47 odst.
5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, na návrh pořizovatele MěÚ Tachov, schvaluje zadání změny č.1
územního plánu Studánka, datum úpravy leden 2016, projednané podle §47 a §20
stavebního zákona s tím, že bude zpracován návrh územního plánu , bez konceptu
řešení a bez vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, protože řešení
je jednoznačné, navazující na současně platný územní plán a dotčenými orgány
nebyly požadovány varianty, ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
4. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.07.2015 na zpracování
změny Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STUDÁNKA
5. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zajištění výkonu agendy speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s městem Tachov.
6. ZO zamítá podanou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Studánka na rok
2016 Hospicem Sv.Jiří, o.p.s. se sídlem Svobody 520/3, Cheb, pobočka Tachov
v celkové výši 3000 Kč.
7. ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Studánka
na rok 2016 s SDH Studánka v celkové výši 10.000 Kč. Dotace se poskytuje na
dovybavení sboru pro potřeby požárního sportu.
8. ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Studánka
na rok 2016 s TJ Dynamo Studánka v celkové výši 50.000 Kč.
Dotace se
poskytuje na zajištění provozu sportoviště (elektrika, vodné, stočné, PHM, ošetření
trávníku a rekonstrukci laviček a střídaček.
9. ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Studánka
na rok 2016 se Svazem žen Medulky spolek v celkové výši 10.000 Kč. Dotace se
poskytuje na zakoupení herních prvků.

10. ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Studánka
na rok 2016 s Klubem chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha v celkové
výši 3.000 Kč. Dotace se poskytuje na zajištění 69 ročníku mezinárodní soutěže
ohařů.
11. ZO zamítá žádost obecně prospěšné společnosti Centrum pro zdravotně postižené
Plzeňského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Studánka na činnost.
12. ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru č.1/2016
13. ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru č.1/2016
14. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Optimalizace vodního režimu MVN na
p.p.č.509-Studánka na MZČR.
15. ZO bere na vědomí informace o zpracování PD na vybudování vodovodního řadu v
obci pro RD č.p.157, 156, 155 a 154
16. ZO zamítá podanou žádost na koupi pozemku p.č.1220/8.

USNESENÍ č.11/2016
z jednání zastupitelstva obce Studánka konaného
dne 3.5.2016
zastupitelstvo obce Studánka přijalo na svém zasedání dne 3.5.2016 následující
usnesení:
1) ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce.
2) ZO bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení č.10/2016 ze dne
15.3.2016.
3a)ZO schvaluje členům ZO panu Miloši Mrázovi a panu Milanovi Dvořákovi
odměnu ve výši 491 Kč.
3b)ZO schvaluje závěrečný účet Mateřské školy Studánka příspěvkové
organizace za rok 2015.
3c)ZO bere na vědomí RO č.2,3/2016 a schvaluje rozpočtové opatření č.4/2016.
4) ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace pro vybudování
parkovacích míst u budovy MŠ včetně oplocení na p.p.č.260/1.
5) ZO schvaluje vyvěšení záměru na prodej speciálního dopravního automobilu –
požární vozidlo značky Avia DVS 12 A30 za cenu nejvyšší nabídky.
6) ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu s Vodárnami a kanalizacemi
Karlovy Vary a.s. na akci “Studánka- rozšíření kanalizace 2.část”.
7) ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Stodské nemocnici, a.s. ve výši
5.000 Kč na pořízení narkotizačního přístroje.
8) ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a

