2/2019 pro občany Pcher vydává Obecní úřad, zdarma
Vážení Pcheráci,
vítám vás na stránkách druhého letošního čísla obecního čtvrtletníku Pcherák.
V úvodu mi dovolte osobní poznámku. Máme po volbách do Evropského parlamentu
a s těmi souviselo doručování volebních lístků do schránek občanů. Od pracovníků,
kteří lístky roznášeli po obci, vím, že 11 domů nemá na sobě, případně na plotě či
poštovní schránce uvedenou číslici – své číslo popisné a 3 nemají žádnou poštovní
schránku… Pokud roznáší poštu místní poštovní doručovatelka, tak ta už ví, ale
v případě záskoku to může být zásadní problém i při doručování pošty. Ti z vás, kterých se to týká, věnujte tomuto problému trochu času a označte prosím své domy
číslem popisným a poštovní schránkou. Děkuji.
Pro lepší dostupnost všech občanů Pcher, kteří se chtějí zúčastnit zasedání zastupitelstva, posunujeme jejich začátek na 18.30, aby navazovala na příjezd autobusu.
Vážení Pcheráci, přeji vám v nastávajících letních měsících krásnou dovolenou a dětem báječné prázdniny.
S úctou Bc. Marcel Miška, starosta

Jednání s firmou SWIETELSKY pokračují

Většina z vás je informovaná,
že obec reklamuje u firmy SWIETELSKY, stavební s.r.o., provedení zakázek: Rekonstrukce povrchu místních
komunikací po II. etapě kanalizace
a Rekonstrukce povrchu místní
komunikace U Dobré vody – Pchery.
Z informací, které máme k dispozici,
vyplývá jednoznačný rozpor v množství vyfakturovaných m². V průvodní
technické zprávě (Rekonstrukce
povrchu místních komunikací po II.
etapě kanalizace) je projektantem
uvedeno: plocha rekonstruovaných
komunikací – 15 525 m², ale dodavatel nám fakturuje 23 696 m².
Dále z našeho pohledu nebyl dodržen technologický postup (mimo jiné
to dokazují fotografie zachycující
snahu o provedení sond dodavatelem). Termín předání k 31. 10. 2018
také neobstojí – bývalý starosta dílo

„převzal bez vad a nedodělků“,
což vzhledem k pokračujícím pracím
a zápisům ve stavebním deníku
v průběhu listopadu vrhá na všechny aktéry tohoto „předání“ podezření z podvodu.
Na posledním jednání s dodavatelem dne 13. 5. 2019 jsem spolu
s advokátem obce Mgr. Najmanem
předložil novému řediteli stavební firmy následující návrh řešení
problému: „Navrhujeme společně
přeměřit všechny dotčené komunikace, a tím jednoznačně vyvrátit
rozpor ve skutečně provedených
m². Dále společně nechat vyvrtat
sondy, abychom ověřili skutečně
provedený stav komunikace oproti
projektu.“ Pan ředitel si vyžádal na
odpověď čas do 31.5.2019 (tzn. již
po uzávěrce novin). O dalším průběhu jednání vás budu informovat.
Bc. Marcel Miška, starosta

N

aši tři kmenoví zaměstnanci
se vedle úklidu v obci plně věnují
sekání travin, a proto doposud nebyl
čas na opravy chodníků. Navíc budeme muset přestěhovat jejich dílnu
a zázemí do montovaných staveb
na pozemek zahrady za Dělnickým
domem. Stávající dílna a garáž se

NOVINKY

z Obecního úřadu
bude muset vyklidit a zbourat, pro
tože je v havarijním stavu. Ti z vás,
kdo chodí k lékaři do prvního patra
budovy OÚ, vědí, že za naší budovou je minimálně deset let zřícená
opěrná zeď. Po letošní zimě došlo ke
zvětšení trhlin zejména v prostoru
WC v mezipatře. Proto jsem nechal
vypracovat statický posudek, který
doporučil odstranit druhý přístavek
se samostatným vchodem a toaletami v mezipatře. Jako okamžité
opatření jsme na doporučení statika
instalovali kontrolní sádrové můstky,
které jsou pravidelně monitorovány.
Aby mohla být vyprojektovaná dostatečná opěrná zeď, byl nutný také
geologický průzkum v místě jejího
založení – nyní čekáme na výsledky
tohoto průzkumu. V případě havarijního stavu části budovy obecního
úřadu nás bohužel dohnala minulost
– trestuhodné podcenění dlouhodobé údržby. Rozhodně se s tímto
problémem vypořádáme i za cenu,
že některé plánované akce v obci
budeme muset pozdržet.
Bc. Marcel Miška, starosta

