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Vážení Pcheráci,
v úvodu našeho prvního čísla obecního čtvrtletníku vás vítám na jeho stránkách. Vedle informací z obce zde uvedených v jednotlivých příspěvcích mi
dovolte dvě osobní poznámky. 1 – Řada z vás se mě ptá, proč v poslední
době je tolik havárií na vodovodním potrubí. Je to způsobené činností souvisejících s výstavbou kanalizace – zemina v okolí potrubí se díky stavební
činnosti „pohnula“ a došlo k poruše. Nic jiného než opravovat takto poškozená místa se nedá, tento problém postupně odezní. 2 - Na lednovém zastupitelstvu jsem zmínil skutečnost, že klesá počet obyvatel obce i přes pokračující výstavbu. Chápu, že řada z vás má své důvody mít trvalé bydliště jinde,
jen prosím zvažte, zda to je nezbytně nutné. Obec získává příjmy ze státního
rozpočtu – jsou to podíly na jednotlivých daních. Tento podíl je závislý na
počtu obyvatel – každý, kdo zde žije a má trvalé bydliště mimo Pchery, pak
„posílá peníze jinam“, což je škoda… Vážení Pcheráci, přeji vám krásné
nastávající jaro.
S úctou Bc. Marcel Miška - starosta

O

našem několikaletém
úsilí zlepšit velmi špatné autobusové spojení
Pcher s Prahou jsme již
informovali. Nyní tedy přinášíme skvělou zprávu.

AUTOBUSY
DO PRAHY POJEDOU
PŘES PCHERY

Na náš popud bude nová
linka PID z Prahy do Slaného vedena přes Pchery.
Návrh nového jízdního řádu
dostane OÚ Pchery k dispozici v březnu a bude spolu
s konkrétními informacemi
o změnách v dopravě k dispozici na webu obce, na
FB i ve vývěskách v obci.
Děkujeme všem, kdo se
o změnu zasloužili ať už
podporou petice, či posíláním e-mailů na PID.

Z ČINNOSTI KOMISÍ
Komise stavebně-bytová, bezpečnostní, dotační a pro životní
prostředí, předseda
Michal Pulchart
Naše komise započala svoji práci
v oblastech jí svěřených, a především v tématech, která jsou pro
obec Pchery v současné době nejdůležitější. Každý jistě svůj problém
vnímá jako ten, jenž je nutno řešit
přednostně, ale my musíme obrátit
svou pozornost k věcem, které dle
našeho názoru nebyly zcela v pořádku a kterými obec přichází o značné
finanční prostředky. Především se
jedná o dvě velká témata, která
ještě nejsou uzavřena, tj. výstavba
II. etapy kanalizace a rekonstrukce povrchů po této etapě. Těmto
tématům věnujeme velkou pozornost, kdy po jednání s firmou Zepris
musíme dořešit dotaci ze SFŽP
a taktéž i velmi podstatné vady
v díle „rekonstrukce povrchů” společnosti Swietelsky.
Kromě výše zmíněného se komise
v uplynulých dvou měsících zabývala návrhem „smlouvy o společném
zadání veřejné zakázky” na připravovanou projektovou dokumentaci

silnice Brandýsek-Pchery, překládkou nadzemního vedení elektrických
kabelů NN a VN s vybudováním
trafostanice, úpravou pozemku
v obci Theodor s žádostí o místní
úpravu dopravního značení, úpravou
křižovatky pro výjezd SDH Pchery.
Jednala i s KSÚS o dopravním značení či s KÚ Středočeského kraje
o dotacích. (pokračování na straně 2)

Hledáme lepší místo pro

knihovnu

Jistě víte, že pcherská knihovna není
v současnosti na příliš vhodném
místě, protože je umístěna v prvním patře budovy bývalého statku
a schody jsou velmi příkré a bez
zábradlí. Starší lidé proto nemohou
do knihovny docházet, a i když je
k dispozici možnost nechat si donést
knihy domů, většina z nich by si
knížky ráda vybrala sama. Hledáme
proto pro knihovnu lepší místo. Mělo
by být v přízemí a místnost by měla
mít alespoň 80 m2. Pokud o nějakém místě víte, napište prosím na
e-mail obecniurad@obecpchery.cz.