smlouvu o právu provést stavbu č. IP-120004332/VB/002 s názvem
“Studánka, TC p.č.42/13- kNN.
9) ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-120004402/VB/002 s názvem
“Studánka, TC p.č.222/4-kNN.
10) ZO pověřuje starostku obce pokračovat v jednání se zájemci o koupi
pozemku p.č.1220/8.
11a)ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu PK v rámci programu
“Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK v roce 2016” na
Vybudování odpočívadel při cyklotrase Studánka ve výši 100.000 Kč.
11b)ZO schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na vybudování dvou
odpočívadel při cykotrase v obci. Dále schvaluje členy výběrové komise
Irenu Zapletalovou, Zdeňka Žižku, Huberta Mazánka. Náhradníkem je Václav
Janča.
11c)ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem na
akci “Vybudování odpočívadel při cyklotrase Studánka”
12) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu PK z programu
“Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách
a staveb drobné architektury na území PK” na opravu kapličky na p.p.č.220
ve výši 20.000 Kč.
13a)ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu PK z programu
stabilizace a obnovy venkova PK – projekty obcí na opravu břehů vodní
nádrže ve výši 250.000 Kč
13b) ZO schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na zhotovitele stavby s názvem
“Oprava břehů vodní nádrže” v obci Studánka. Členové výběrové komise:
p.Miloš Mráz, p.Václav Janča, p.Irena Zapletalová a náhradníkem byl zvolen
p.Richard Volka.
13c)ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem na
akci s Názvem “Oprava břehů vodní nádrže”.
14a)ZO bere na vědomí informace o proběhlém jednání o neoprávněném
smýcení šesti vzrostlých stromů na obecních pozemcích za účasti starostky
obce Ireny Zapletalové, místostarosty Zdeňka Žižky a pana Zdeňka
Janouška.
14b)ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2/PS29/2015 ze dne 12.6.2015
ve výši 42.997,77 Kč bez DPH.
14c)ZO schvaluje závěrečný účet Sdružení obcí Černošín za rok 2015
14d)ZO bere na vědomí informace o podané žádosti o dotaci na MZČR na
Rekonstrukci obecního rybníku s názvem “Rekonstrukce MVN na p.p.č.509
Studánka”.

USNESENÍ č.12/2016
z jednání zastupitelstva obce Studánka konaného
dne 28.6.2016
zastupitelstvo obce Studánka přijalo na svém zasedání dne 28.6.2016 následující
usnesení:
1) ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce.
2) ZO bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení č.11/2016 ze dne
3.5.2016.
3) ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru č.2/2016 ze dne 6.6.2016.
4a)ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Studánka za rok 2015
bez výhrad.
4b)ZO schvaluje účetní závěrku obce Studánka za rok 2015.
5) ZO schvaluje závěrečný účet Vodárenského sdružení obcí Halže za rok 2015.
6) ZO schvaluje závěrečný účet Sdružení obcí Lučina za rok 2015.
7) ZO schvaluje závěrečný účet Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
za rok 2015 .
8) ZO zamítá Dětskému domovu v Tachově materiální pomoc v podobě dřevěné
kulatiny na výstavbu nového dětského hřiště v areálu Dětského domova v
Tachově. Jedná se o 6 ks kulatiny o průměru 150mm a délce 2500 mm a 1 ks
kulatiny o průměru 150 mm a délce 3000 mm.
9) ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.013/955/2016
Kra na p.p.č. 667/5 v k.ú.Studánka u Tachova s budoucím povinným Lesy ČR, a.s
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.
10)ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu s Vodohospodářským sdružením
obcí západních Čech, Karlovy Vary na akci s názvem “Studánka-rozšíření
vodovodu, p.p.č.243/4”.
11)ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se SJM
Františkem a Hanou Čurkovými ohledně umístění stavby vodovodní a kanalizační
přípojky u novostavby na parcele p.č.9, 11 a 1302/2 v k.ú.Studánka u Tachova na
pozemku 1827/1 ve vlastnictví obce Studánka.
12)ZO schvaluje úhradu faktury č.FA2016008772 za období 1.12.2015-31.12.2015
ve výši 21.068 Kč společnosti Amper Market, a.s. se sídlem Antala Staška
1076/33a, Praha – Krč.
13a)ZO schvaluje rámcovou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.140
00051 a Dohodu o narovnání s Energie Pro s.r.o. se sídlem U Sluncové 666/12a,
Praha –Karlín.
13b)ZO schvaluje vypovězení rámcové smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny č.14000051 k datu ukončení smlouvy.
14) ZO schvaluje přijetí daru ve výši 50.000 Kč od pana Zdeňka Janouška účelově
na výsadbu veřejné zeleně na základě návrhu pana Zdeňka Janouška.
15) ZO schvaluje za pořizovatele Studie na zastavitelné plochy Z6,7,8 a 9 dle
platného ÚP Studánka Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního
plánování, schvaluje pro vypracování studie firmu ARCHUM architekti s.r.o.,
kontaktní osobu Ing,arch.Michala Petra za cenu obvyklou a pověřuje starostku
obce Irenu Zapletalovou pro veškerá jednání ohledně pořizování studie
zastavitelné plochy.
USNESENÍ č.13/2016
z jednání zastupitelstva obce Studánka konaného