Z ČINNOSTI KOMISÍ
Komise stavebně-bytová, bezpečnostní, dotační a pro životní
prostředí, předseda
Michal Pulchart
Komise navázala ve své činnosti na
práce, kterými se začala zabývat již
v uplynulé době. Je to zejména pokračující jednání s novým ředitelem
firmy SWIETELSKY, stavební s.r.o.,
pro oblast Louny. S ním a s právním
zástupcem společnosti se sešel pan
starosta Bc. Marcel Miška v doprovodu právníka obce Mgr. Jana Najmana a předsedy komise Bc. Michala
Pulcharta, aby si ujasnili vzájemná
stanoviska k důvodům trvajícího
odmítání úhrady faktur vystavených
firmou SWIETELSKY, stavební s.r.o.,
v souvislosti se stavbami „Rekonstrukce povrchu místních komunikací
po II. etapě kanalizace“ a „Rekonstrukce povrchu místní komunikace
U Dobré vody - Pchery“.
V období od začátku dubna letošního
roku se komise a zejména dotační
sekce intenzivně zabývala otázkou
řešení budovy mateřské školy ve
Pcherách. Po jednání s paní ředitelkou Ing. Turanovou o budoucích
zákonných předpisech v oblasti
předškolního vzdělávání a s tím
souvisejících požadavcích na prostorové uspořádání mateřské školy bylo
konstatováno, že současná budova
školky nebude schopna takovým
požadavkům vyhovět. Proto komise
doporučila situaci řešit výstavbou
nového objektu s využitím dotace,
která je v současné době pro obec
Pchery dosažitelná. Spoluúčast obce
při čerpání této dotace by byla pouze
5%, což jsou podmínky velmi dobré,
ne často se vyskytující a obcí přijatelné. Vzhledem k časovým požadavkům pro podání žádosti
o tuto dotaci se na popud komise sešlo 7. 5. 2019 obecní zastupitelstvo
na mimořádném jednání, na kterém
byl projednán a schválen záměr výstavby nové školky a rovněž zadání
a příprava výběrového řízení na
dodavatele projektové dokumentace
a studie proveditelnosti školky. To
je významný krok k dosažení vyšší
úrovně předškolního vzdělávání ve
Pcherách a ve své podstatě k záchraně dalšího fungování mateřské školy
v naší obci.
Komise dále projednávala a vyjádřila
své stanovisko k připravované stavbě
„Pchery nová trafostanice U Hřbitova
a obnova kabelů nízkého napětí“,
k plánovací smlouvě pro veřejnou infrastrukturu pro tři nové RD, k oznámení občana o výskytu plísně v tělocvičně základní školy, k připravované
změně projektové dokumentace pro
místní komunikaci v části novostaveb
v ul. K Horce, k projektu kabelového vedení k pozemku v části Pchery
- Theodor – č. parc. 177/25, k pokládce kabelového vedení VN v ul. M.
Rybalka v části Pchery – Theodor.