Z ČINNOSTI KOMISÍ

pokračování ze strany 1

Při běžném chodu pomáhá komise ve
spolupráci s OÚ Pchery řešit
i provozní záležitosti písemnou formou nebo prostřednictvím osobních
schůzek s občany. Jde například
o žádosti o souhlas se stavbou vodovodní přípojky, stížnosti na provedení
kanalizační přípojky, zaasfaltované
uzávěry vody po rekonstrukci povrchů po výstavbě II. etapy kanalizace,
problémy parkování v obci Pchery,
prořezy stromů, čoudící komíny, bezpečnost dětských hřišť, žádosti
o informace k připojení na kanalizaci, plánovací smlouvu na záměr
vybudování infrastruktury k RD či
prodloužení vodovodního řadu v ulici
U Dobré vody.
Jak vidíte sami, práce je velmi mnoho, proto se na vás občany obracím
se žádostí o trpělivost v řešení některých záležitostí. V případě potřeby
můžete kontaktovat komisi na e-mailu pulchart@obecpchery.cz, nebo
přímo OÚ Pchery. Děkujeme.
Školská a sociální komise
předsedkyně
PhDr. Daniela Krausová
Obnovili jsme osobní přání (s malým dárečkem od obce) pcherským
občanům, kteří dosáhnou významného životního jubilea, každý měsíc
navštívíme několik seniorů. Setkali
jsme se s ředitelkou MŠ i ZŠ Pchery,
probrali jsme potřeby obou školských
zařízení a domluvili budoucí spolupráci. Na květen například připravujeme setkání dětí a seniorů, a to
v rámci posilování mezigeneračních

vztahů. Školská komise převzala
záštitu nad konáním Noci s Andersenem (pořádají Pcherské maminky),
pomůže s přípravou a konáním akce
v ZŠ Pchery.
Osadní výbor předsedkyně
Lucie Jíchová, DiS.
Osadní výbor na 1. adventní neděli
uspořádal rozsvícení vánočního stromu u svařeného vína a grilovaných
vuřtů, která dle ohlasů obyvatel osady Theodor měla velký úspěch i přes
nepřízeň počasí. Proto jsme se rozhodli tuto akci podporovat i v letech
budoucích. Od vzniku Osadního výboru předáváme na obecní úřad naše
podněty a podněty občanů a společně s obcí plánujeme technickou
realizaci, například podané žádosti
o zřízení el. přípojky u nohejbalového
hřiště, žádosti o načerpání dotací od
nadace ČEZ pro všechna možná hřiště. Požadavek byl podán i na opravu
všech autobusových zastávek a další.
Rádi bychom také pokračovali
v pořádání kulturních akcí, které zde
stále pokulhávají. Na jaře plánujeme
uspořádat akci „UKLIĎME KRÉTU“,
kdy pevně věříme, že se sejde parta
lidí, kterým není lhostejné, jak naše
osada a okolí vypadá. Bude to příležitost se sejít se sousedy a případně
nasbírat další podněty pro obecní
úřad. V letním období máme v plánu
uspořádat taneční zábavu pod širým
nebem a dětský den. Pevně věříme,
že naše osada bude krásným místem
pro pohodlné bydlení. Děkujeme za
podporu.

PRONÁJEM HŘIŠTĚ NA THEODORU
V roce 2017 byla uzavřena smlouva mezi Sportovním klubem Pchery a obcí na pronájem pozemku č. 913/3 v k.ú.
Pchery, kde parta sportovců vlastními silami vybudovala
hřiště sloužící k hraní nohejbalu, fotbalu a dalších míčových her a k pořádání veřejných akcí. Tato smlouva byla
ovšem neplatná, neboť nebyl dodržen záměr zveřejnění.
Proto v prosinci 2018 obec nechala záměr zveřejnit a přihlásil se jen jeden zájemce – Sportovní klub česká Kréta,
z.s., kterému předsedá Martin Přibyl. V žádosti se mimo
jiné psalo, že Sportovní klub česká Kréta, z. s., má za cíl
provozovat sport a obdobnou činnost a vytvářet široké
možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad členů, veřejnosti, zejména pak mládeže. Spolek slíbil, že sportovní
areál bude provozován stejně jako za současných podmínek, tj. bude volně přístupný veřejnosti z ulice U Hřiště.
Návštěvníci areálu budou povinni dodržovat provozní řád
sportovního areálu, který bude umístěn na veřejném místě, a to na vstupních dveřích areálu. Spolek nabídl roční

Cvičení záchrany osob propadlých
do vody z ledové plochy, kterého se
letos zúčastnili i pcherští hasiči