dne 3.8.2016
zastupitelstvo obce Studánka přijalo na svém zasedání dne 3.8.2016 následující
usnesení:
1) ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce.
2) ZO schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 667/10 o celkové výměře 131 m 2 a
p.č.667/12 o celkové výměře 15 m2 dle zákona č.503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu
USNESENÍ č.14/2016
z jednání zastupitelstva obce Studánka konaného
dne 21.9.2016
zastupitelstvo obce Studánka přijalo na svém zasedání dne 21.9.2016 následující
usnesení:
1) ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce.
2) ZO schvaluje ověřovatelem zápisu pana Richarda Volku
3) ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č.12/2016 ze dne 28.6.2016 a
č.13/2016 ze dne 3.8.2016
4) ZO schvaluje konání oslav 610 let obce od první písemné zmínky dne 17.6.2017 ve
spolupráci s umělecko-produkční agenturou Abel Milanem Mudrochem ve výši
100.000 Kč.
5) ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu a Jan Willém Schlimmer pro vydání
příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci s názvem
“Rekonstrukce MVN na p.p.č.509-Studánka” (rybník)
6) ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s věcným břemenem s panem Liborem
Staňkem pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky na parcele p.č.330/4 a 330/3
ve vlastnictví obce.
7) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.5/2016 kterou se vydává požární řád
obce Studánka s účinností od 12.10.2016.
8) ZO schvaluje OZV č.2/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností obce
Studánka s účinností od 12.10.2016.
9) ZO schvaluje OZV č.3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů s účinností od
12.10.2016 se ruší OZV č.1/2012.
10) ZO schvaluje OZV č.4/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území obce Studánka s účinností od 12.10.2016.
11) ZO schvaluje OZV č.4/2016 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2017.
12) Vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č.1220/8 v ceně za 1m 2 /80Kč
Na základě hlasování bodu 12) USNESENÍ NEVZNIKLO
Zákon o obcích v otázce přijímání usnesení stanovuje jasnou podmínku pro platnost
takových aktů, a to souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nikoli
nadpoloviční většiny přítomných členů zastupitelstva obce. Stanovení potřebného kvora pro
rozhodování zastupitelstva obce znamená, že se ve všech případech požaduje, aby pro
návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, tj. nadpoloviční
většina z celkového počtu členů zastupitelstva obce zvolených občany obce k výkonu
funkce člena zastupitelstva obce. Pokud není přijat návrh usnesení nadpoloviční většinou
všech členů zastupitelstva obce, žádné usnesení nevzniká; pouze se tato skutečnost
zaznamená do zápisu.

