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7.května 2016 uplyne 40 let od slavnostního otevření Kulturního domu
veřejnosti a proto se podíváme, co ke stavbě a existenci Kulturního domu píše
kronika.

40 let Kulturního domu
V roce 1973 se započalo
se stavbou domu pracujících
v proluce mezi domy č.p. 67
a č.p. 114, které bylo určeno
ke zbourání a zatím sloužilo jako skladiště materiálu.
Do konce roku 1975 byly na
stavbě Kulturního domu vykonány práce v hodnotě 1250000 Kčs a bylo odpracováno 12700
hodin.
Přesto že za vstupními dveřmi KD je vydlážděn rok 1975, bylo hlavním povolebním cílem roku 1976 dokončit stavbu Kulturního domu
a to nejlépe dříve než v sousední Studánce. V únoru toho roku se
již pokládaly parkety, malovalo se, uklízelo. V březnu se dělaly dřevěné obklady a upravovaly se přístupové cesty. O národní směně
v dubnu se lakovalo dřevěné obložení, uklízelo se a děti vybalovaly
a stěhovaly židle a stoly, které byly uskladněny ve škole, na MNV
a v hasičské zbrojnici. 6. května 1976 byla stavba kolaudována
a 7. května slavnostně předána do užívání veřejnosti. (Soutěž se Studánkou tak byla vyrovnaná, neboť tam byl Kulturní dům
pro veřejnost otevřen 8.5.1976.) Při slavnostním otevírání kulturního
domu byl přítomen soudruh Kuba, zástupce KNV, a soudruh Říha,
předseda ONV, který přestřihl symbolickou pásku. V hale Kulturního domu byla výstavka fotografií (dnes jsou k dispozici pouze 4 fo-

tografie ze stavby vystavené v hale), které dokumentovaly práci na
stavbě KD. Byla vystavena také kronika obce, kterou kresbami vyzdobil pan Anatol Procházka (viz obr. v úvodu). Večer po otevření
pak proběhla slavnostní veřejná schůze, při které zástupci všech
složek poděkovali soudruhovi předsedovi a s. tajemníkovi za jejich
snahu a práci. Po projevech hostů pak následovala zábava.
Roku 1977 byl ve vsi zaveden rozhlas a jeho ústředna byla umístěna
do Kulturního domu. Kolem KD byly vysázeny lípy a okrasné keře,
za které zaplatil MNV 4000 Kčs. Následující rok byly kolem KD
vysázeny růže.
V roce 1979 byla budova MNV (KD) opět rekonstruována. Byly provedeny nátěry oken, dokončeno sociální zařízení, vyměněny všechny
dveře. Chodba a zasedací místnost byly obloženy dřevem a všechny
místnosti byly vymalovány.
Roku 1980 byl KD předán do správy Osvětové besedy, neboť MNV
zanikl integrací obce s Tachovem. Správcem KD nebyl nikdo ustanoven, a tak jeho práci vykonával s. Vojtěch Švábek. Uklízečkou
v KD je s. Antonie Holcová, která vystřídala A. Štecherovou.
O údržbu a otop se staral vedoucí pohostinství s. Dušan Bílek.
Roku 1981 došlo k přeložce telefonní stanice z č.p. 10 do pohostinství v KD.
V únoru 1982 byla v zasedací místnosti KD natřena zeď jako plátno,
namontováno zatemnění do oken a bylo započato s promítáním,
které pořádala Osvětová beseda. Prvním promítačem se stal s. Václav Salaba. V dubnu byl v obci opět instalován místní rozhlas se
zesilovači v KD.
Roku 1983 došlo k úpravě přísálí.
Ve volebním programu roku 1986 byla oprava střechy a fasády KD.
Roku 1987 bylo v některých místnostech KD položeno linoleum
a okna KD byla utěsněna “kovotěsem” proti úniku tepla z míst-