Nový web obce
V současné době dochází k přeměně
stávajícího webu obce. Nejde jen
o kosmetickou úpravu, kromě modernější grafické úpravy a lepší přehlednosti má web i novou funkci. Je
responzivní, což znamená, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro
všechny druhy nejrůznějších zařízení. Nový web se tedy umí přizpůsobit
i mobilním telefonům a tabletům,
tudíž se v nich lépe prohlíží. Na
webu najdete kromě různých důležitých informací nově také odkaz na
facebookovou stránku obce Pchery.
Ta obsahuje různé aktuality a také
se jejím prostřednictvím můžete na
cokoli zeptat či dát návrh na příspěvek. Úpravu stránek zajistila firma
provozující starý web, která vyhrála
v poptávkovém řízení. Nabídla cenu
15 000 Kč, druhá firma v pořadí
žádala 21 000 Kč a třetí cenu přesně
nedefinovala.

pronájem 1 200 Kč a žádal smlouvu o pronájmu na
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. „Tento
pozemek má takový přechodný status,“ vysvětluje starosta Marcel Miška. „Pozemek č. 913/3 je v KN zapsán
jako orná půda, na druhou stranu v územním plánu č.
2, který je zveřejněn na stránkách obce, je již napsáno
sportoviště. Přechod mezi sportovištěm a ornou půdou
v tuto chvíli není dořešen, proto ho obec musí dotáhnout do konce.“ Pronájem hřiště vzbudil na Theodoru
u některých lidí odpor a sepsali petici proti tomuto záměru. „V petici se uvádělo, že v případě pronájmu se na
hřiště nebudou moci dostat ostatní lidé, že bychom měli
dát přednost možnosti vybudovat tam sportoviště, které by mohla dotovat ČEZ nadace atd. Vzhledem k tomu,
že i pronajaté hřiště zůstane veřejnosti přístupné
a o ČEZ dotaci může požádat i Sportovní klub česká
Kréta, nebyl návrh petice přijat,“ dodává Marcel Miška.
Celý text petice je k nahlédnutí na obecním úřadu.

Mateřská škola pod novým vedením
Mateřská škola ve Pcherách má více než půl roku novou ředitelku Ing. Lucii Turanovou. Zajímalo nás, co se zde změnilo.

Ve funkci ředitelky jste skoro 7 měsíců, jak byste zhodnotila toto období?
Co se Vám za tu dobu nejvíce povedlo?

Období to bylo velmi náročné
a hektické. Ale neměnila bych. Za
poměrně krátkou dobu máme za sebou spoustu práce. Podařilo se nám
vytvořit fungující tým a nastartovat
proměnu školky v kvalitní a moderní
vzdělávací instituci, kterou budou
mít děti rády a rodiče jí budou důvěřovat. Povedlo se např. zajistit pro
školku peníze, nový personál, zdravé
stravování, kroužek angličtiny, zajímavé akce pro děti, malou úpravu
prostředí školky atd. Jsme teprve na
začátku. Ale již teď vím, že když se
chce, tak to jde…
Jaké máte nejbližší plány?

Plánů mám hodně. V nejbližší době
bude třeba nová třída pro naše
nejmladší děti. Ve výrobě je krásný
nábytek, nakoupili jsme nové pomůcky. Máme jasnou představu, jak
třídu předělat a zařídit, aby měly
děti raného věku vhodné a podnětné
prostředí pro jejich přirozený rozvoj.
S tím souvisí i kvalitní personální
zajištění. Díky podpoře z obecního
úřadu a penězům z Evropské unie si
můžeme od října dovolit chůvu. V
současné době máme zažádáno
o další dotaci na učitelku, která
posílí náš tým. Sháníme i asistentku pedagoga. Čím více budeme mít
kvalitního pedagogického personálu,
tím kvalitnější zajistíme vzdělávání
a můžeme se moci více přizpůsobit
individuálním potřebám našich dětí.
Budeme postupně vylepšovat všechny třídy - vymalujeme, koupíme
koberce, nový nábytek, didaktické
pomůcky i hračky. Budeme pořizovat
interaktivní stojan, protože jsme zís-

ZÁPIS

DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY

kali dotaci i na podporu informačního
vzdělávání v mateřské škole. Takže
se naši předškoláci budou několik
hodin týdně vzdělávat pomocí tabletů
a interaktivního stojanu. A půjde-li
vše podle plánu, dokončíme proměnu
školní zahrady. Děti budou mít nové
pískoviště a další herní prvky. To jsou
ale jen plány nejbližší, v horizontu
měsíců.