Dobrou zprávou je, že do konce
měsíce května bude dopracována
část projektu k provedení přejezdu
techniky Sboru dobrovolných hasičů
Pchery, kterou Policie ČR požadovala,
od inženýra s autorizací pro dopravní
stavby. Ta bude doložena k žádosti
o povolení této stavby a po jejím získání bude možno přejezd provést.
Kromě jiného se zástupce komise
zúčastnil projednání „sousedského
sporu“, který se dotýkal uplatňování
stavebního práva a obsahu územního
plánu obce Pchery. Zástupci komise
se rovněž zúčastnili předběžného
projednání návrhů a požadavků
ve spojitosti s chystanou změnou
územního plánu obce Pchery, které
proběhlo s odborným zástupcem
pořizovatele a zpracovatelem této
budoucí změny. Na základě tohoto
jednání bude vypracována zpráva
k těmto žádostem pro projednání
zastupitelstvem obce.
Komise průběžně spolupracuje
s obecním úřadem Pchery a pomáhá řešit situace, které se vyskytují
v oblastech její působnosti. Tedy v
stavebně-bytových, bezpečnostních,
dotačních a životního prostředí. Jako
předseda komise bych velmi rád
poděkoval všem jejím členům za
doposud odvedenou práci.
Školská a sociální komise
předsedkyně
PhDr. Daniela Krausová
Jako každý jsme osobním přáním
a dárečkem od obce potěšili pcherské občany, kteří v daném měsíci dosáhli významného životního jubilea.
Jedním z těchto seniorů je i nejstarší
občanka Pcher paní Vaštová (98 let),
s níž najdete v novinách rozhovor.
O každém přání jsme udělali zápis
do speciální Kroniky, v níž jsou tyto
události na památku zaznamenány.
Zároveň jsme vylepšili grafickou podobu zmíněné Kroniky. Spolu
s Pcherskými maminkami jsme se
podíleli na organizaci akce Noc

s Andersenem a pomáhali zajistit
i její průběh. Stejně tak jsme se
spoluúčastnili akce Pcherská šlápota,
kde jsme se spolupodíleli na zajišťování průběhu a aktivit v podobě
úkolů pro školáky a předškoláky.
Volnočasové komisi jsme pomohli
při organizaci Dětského dne a spolu
s Pcherskými maminkami jsme zde
zajistili stanoviště s aktivitami pro
školní i předškolní děti.
Hodně času jsme věnovali plánování
i průběhu akce Setkání seniorů
s dětmi MŠ a ZŠ, které se uskutečnilo 18. května v salonku restaurace
U Vašáků ve Pcherách. Seniorům
zpříjemnilo odpoledne vystoupení
třídy Žabiček z pcherské mateřské
školy a třída Berušek jim na památku vyrobila krásnou kytičku. Poté
zazpívali a zarecitovali žáci pcherské
základní školy. Velké poděkování patří paní ředitelce MŠ Lucii Turanové
a paní učitelce Radce Jelínkové ze
ZŠ, které s dětmi vše připravily
a přišly. Vystoupením dětí ovšem odpoledne neskončilo, na klávesy celé
odpoledne hrál pan Bláha z Thedoru
(kterému moc děkujeme) a senioři
si při dobrém občerstvení povídali
a vzpomínali až do 18. hodin. Na
setkání přišel seniory pozdravit
i starosta Marcel Miška.
Další námi organizovanou akcí pro
seniory je speciální cvičení vhodné
nejen pro starší ročníky, které pořádáme ve spolupráci s organizací Svaz
postižených civilizačními chorobami
v tělocvičně pcherské ZŠ. Je zaměřeno na uvolňování a posilování
svalstva celého těla, zmírnění bolesti
zad, příjemné protažení spojené se
správným dýcháním a relaxaci.
Plánujeme i další akce, například
letní soutěž v petangu pro seniory.
Všechny informace, zprávy a fotografie akcí komise najde na FB ve
skupině Školská a sociální komise Pchery. Napsat nám můžete na
e-mailskolskakomise@obecpchery.cz.

◊ Na setkání seniorů
s dětmi, které jsme
uspořádali 18. května
v salonku restaurace
U Vašáků ve Pcherách, vládla příjemná
atmosféra. Seniorům
zpříjemnilo odpoledne
vystoupení vystoupení
dětí pcherské MŠ a
ZŠ. K poslechu pak na
klávesy celé odpoledne
hrál pan Bláha.

Nepromeškejte

poslední kotlíkovou dotaci!