ností. Dále byl udělán samostatný vchod do sklepa pro usnadnění
vyvážení popela, opravena světla a žárovky na sále. Byla zbudována promítací kabina s topením, fotokomora a vylepšeno osvětlení kina.
Roku 1988 MěNV zakoupil nové rozhlasové zařízení do KD (používáno dodnes), jeho výměnu zajistil “Strojoprav” Karlovy Vary.
Roku 1990 byl zamítnut prodej KD a následujícího roku převzalo
KD do správy obecní zastupitelstvo, neboť došlo k odtržení od Tachova. Téhož roku byl zajištěn bezplatně starší nábytek a realizováno telefonní spojení do obecního úřadu.
V roce 1994 došlo k opravě střechy KD, nátěru střechy nad sálem
a výměně okapů. Ke konci roku se rozbil kotel a tak musel být vyměněn. V bytě KD bylo zrekonstruováno sociální zařízení a zakoupen nový bojler.
Roku 1996 došlo k revizi elektrorozvodů a výměně svítidel v předsálí. Dále došlo k opravě střechy pouze (kvůli nedostatku finančních prostředků) nad pohostinstvím KD - zhotovení sedlové střechy firmou pana Šimka z Maršových Chodů za 320 tisíc Kč. V zasedací místnosti KD bylo zničené linoleum nahrazeno průmyslovým
kobercem. Úřední místnosti byly vymalovány a vybaveny novým
nábytkem zakoupeným ve výprodeji při rušení kanceláří Jednoty.
Na podzim pan Zdeněk Ruda předělal topení v provozovně KD, byl
zakoupen kotel na dřevoplyn, který vytápěl provozovnu s bytem.
Roku 1997 byl do kanceláře OÚ zakoupen nový počítač a opravena
další část střechy KD (z peněz za prodej bývalé školní budovy), byly
také zazděny dveře na západní stěně KD, které vedly do bytu hostinského. Do zasedací místnosti byly zakoupeny nové dveře, neboť
staré byly zničeny při vloupání v roce 1993. V listopadu byl dokončen nátěr oken KD a sál s přilehlými prostory byly vymalovány.
Došlo k výměně všech svítidel ve vstupní hale a vydlaždičkovány
záchodky.

Roku 1998 byl opraven komín KD, střecha a topení, provedlo se
zateplení západní strany KD, byly pořízeny železné mříže do KD.
Roku 2000 bylo v KD instalováno poplašné zařízení.
Roku 2002 došlo k výměně okapů.
V roce 2006 došlo k opravě bufetu, prasklých stěn, stropu KD, vybílení sklepu a kotelny a opravě sklepních dveří, dále bylo opraveno
pohostinství a byt byl přestavěn pro samostatný pronájem.
V průběhu roku 2013 byly vyměněny kovové dveře (vstupní, do
sálu, restaurace a OÚ) a dřevěná okna za plastové.
Roku 2015 došlo k nátěru střechy KD a k výměně radiátorových těles (mimo byt a hospodu) včetně regulace umístěné v kotelně, která
byla také opravena. Při výměně radiátorů došlo k drobným opravám zdí a po dokončení opravy otopné soustavy bylo postupně
opraveno 1. patro KD (nová elektroinstalace a v kinosálu a knihovně
také podlahové krytiny a stropní podhledy) a dále vybílena hala
KD.
V roce 2016 byla zahájena rekonstrukce obecního úřadu a přilehlých prostor (sklad a kancelář zaměstnanců) spočívající ve výměně
elektroinstalace, obnově podlahových krytin a v místnostech OÚ
zhotovení stropních podhledů.
Prosíme občany, pokud mají nějaké upřesňující informace,
fotografie, dokumenty či cokoliv jiného ke stavbě Kulturního domu či jiných budov (i novodobých), škole, spolkům,
historii obce (i významných občanů) či pořádaným akcím,
zda by mohli tyto informace sdělit, případně materiály zapůjčit k okopírování obecnímu úřadu.
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