13) ZO bere na vědomí RO č.5,6,7 a 8/2016 a schvaluje RO č.9/2016.
13b)ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR ČR a PK na vybudování
nového oplocení, parkoviště a VO na pozemku p.č. 260/1 a 1789/3 u budovy
Mateřské školy.
13c)ZO schvaluje smlouvu s SPÚ ČR o bezúplatném převodu č. 3002991631
pozemku p.č.150/18.
13d)ZO schvaluje nájemní smlouvu č. 78N16/31 se Státním pozemkovým
úřadem ČR na pronájem pozemků p.č.667/10 o celkové výměře 131 m 2 a
p.č.667/12 o výměře 15 m2 s ročním nájemným ve výši 1.168 Kč.
13e)ZO schvaluje dohodu se Státním pozemkovým úřadem ČR o zaplacení
úhrady za užívání nemovité věci č.78N16/31 za období od 1.1.1992 do
30.9.2016 ve výši 13.733 Kč. Jedná se o pozemky p.č.667/10 a 667/12.
13f)ZO bere na vědomí informaci o možnosti investic do podílových fondů

Oslavy
610 let obce
17.6.2017
Zastupitelstvo obce schválilo pro příští rok z rozpočtu obce částku ve výši 100.000 Kč na
pořádání oslav k výročí obce od první písemné zmínky. Dále nám byl slíben sponzorský dar
ve výši 50 tisíc Kč. Ve středu 5. října se jednalo za účasti spolků, zastupitelů a agentury
Abel o programu a průběhu celého dne. Dohodly se kapely, místo konání a rozdaly se
úkoly. Program byl navržen tak, abychom uspokojili a nalákali jak děti, tak střední a starší
generaci. Dále se pokoušíme získat finanční dotaci z programu přeshraniční spolupráce z
Dispozičního fondu Euregio Egrensis.

Narozeninová oslava
kulturního domu
V květnu náš kulturní dům oslavil 40 let
svého provozu. U každého kulatého
výročí by neměla chybět oslava. Náš
„kulturák“ svoji narozeninovou oslavu
měl. Vyprávělo se, tančilo se, zpívalo,
promítalo
a
přípitek
včetně
narozeninového dortu se čtyřiceti
svíčkami byl také. My věříme, že
v pořadí pátý vzpomínkový večer
s názvem „Večer při svíčkách“ se
vydařil. Za každou akcí je vždy spoustu
odvedené lidské práce. Organizátorům
a přítomným hostům děkujeme za
společné zážitky.
Kronika naší obce je velice rozsáhlá díky
pečlivým zápiskům paní Marii Práškové.
Pan Richard Volka si pro vzpomínkový
večer kroniku prostudoval a pečlivě
zpracoval historii kulturního domu,
kterou si nyní můžete přečíst.

Investiční náklady stavby
kulturního domu
předsedou MNV ve Studánce byl v době
zahájení stavby Vojtěch Rožánek a bylo
jeho osobní zásluhou, že se toto zařízení začalo stavět. Stavba kulturního domu byla
zahájena v květnu 1973 a bez větších problémů během výstavby byla dokončena
a
veřejnosti slavnostně předána 8.5.1976 za přítomnosti předsedy Okresního národního
výboru v Tachově Václava Říhy a ostatních pozvaných hostů.
Autorem projektu bylo projekční středisko Okresního stavebního podniku v Tachově.
Vedoucím byl ing.Josef Červený, stavební dozor vykonával Jaroslav Trávníček,
vedoucími stavby byli Richard Volka a Josef Blahout, který však předčasně funkci ukončil z
důvodů nemoci zhruba v polovině stavby. Náklady na stavbu představovaly ve mzdách 287
tis. Kčs a celkové náklady byly ve výši 1.452tis. Kčs při úspoře 30% nákladů brigádnickou
prací zdarma. Pro dnešní dobu nepředstavitelná čísla a dnes nerealizovatelné. Všechny
řemeslnické práce byly provedeny dodavatelsky Zemědělskými stavbami v Plané nebo
Okresním stavebním podnikem v Tachově. Na stavbě pracovala trvale skupina
studáneckých občanů – důchodců, tzv. Dědkostroj ve složení: pánové Pavel Sedlák, Tomáš
Janoušek, Jindřich Lipchavský, Jaroslav Cirman, František Kořínek, Josef Vítovec,
Křivanec, Vladimír Janeček ml.
Občané obce stavěli hrubou stavbu formou dobrovolných brigádách v akci „Z“. Pomáhali
také vojáci z roty PS Vašíček a Stoupa, útvaru PS Zadní Chodov či VÚ Tachov.
Provoz a kulturní akce KD
Za zmínku stojí, že prvním a velice zodpovědným topičem KD byl Václav Jelínek, později
topili provozovatelé pohostinství. Činnost kulturního domu byla z počátku řízena MNV.
Později byla k organizování činnosti KD v roce 1978 zřízena Osvětová beseda (dále jen
„OB“) v čele s vedoucím, vlastním finančním hospodařením a celou řadou dobrovolných
spolupracovníků.