V mateřské škole pořádáte hodně
zajímavých akcí. Které děti bavily
nejvíce?

Děti mají rády všechny naše akce.
Již na začátku školního roku jsme
vyrazili na výlet do zámku Ploskovice. Byl to krásný výlet s programem,
kdy nás parkem i zámkem provázely
pohádkové bytosti a děti plnily různé
úkoly, aby zachránily princeznu ze
spár zlého čaroděje. Všichni byli
nadšení.
Koncem ledna jsme pozvali do školky hudební divadlo HNEDLE VEDLE, abychom udělali pro naše děti
karneval. Bylo to skvělé. Perfektně
připravený program, velká legrace,

Novinky

z pcherské ZŠ

Základní škola hlásí: Je teprve konec února, a my už máme počínaje novým rokem
za sebou spousty zajímavých akcí, které
pro žáky uspořádalo vedení školy spolu s
vyučujícími. Uvedu některé z nich:
Žáci 8. třídy se zúčastnili projektového
dne na SPŠ stavební v Kladně a 9. třída
na ISŠ ve Slaném. Čtvrťáci a páťáci si
spolu se svými kamarády z 9. tř. prohlédli
výstavu voskových figurín v kladenském
kulturním domě. Pro všechny žáky jsme
připravili zeměpisnou besedu o Ekvádoru, dále pak ve spolupráci s Městskou
knihovnou ve Slaném setkání se studenty
z Maďarska a Itálie. Naši nejmenší (1. a
2.třída) navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka. Lyžařský kurz proběhl v krásném
prostředí penzionu Popelka u Špindlerova
mlýna. Mgr. J. Landová

spousta krásných písniček a zábavy,
děti byly šťastné! 5. června k nám
přijede tato partička znovu. Budeme
se společně s nimi loučit se školním
rokem a s našimi předškoláčky na
školní zahradě. Všichni jste srdečně
zváni!
A abych nezapomněla, čeká nás
ještě jeden velký výlet. Bude to v
květnu do naučně zábavného parku Mirakulum u Milovic. Pojedeme
všichni, včetně našich dvouleťáčků,
protože i těm se bude v Mirakulu určitě líbit. Více o všech akcích školky
najdete na www.mspchery.cz.
Co byste vzkázala rodičům, kteří
přemýšlejí, zda své dítě přihlásit do
pcherské školky?

Milí rodiče, přijďte se k nám se
svými dětmi podívat, popovídat si
s námi a zeptat se na to, co vás
zajímá a co od školky očekáváte.
Zeptejte se také jiných rodičů, kteří
mají teď v naší školce děti, jestli
jsou spokojeni. My vám zaručíme
kvalitní start ve vzdělávání vašich
dětí, podmínky pro přirozený rozvoj
jejich osobnosti, schopnosti učení a
poznávání, osvojování základů společenských hodnot a vedení
k samostatnosti. Děti čeká zajímavá
vzdělávací nabídka, spousta akcí,
milé paní učitelky, kvalitní stravování
a v budoucnu i krásná školka. Těšíme se na vás!

13. a 14. května

2019 od 8 do 17 hodin.
S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte a vyplněnou
žádost k předškolnímu vzdělávání
včetně potvrzení o povinném očkování a posouzení zdravotního stavu
dítěte pediatrem, která je ke stažení na webu MŠ Pchery (www.mspchery.cz). Žádost je možné donést
dodatečně, přihlášku dostanete
u zápisu. Do mateřské školy se dostavte spolu se svým dítětem.

N

ovým velitelem výjezdové jednotky hasičů se stal letos v únoru Ladislav
Moucha a nás samozřejmě zajímalo, jaké má do budoucna plány. „Plány
jsou jednoduché – chci udržet jednotku v chodu v rámci možností finančních
a personálních a samozřejmě rozvíjet činnost výjezdové jednotky,“ říká
nový velitel. Pcherští dobrovolní hasiči se nejen pouštějí do boje s ohněm,
ale jejich činnost je mnohem širší. „Vyjíždíme k likvidaci spadlých stromů
i v okolních obcích, pomáháme při různých živelních pohromách a samozřejmě se účastníme i různých cvičení, například letos to byla záchrana osob
propadlých do vody z ledové plochy,“ dodává Ladislav Moucha. Pcherské
hasiče můžeme vídat i na oslavách dětského dne či na jiných akcích, kde
předvádějí novou hasičskou Tatru – děje se tak v rámci cvičných jízd, kdy je
nutné vyzkoušet správnou funkčnost vozu.