Startují kotlíkové dotace. Je tu poslední šance získat peníze na nový
kotel.
Kotle 1. a 2. emisní třídy budou muset domácnosti vyřadit z provozu do
roku 2022 a toto jsou zatím poslední
peníze, které se mohou občanům na
výměnu starých kotlů poskytnout.
Výhodnější podmínky už nebudou,
výše dotace může dosáhnout až 127
500 Kč.
Ve třetí vlně kotlíkových dotací se
počítá s výměnou minimálně 30
tisíc starých kotlů na tuhá paliva za
plynový kondenzační kotel, tepelné

čerpadlo nebo kotel na biomasu.
Další peněžní bonus až 20 000 korun
lidé získají například díky kombinaci kotlíkových dotací s programem
Nová zelená úsporám.
Výsledkem bude čistší a zdravější
ovzduší pro všechny. Žádost bude
možné podávat elektronicky na
krajském úřadě od začátku června.
Detailní informace naleznete na:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/
odbor-rizeni-dotacnich-projektu//
kotlikove-dotace-2019-2023. Samozřejmě Vám rádi s žádostí na obecním úřadě pomůžeme.

becní úřad žádá občany,
O
aby při napojování na kanalizaci do ní odváděli pouze

splaškové vody. Dešťová voda
do kanalizace nepatří.

Dešťovou vodu
do kanalizace

NE

Zároveň moc prosíme, neházejte do záchodu tampony,
čistící tyčinky, vložky, papírové utěrky, vlhčené ubrousky
nebo dokonce plenky! To vše
patří do komunálního odpadu, protože při spláchnutí do
záchoda zanášejí čističku, ta
poté vyžaduje častější údržbu
a ničí se. To vše se samozřejmě může promítnout ve výši
stočného.

KONEC

rozpočtového provizoria

U příležitosti oslav 74. výročí osvobození
Československa, jsme položili k pomníku padlých
věneček. Vzdali jsme tak hold zavražděným
obyvatelům naší obce v obou světových válkách.

Brigáda ke Dni Země

Kdo chodí na procházky cestou směrem k větrným elektrárnám, jistě si všiml
velkého nepořádku, který byl jak přímo u elekrátren, tak i po cestě či okolo
větrolamu směrem na Theodor. Obec Pchery proto vyhlásila u příležitosti
Dne Země brigádu na úklid zmíněných částí. Lidí se sice mnoho nesešlo, ale
i v menším počtu (cca 20 lidí) jsme během dvou hodin sesbírali plné auto
nepořádku.

Jak jsme psali v minulém čísle
Pcheráka, obec od začátku roku
2019 hospodařila v rozpočtovém
provizoriu (rozdělování státních
peněz bylo až do řádného schválení nového rozpočtu řízeno na
základě předešlého roku). Toto
provizorium skončilo 28. března
2019, kdy zastupitelstvo obce
Pchery schválilo rozpočet na rok
2019. Rozpočet je vyrovnaný,
což znamená, že příjmy i výdaje
jsou stejné, a to v celkové částce
34 022 000 Kč. Rozpočet je k dispozici na webových stránkách
obce, popřípadě k nahlédnutí
přímo na obecním úřadě.

Novinky z pcherskÝCH ŠKOL
Základní škola

Blíží se závěr školního roku a já díky
vymezenému prostoru zmíním dvě akce,
kterých se zúčastnili naši nejmenší –
prvňáčkové. V polovině května navštívili právě ti nejmladší knihovnu Václava
Štecha ve Slaném. Prohlédli si jednotlivá
oddělení, zjistili, jak se mají v knihovně
chovat, jak zacházet s knihou. V závěru
pak měli všichni možnost navštívit dětské
oddělení a knihy si prohlédnout. Nebyla to však jediná akce, kterou jsme ve
spolupráci s knihovnou uspořádali. V kapli
Zasnoubení Panny Marie ve Slaném se
4. června konal „velký den“. To když naši
prvňáčci byli za přítomnosti rodičů a paní
učitelek samotným králem, královnou
a skřítkem slavnostně pasováni a oficiálně
se z nich tak stali čtenáři. Tuto akci Pasování na čtenáře pořádá škola již několik
let po sobě.
Mgr. J. Landová, ředitelka ZŠ

Mateřská škola

Vážení čtenáři,
dostala jsem možnost napsat pár řádek
o tom, co se za posledních pár měsíců
událo v mateřské škole. Ráda se o to
s vámi podělím.
Co se týče vybavení školky, podařilo se
nám udělat dětem z Motýlků úplně novou,
krásnou třídu, ze které máme všichni
velkou radost. Objednaný je i interaktivní
stojan spolu s tablety k výuce ICT
v příštím školním roce, který budou moci
využívat všechny třídy. V kuchyni je nová
škrabka na brambory a probíhá připojení
budovy k obecní kanalizaci.
Děti byly v Divadle Lampion v Kladně
a v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze,
zazpíval si s námi známý hudebník Luboš
Hrdlička ze skupiny Nezmaři a Nazareth,
měli jsme hudebně taneční show, ukázku
živých ptáků, přijelo k nám maňáskové
divadlo. Také jsme se byli podívat v místní hasičské zbrojnici, kde nám pan velitel
Moucha a jeho kolegové ukázali vše, co
patří k jejich práci. Moc děkujeme. Na
konci dubna jsme si udělali pěší výlet do