Kromě dětských karnevalů, tanečních zábav a plesů, které vždy s bohatou tombolou
pořádaly složky v obci a to Požárníci – dnešní Hasiči, Svaz žen - dnes Medulky, fotbalisté
Dynama, SSM, Chovatelé drobných hospodářských zvířat, Myslivecké sdružení MUFLON,
Dohlížecí výbor Jednoty. Všichni měli vynikající ohlas u veřejnosti v širokém okolí. Současně
byl zahájen provoz místní knihovny, kterou obětavě zajišťovala paní Marie Prášková.
Pánové Jiří Pintíř a Jan Prášek st. začali s odpoledním filmovým představením pro děti a
večer pro dospělé např.při zahájení 4.2.1978 se promítal československý film Ukradená
vzducholoď pro 95 platících diváků. S přibývajícími TV kanály kino v březnu roku 1983
zaniklo. Po celou dobu trvání OB perfektně fungovalo díky paní Marii Pintířové předávání
sálu nájemcům, vydávání a přebírání potřebného materiálu na akci. Se vzornou péčí se o
čistotu všech prostor starali v té době manželé paní Barbora a Miloslav Zajíčkovi. Generální
úklid jednou ročně a po malířích organizovaly členky svazu žen, paní Novotná,
A.Novohradská, J.Novohradská, Rodová, Sedláčková, Hradilová, Janoušková, Mannová.
Samostatnou zmínku tvoří skupina obětavých pánů (Grzib, Šilhánek, Turčín, Prášek,
L.Žejdl, Dostál, Šlehofer), kteří byli ochotni pomáhat nanosit na jeviště a zpět mnohdy i z
velikého kamionu veškerou zvukovou aparaturu a ostatní techniku při hudebních
produkcích.
Bylo zásluhou všech zmíněných i těch dalších nejmenovaných, že místní knihovna i OB
Studánka obdržela celou řadu ocenění. Kontroly finančního hospodaření OB, které účetně
zajišťovali paní Jiřina Pintířová, nejdéle pan Jindřich Santner a Eva Veghová probíhaly bez
zásadních problémů
Provoz pohostinství kulturního domu
Od počátku bylo zajištěno v KD na dobré úrovni i pohostinství, kde služby zajišťovali
manželé Tomanovi z Tachova, manželé Navrátilovi, manželé Nekolovi, Eva Jančová,
manželé Vaňkátovi, manželé Blahoutovi, J.Kašová a J.Jirková, Vl.Sýkora, Francová,
Mitlbachová a Klas, Vozka-poslední nájemnce. V závěrečné etapě existence pohostinství a
vzniklé konkurenci v dalších 2-3 obdobných menších zařízení ve vesnici nastal pokles
návštěvnosti spojený s nerentabilností provozu a zánik tohoto pohostinství. (dnes má starost
přežít i jedna hospůdka v obci) ,
1979 pohostinství převzali manželé Navrátilovi
1980 pohostinství převzali manželé Nekolovi