Rozpočtové provizorium na rok 2019
Obec od začátku roku 2019 hospodaří
v rozpočtovém provizoriu, což znamená, že
rozdělování státních peněz bude až do řádného
schválení nového rozpočtu řízeno na základě
předešlého roku. Na každý měsíc se může
uvolnit pouze jedna dvanáctina loňských výdajů. Rozpočtové provizorium slouží k tomu,
aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření
nejen obce, ale také obcí zřízených příspěvkových organizací, případně dalších subjektů,
které jsou na rozpočtu obce závislé.

„Situace rozpočtu obce je ale příznivá,“ říká
starosta Marcel Miška, „před koncem roku nám
přišla část peněz, kterou jsme očekávali, dokonce přišlo i víc peněz ze státního rozpočtu, protože výběr daní byl vyšší a každá obec dostala
větší podíl. Rozpočet proto budeme schopni
odpovědně připravit a schválit v březnu.“ Pan
starosta také připomněl, že je potřeba, aby lidé,
kteří ve Pcherách bydlí, zde byli také přihlášeni
k trvalému pobytu, a daně tak dostávala obec,
v níž skutečně žijí.

Úprava zeleně u fary a zvonice
Počasí letošní zimy příliš mrazivé
nebylo, a tak měli noví zaměstnanci
úklidu a údržby možnost věnovat se
zlepšení životního prostředí. Začali úpravou pozemků u fary, kde
vysekali všechny náletové dřeviny
a „zkulturnili“ celý prostor zahrady.
Zároveň také zabezpečili faru tak,
aby se do ní již nemohli dostat vandalové, kteří ji bohužel v posledních
několika letech celou uvnitř zničili.
Pravidelně se proto budou kontrolovat zámky u fary, aby nedocházelo
k dalšímu poškozování. Připravují se
také kroky k tomu, aby obec mohla
dát faru do pořádku, bude to běh na
dlouhou trať, ale pracuje se na tom.

Další informace o průběhu těchto
aktivit přineseme v dalších číslech.
Kromě zahrady fary byl upraven také
prostor okolo zvonice, kde byl zdejší
smrkový porost dušený náletovými
dřevinami a pnoucím plevelem. To
vše bylo odstraněno, smrky mohou
konečně volně dýchat a lidé se tu
v klidu procházet bez nebezpečí
zranění.

Starosta obce Pchery předal dárkový koš odstupujícímu veliteli JSDH
Pchery panu Michalu Veselému
a poděkoval mu za práci, kterou pro
obec vykonal.

Nové smlouvy
o pronájmu
obecních pozemků

Z minulého volebního období obec
zdědila více než 30 neplatných smluv
o pronájmu obecních pozemků. Za
neplatné je označil přezkum z krajského úřadu, protože nebyl dodržen
zákon o obcích, konkrétně § 39,
odst. 1 – nebyly řádně vyhlášeny
záměry na tento pronájem. Smlouvy se tedy musí dát do souladu se
zákonem, což je práce na několik
týdnů, až měsíců. Právník obce
Pchery pan Najman připraví typové
smlouvy a poté bude obec oslovovat
všechny občany a firmy, které staré
smlouvy mají, a pokud budou mít
zájem o jejich prodloužení, záměry
se vyhlásí a bude se postupovat dle
ceníku. Všechny smlouvy budou tedy
mít jednotný ceník, zatímco dříve
byly některé pozemky pronajaty za
desetník, jiné za korunu, desetikorunu či za stovku, a některé dokonce
zadarmo. Ceník je také zveřejněn na
webu obce.

Proč byla stavební suť
v kontejnerech na
plasty?

Většina Pcheráků bez problémů
pochopila, že je potřeba třídit odpad,
a kontejnery na plasty, papír a sklo
jsou tak obvykle plné. Bohužel se
mezi námi našel někdo, kdo do tří
kontejnerů na plast vyhodil odpad
ze stavby a beton. Firma vyvážející
kontejnery následně obec upozornila,
že o jejich vyklizení se musí postarat
obec sama. Žádáme proto všechny
obyvatele, aby do kontejnerů dávali skutečně jen tříděný odpad.