Jankovy rokle, kde jsme spálili čarodějnici, opekli buřty a hráli si celé dopoledne
v přírodě. V květnu jsme všichni jeli na
výlet do naučně-zábavného parku Mirakulum u Milovic, kde jsme s dětmi zdolávali
nejrůznější překážky a prolézačky
a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.
Už i jízda autobusem byla pro některé
děti zážitkem. Měli jsme krátké vystoupení na akci pro seniory, kterou pořádal
Školský a sociální výbor OÚ Pchery. A na
začátku června proběhlo rozloučení se
školním rokem a s našimi budoucími školáčky s hudebním divadlem Hnedle Vedle
– Hola, hola, škola volá.
Co se týče personálních změn, sehnali
jsme asistentku pedagoga. V příštím školním roce nastoupí další tři asistentky pro
nově zapsané děti se speciálními vzdělávacími potřebami. A od září přijde ještě
další učitelka. K práci ředitelky patří ale
i nepopulární záležitosti. Protože mi
velmi záleží na tom, aby naše mateřská
škola fungovala tak, jak má, a pracovali
zde lidé tak, jak mají, museli jsme se
rozloučit s jednou dlouholetou pracovnicí. Bohužel jsou s tím spojené pomluvy
a vyhrožování. Takové věci pak radost

z práce, kterou se snažím dělat dle svého
nejlepšího vědomí a svědomí, dost kazí
a ubližuje to nejen mně, ale hlavně naší
mateřské školce.
Za důležité považuji zmínit i schválení
záměru obce postavit novou mateřskou
školu. Velmi jim za tuto iniciativu děkuji,
neboť novou školku považuji za naprosto
žádoucí vzhledem k současnému stavu
stávající budovy, chybějící bezbariérovosti, jejímu umístění i malé kapacitě. S tím
souvisí i informace o proběhlém zápisu
do mateřské školy. K zápisu přišlo 33
dětí, 23 z nich jsme přijali, z toho je 18
místních. Moc se na nové děti těšíme, v
příštím školním roce na ně čeká inovovaný školní vzdělávací program, výuka angličtiny, plavání a spousta hezkých akcí.
Přeji vám všem krásné léto a moc děkuji panu starostovi, zastupitelům obce,
spolupracovníkům, kolegyním, rodičům,
dětem a přátelům školky za dosavadní
přízeň. Mějte se krásně.
Ing. Lucie Turanová, ředitelka MŠ Pchery

V sobotu 1. června se uskutečnila
na Obecním úřadě ve Pcherách první
letošní svatba. Novomanželům Rovným přejeme vše nejlepší do života.