Akce pořádané Osvětovou besedou
První velkou akcí OB byl koncert Hany Zagorové a Petra Rezka 22.4.1978. Bohužel pro
nemoc byl přeložen na 11.6. a jeho úspěch, jako i těch dalších byl obrovský.
Dvou koncertů vždy od 17 a 20 hodin se pravidelně účastnilo až 1100 posluchačů. Zájemci
prakticky přijížděli z celého okresu. Prodej vstupenek byl zajišťován prostřednictvím ZV
ROH na závodech a podnicích. Předprodej byl v „ Květinářství “ na náměstí u paní
Coufalové.
Z jednotlivých zpěváků nám v sále kulturního domu postupně kromě K.Gotta a Heleny
Vondráčkové, kteří v té době zásadně vystupovali ve velkých sálech a sportovních halách ,
zazpívali

Rok 1980
Marie Rotrová 14.4., Petr Spálený 20.6., Věra Špinarová 5.11.
Rok 1981
Olympic 23.4., Michal Tučný a Tučňáci 21.5., Josef Laufer 29.5.

Rok 1982
Věra Špinarová 11.6., Pavel Bobek a Miloslav Šimek 1.12.
Rok 1983
12.2.1983 Ivan Mládek 12.2., Marie Rotrová 15.11.
Večery při svíčkách
Nespokojili jsme se pouze s koncerty a tak byl uspořádán 15.3.1984 první „Večer při
svíčkách“ určený pro zhruba 100 osob. Ke spolupráci byl přizván znalec československého
filmu vedoucí kina Jiří Kalaš z Plané. Spolu s ním jsme následně oslovili prvé hosty, jimiž
byli režisér nár.umělec Oldřich Lipský, herec Jan Skopeček a trikový kameraman Vladimír
Novotný. Formou vyprávění a odpovědí na otázky jsme odkrývali taje tvorby a natáčení
filmů.
10.4.1984
15.9.1984
1.11.1984
15.11.1984
6.12.1984

Jiří Štědroň a Monika Stachová
Petr Spálený a Miluška Voborníková
Tučňáci
Michaela Linková
nár.umělec Vladimír Menšík, Jiří Sovák, Slávka Budínová - tady si
dovolím konstatovat, že uspořádáním akce s těmito třemi umělci jsme
docílili takové popularity u diváků, že nám bylo až záviděno.
22.3.1985 proběhl další „Večer při svíčkách“, kterému předcházela na pozvání
režisera Jindřicha Poláka návštěva Barandovských filmových atelierů a
jejich studií, střižny filmů s Daliborem Lipským a setkání se začínajícím
režisérem Zdeňkem Troškou. Hosty večera byly kromě zasl.umělce
Jindřicha Poláka také Dagmar Patrasová a Jan Kanyza.
4.10.1985 vybraný divadelní soubor J.K.Tyla - divadelní představení „Muž a
džentlmen“
19.10.1985 Ivan Mládek „V úterý přijde reportér“
19.11.1985 Pavel Bobek - „ Pár přátel mít“
22.1.1986 Petr Novák
21.3.1986 režisér a zasl.umělec Jiří Sequvenc, herec Rudolf Jelínek, a kaskadér
Ladislav Tomsa. Opět jsme zažili množství poutavého vyprávění včetně
filmových ukázek z tvorby jednotlivých režisérů a také diváckých
dotazů. Musím podotknout, že pro pozvané umělce bylo v našem pořadu
ctí u nás vystupovat bez nároků na honorář.
17.6.1986 Plavci - na tomto koncertu se Richard Volka rozloučil s návštěvníky
koncertu a s funkcí vedení OB, tuto činnost následně převzal pan Petr
Dostál
14.11.1986 divadlo Šest žen Jindřicha VIII
1987
v tomto roce působí v pohostinství manželé Vaňkátovi, p.Vaňkátová
a p.Šulanová
23.1.1987 Katapult
18.3.1987 Dívčí válka – Prozatimní rodinné divadlo Františka Ringo Čecha
2.4.1984
Karel Černoch a Country beat Jiřího Brabce
27.5.1987
Petra Černocká, Jiří Štědroň
9.10.1987
Peterka a spol.
12.11.1987 skupina KTO
začátek roku 1988 – pohostinství přebírají manželé Blahoutovi
květen 1988 se konal ve Studánce Mezinárodní festival potapěčských amaterských filmů
PAF. V průběhu festivalu se v KD pohybovalo přes 400 lidí včetně bezproblémového
zajištění stravy v pohostinství.
rok 1988
během roku přebírá vedení OB pan Josef Šlehofer