Z dopisů občanů

Uklízejte po svých pejscích!
Vážení spoluobčané,
velice nerada píši tento příspěvek do
nového obecního časopisu. Lepší by
bylo napsat něco hezkého, někoho
pochválit a poděkovat za dobrou
práci. Ale bohužel myslím si, že už je
situace dost vyhrocená a je třeba na
to veřejně upozornit. Bydlím zde již
dvanáctý rok a jsem pejskařka. Měla
jsem psa i v dřívějším bydlišti ve
městě, a tak možná proto jsem na
to, jak se někteří majitelé psů v naší
obci neukázněně chovají při venčení
svých mazlíčků, dosti alergická.
Ve Pcherách je jen jeden park,
který bohužel někteří z nás považují
za toalety pro své čtyřnohé miláčky
a domnívají se, že po nich nemusí
uklízet. Park by měl být záležitostí
nás všech a pořádek by zde měli
udržovat všichni občané, kteří tam
chodí, a to nejen házením odpadků
do košů, ale i uklízením po psech.
Obecní úřad postavil do parku koš

i se sáčky, ale myslím, že každý
z nás pejskařů má doma nějaký ten
sáček třeba od zakoupených rohlíků. Já mám dva psy a plné kapsy
sáčků. Pokud chci chodit do parku, tak musím respektovat určitá
pravidla. Také si nenecháváte psí
exkrementy po svých psech u vás
doma na svých zahrádkách.
Zanedlouho bude jaro a v parku
na trávě si budou chtít hrát naše
děti. Neměli bychom jim to umožnit? Aby se maminky nemusely
bát, že jejich dítka budou šlapat do
psích výkalů?
Prosím podívejte se na výsledek neukázněnosti dospěláků.
Foto bylo pořízeno 2. 2. 2019,
den před sněhovou nadílkou, a
bylo to foceno jenom kolem cestiček. (Takže počet exkrementů ještě mnohokrát znásobte.)
Není to k zamyšlení?
K tomu, aby byly Pchery hezčí,
bychom měli každý přispět, byť jen
malým dílem dle svých možností.
Já proto děkuji za možnost využít
tento časopis a apelovat na všechny pejskaře, kteří ještě nepochopili,
že si musí po svém psovi na veřejném prostranství uklízet.
Vladimíra Zamykalová

Pcherské maminky

29. 3. od 18 hodin - Noc s Andersenem, základní škola
6. 4. od 14 hodin - Vynášení Morany, z parku do Jankovy rokle
26. 4. - 27. 4. od 14 hodin - Bazárek, v sále Dělnického domu, prodej
					

oblečení, hraček, knih, sportovních potřeb atd.
18. 5. od 14 hodin - Pcherská šlápota, z parku, po zajímavých místech
Den dětí, datum bude stanoveno Obecním úřadem

Pcherské tečky

5. Pcherská cyklo-koloběžka, termín bude na FB Pcherských teček

Sportovní klub česká Kréta
30. 4. od 19.30 hodin - Pálení čarodějnic, na hřišti v Theodoru
Svaz tělesně postižených
17. 6. - 22. 6. - pobyt v Lázních Libverda

Knovíz

31. 5., 28. 6., 30. 8. - Promítání letního kina, české komedie
15. 6. Memoriál Michala Ježka, benefiční fotbalový turnaj, letos na

podporu Hynka Skůry (www.konto-hynek.cz)

15.6. Do Knovíze Hynkovi pro peníze, běh z Kladna do Knovíze na
				

podporu Hynka Skůry

(více informací na webu obce Knovíz)

29. 6. od 8 - 17 hodin - 31. ročník jízdy do vrchu Knovíz-Olšany

Brandýsek

4. 4. - Akademie třetího věku - historie českých kostelů
7. 4. od 13 - 17 hodin - Velikonoční jarmark
30. 4. - Čarodějnice
2. 5. - Akademie třetího věku - historie napoleonských časů
7. 5. - Militari bitva
2. 6. - Dětský den (začátky jednotlivých akcí najdete na webu nebo Facebooku obce Brandýsek)
Základní škola Pchery, okres Kladno, Školní 338
Vás srdečně zve na

v pondělí 15. 4. 2019 od 13:00 hodin do 17:00 hodin
v úterý 16. 4. 2019 od 13:00 hodin do 17:00 hodin
Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz!
Na milé setkání s vámi se těší paní učitelky a vedení školy.
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INZERCE

Výstava betlémů v kostele sv. Štěpána, Pcherské maminky

Vánoční koncert v Dělnickém domě,
Pcherské maminky

Vánoční koncert v kostele
sv. Štěpána,
Pcherské maminky

Masky z Masopustního průvodu, Pcherské maminky