Pcherská zastavení

Úctyhodných 98 let letos v dubnu oslavila paní Růžena Vaštová, rozená Lišková, a pro naše noviny si zavzpomínala na dobu dávno minulou.
Náš dědeček Petr Liška s babičkou Celestýnkou přišli do Pcher z Březových
hor od Příbrami. V té oblasti skončila těžba stříbra a mnoho hornických
rodin hledalo nové živobytí. Děda s početnou rodinou šesti synů a dvou dcer
směřoval na Kladensko. Ve Pcherách se mu podařilo koupit dům nad dolním
rybníkem, což byla životní investice. Všichni synové začali postupně s věkem
pracovat na Ronovce jako horníci v dole.
Do první třídy obecné školy jsme začali chodit ve Pcherách. Paní učitelka
Marie Rýdlová byla laskavá, nekřičela a ani kluci ji nezlobili. Dala nám vědomosti a lásku k učení a ke knihám. V měšťance v Hnidousích, kam jsme
přešli za dalším vzděláním, jsme byli mezi těmi chytřejšími. Učení, to by šlo.
Horší bylo se vstáváním. Každé ráno po šesté hodině, potom pěšky až do
Hnidous. Nejezdil žádný autobus ani auto, často pršelo, v zimě byl mráz
a sněhu po kolena. Ale pan školník už měl ve škole krásně roztopená kamna,
v celé třídě bylo teplo. Velmi často se nám chtělo spát místo učení.
Koncem třetího ročníku rozhodli rodiče, že půjdu dál do školy. Do obchodní
do Slaného. Moc se mi nechtělo. Za ty tři roky jsem měla hodně kamarádek.
Učil nás pan učitel Pšenský, paní učitelka Věchtová, pan učitel Lukáš. Všichni
byli dobrými zpěváky. To se mi moc líbilo. Pod vedením ředitele Havlů jsme
nacvičovali sborové zpěvy a chystali se na vystoupení…
Nerada vzpomínám na tu dobu. Ze všech stran jsme slyšeli o válce. Nevěřili jsme. Měli jsme plnou hlavu tanečních a jaké šaty nám maminka ušije.
Nemuseli jsme chodit až do Kladna pro kousek látky. Místní obchodník pan
Salus měl vše. Bydlel v tom domě na křižovatce u parku. Žil ve Pcherách
s rodinou skromně mnoho let. Byli tu manželé Krausovi, pan doktor Kraus
byl lékař. Všichni tito spoluobčané zmizeli jednoho dne ze Pcher jen proto, že
měli jiné náboženství…
Je dobré se někdy zastavit. Se sousedem ztratit dobré slovo.
Zítra už bude všechno jinak.

Pcherské maminky

16.6. - vyhlášení literární soutěže Pchero

pro pcherské děti
společně s jejich rodiči (podrobnosti na webových stránkách
nebo na FB Pcherských maminek)

1.8. - uzávěrka literární soutěže Pchero pro pcherské děti
31.8. - Loučení s prázdninami, od 15 hodin na fotbalovém hřišti

Knovíz

28. 6., 30. 8. - Promítání letního kina, české komedie
29. 6. od 8 - 17 hodin - 31. ročník jízdy do vrchu Knovíz-Olšany

INZERCE

HLEDÁME OBSLUHU
čerpací stanice

Pchery Humny

Náplň práce: komunikace se
zákazníkem, obsluha pokladního
systému, práce s hotovostí,
platebními kartami - hmotná
odpovědnost, doplňování zboží,
drobný úklid.
Požadujeme: vyučení, čistý RT,
spolehlivost a zodpovědnost,
chuť učit se novým věcem.
Krátký/dlouhý týden
bez nočních směn.

Plat : 15 500,-Kč.
Nástup možný ihned.
Vhodné i pro důchodce –
nenáročná práce.
Kontakt:
monika.rarikova@pasoil.cz
+420 725 439 410

◊ 3. ročník nohejbalového
turnaje Kréta Cap byl i letos
organizován sportovním sdružením SK Česká Kréta.Turnaje
se zúčastnilo 13 týmů. I když
turnaj narušila silná bouřka,
úspěšně se dohrál. Vítězem
se stal tým Vokrk z Kralup
nad Vltavou, druhé místo obsadili domácí Los Bodlos a třetí
skončil tým Joudové ze Pcher.
Příjemnou atmosféru vytvořilo
200 diváků.

PCHERÁK, MK ČR E 23474,
obecní zpravodaj, vychází 4x
ročně, vydavatel obec Pchery,
Humny 333, 27308 Pchery, IČO
02234788, šéfredaktorka Mgr.
Kateřina Tatková, redakční rada:
Ing. Kateřina Mahovská, Mgr.
Kateřina Tatková, Bc. Marcel
Miška, Marek Beznoska, Jaroslav Tatek. E-mailová adresa:
pcherak@obecpchery.cz

INZERCE

Andersenova noc, Pcherské maminky

Vynášení Morany, Pcherské maminky

Velikonoční výstava, ZŠ Pchery

Pálení čarodejnic, SK Česká Kréta

Velikonoční nohejbalový turnaj,
Táborový oheň Jankova rokle

Hola, hola, škola volá - loučení se školním rokem a s předškoláky v mateřské škole v podání hudebního divadla HNEDLE VEDLE.