6.6.1988

2.7.1988
25.5.1989

hostem čtvrtého ročníku pořadu „Večer při svíčkách“, byl režiser Dušan
Klein, večer moderoval již podruhé Petr Jančařík a jmenoval se „Jak se
setkat s básníky, anebo s lidmi kolem filmu“. Tuto akci zajišťoval odbor
kultury ONV a Filmová rada ONV.
prozatimní divadlo Ringa Čecha - Smějeme se se Shakespearem
„Vraždící maniak“
koncert MORAVANKY

V roce 1989 vzniká při OB budoucí taneční kroužek „Fontána“ s vedoucí paní Janovskou.
Později přešel do Tachova a v roce 2009 zanikl.
Po celou dobu trvání Osvětová beseda vytvářela podmínky pro činnost hudebních kapel.
Byla zřizovatelem nejprve kapely bratři Janečkových, následoval Hájkův PLASTIK a Hrkalův
Standard. Kapely měly v regionu jméno a spoustu posluchačů.
Osvětová beseda se finančně spolupodílela na natáčení Studáneckých občasníků pana
Jana Práška st.
Zcela určitě si ten, kdo dočítá tyto řádky až sem, položil otázku z čeho, a jak byla tato kulturní
činnost hrazena. Odpověď je jednoduchá. Pro zajištění financování činnosti OB byl
pronajímán sál podnikům a závodům pro podnikové aktivy a společenské akce. Spolky
hradily přiměřené poplatky z pronájmu sálu zhruba 500 Kč. Nejdražší koncert zpěváka i s
kapelou nám byl účtován v rozmezí 7.500 – 13.000 Kčs. Autorské honoráře byly z produkce
cca 200 Kčs. Za zmínku stojí i výše vstupného na jednotlivé koncerty 28 Kčs 1 – 6 řada,
23 Kčs 7 – 14 řada, 18 Kčs 15– 22 řada.
Studánka je samostatnou obcí
Přelomovým rokem 1990 vesnice získává samostatnost. Život v obci opět řídí správa obce
– Obecní zastupitelstvo, Osvětová beseda ve Studánce zaniká. S ní i tato velmi aktivní
forma kulturní a společenské činnosti v obci. Vše není jenom tohoto důvodu, ale svým dílem
přispěl i vývoj cen za kulturní vystoupení kapel, zpěváků a herců všeobecně. Dnes jenom
uspořádat ples či taneční zábavu znamená mít vlastní peníze na její úhradu pro případný
výpadek příjmu z akce. Svoje sehrávají i zájem a možnosti občanů.

V ohlédnutí po 40leté historii Kulturního domu ve Studánce je u čeho se zastavit a při výčtu
všeho se promítnout zcela určitě ty příjemné chvíle, které jsme dobrovolnou prací v kulturní
oblasti prožili. Připomněli jsme si je i 7.května 2016 na již pátém „Večeru při svíčkách“
jehož hosty byly tentokrát aktéři tohoto dění. Upřímně děkuji organizátorům, že se konal a
že se nebáli ohlédnout zpět. Pokud večer splnil očekávání, pak jsem tomu rád. Pokud jsem
někoho zapomněl jmenovat, omlouvám se, ne vše se dá po takové době pamatovat.
Drobnosti mohou být nepřesně formulované. Pokud ale čerpáte z důvěryhodných pramenů,
jakými je dozajista Obecní kronika obce Studánka vedená v té době paní Marií Práškovou,
pak v mém popisu je těch chyb minimálně. Paní Práškové a všem bývalým
„spolupracovníkům“ upřímně děkuji.
Richard Volka

Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku
… a proto: „Pospěšme milovat lidi, neboť tak rychle
odcházejí…"
(Jan Twardovski)

HOSPIC SV.JIŘÍ, o.p.s.
Mobilní hospic na Tachovsku nabízí od ledna 2016 terénní službu, která jezdí za
nevyléčitelně nemocnými domů po celém okrese Tachov.
Je určena lidem
 kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma
 jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat
 u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní péče Hospic nabízí
 odbornou lékařskou a sesterskou péči 24 h denně/ 7dní v týdnu
 podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa, duchovního pro nemocného i
pečující rodinu
 zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
 podporu a pomoc po úmrtí nemocného
Lékařky: Mudr. Jana Křístková a Mudr.Alena Dostalová
Kontakty: Iva Csanálosi – vedoucí provozovny 605 226 298
Lucie Davidová – koordinace péče 774 413 374
hospic@hospictachov.cz, www.hospictachov.cz nebo FB stránky Hospic Sv.Jiří –
provozovna Tachov
Provozovna : nám. Republiky č.70 Tachov 347 01, přízemí
Poradna: středa 15-18 h (nebo po domluvě)
sociální pracovnice Bc.Lenka Lašková
 pro nemocné a jejich rodiny, kteří potřebují poradit
POD KŘÍDLY HOSPICE I V DALŠÍM ROCE
Domácí hospicová péče zatím není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Stále nám
ještě chybí část financí, aby nemocní a jejich rodiny mohli být pod křídly hospice i v dalším
roce.
Pokud byste chtěli podpořit naše cíle, rádi Vás přivítáme v našem Klubu přátel
http://www.hospictachov.cz/cs/klub-pratel
nebo budeme vděčni za osobní či firemní finanční dar v jakékoli výši.
Děkujeme, pokud i vy napomůžete zázraku zvanému mobilní hospic pro Tachovsko.
„Člověk nežije toliko z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.“ Matka
Tereza
ŠTĚTCEM PRO HOSPIC
ANDREJ VYSTROPOV - akademický malíř, národní ruský umělec, který tvořil i zde na
Tachovsku, se rozhodl připojit k nám a pomáhat tak našim klientům v paliativní péči. Koupí
některého z jeho vybraných děl můžete podpořit tachovský hospic.

Některé obrazy jsou součástí stálé PRODEJNÍ VÝSTAVY pro hospic v klubu
Sedmdesátka (Tachov, nám.Republiky č.70,1.patro), kde najdete i díla dalších umělců.
Zde také můžete navštívit HOSPICOVÝ OBCHŮDEK s malými dárky pro radost.

REVIZE KOTLŮ
Domácnosti musí dle novely zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb nejpozději do 31.
prosince 2016 realizovat u kotlů na tuhá paliva první revizi kotle (povinnost se vztahuje i
na nově zakoupené kotle).
Nedodržení této zákonné povinnosti může být domácnost pokutována až do výše 20 tisíc
Kč (kontrolu a případné pokuty bude provádět a vystavovat příslušná obec s rozšířenou
působností a výtěžek půjde do jejího rozpočtu).

ČČK TACHOV
INFORMUJE
Rozpis odběrů na rok 2017

Úterý od 8:30 – 11:30 hodin.
Dárce bude přijatý nejdéle 30 minut před ukončením odběru dle odběrového
kalendáře.
leden
únor
březen
duben
květen
červen

10.1.
7.2.
7.3.
4.4.
2.5.
13.6.

24.1.
21.2.
21.3.
18.4.
16.5.
20.6.

30.5.

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Odběrový den je úterý dle rozpisu od 8.30 - 11.30 hodin
Odběry budou probíhat od ledna do června 2017.
Červenec a srpen se odběry nekonají.
Odběry probíhají na ČČK Bělojarská 1541, Tachov.

ne
ne
12.9.
3.10
14.11.
12.12.

19.9.
17.10.
28.11.

31.10.

