4/2019 pro občany Pcher vydává Obecní úřad, zdarma

Milí spoluobčané,
je mi potěšením představit vám další číslo našeho Pcheráka. Je to už pár měsíců, co jsem
se stala vaší starostkou. Seznámila jsem se s úřadem, s povinnostmi starostování a pustila se do každodenních úkolů a také do větších a dlouhodobějších plánů. Od konce října se
úřadu věnuji na plný úvazek. Poznala jsem spoustu našich obyvatel, živnostníků a firem,
kteří se aktivně zapojili do údržby, zvelebování a rozvoje naší obce. Mám radost z propojení hasičů, Pcherských maminek, Osadního výboru Theodor, mateřské a základní školy,
našich zaměstnanců a jednotlivých občanů, jejich vzájemné spolupráce a organizace aktivit pro vás občany. Je před námi spousta úkolů a cílů, které jsou různě časově a finančně náročné a budeme se jimi postupně s různou prioritou zabývat. Proběhly zajímavé
události ve Pcherách a na Theodoru a také nás toho ještě hodně čeká. O tom všem bude
dnešní vydání Pcheráka.
Přeji vám příjemné čtení, poklidný adventní čas, příjemné vánoční svátky a vše dobré
v novém roce.
Kateřina Mahovská
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OKÉNKO PRO ZASTUPITELE

Milí spoluobčané,
od vydání minulého čísla časopisu
Pcherák uběhl již nějaký čas a po
tuto dobu proběhlo v naší obci nemálo událostí. Dovolím si je připomenout.
31. srpna se sešli na hřišti ve Pcherách především rodiče se svými
ratolestmi, aby se na akci Rozloučení s prázdninami pobavili, děti se
vyřádily s kouzelníkem s balonky,
vytvořily si zajímavé ozdoby a hračky
s našimi kolegyněmi z Brandýska
a také si zamlsaly při spoustě dobrot.
K tomu nám hrála kapela MO/FO Cat
Clarion.
Bazárek na konci září se uskutečnil
již potřetí z iniciativy Hany Pelikánové a Vlaďky Zamykalové, které jsou
členkami spolku Pcherské maminky.
Sál Dělnického domu byl zaplněn
oblečením pro děti a dospělé, hračkami, potřebami do domácnosti –
zkrátka tím, co kdo uznal, že by se
ještě někomu mohlo hodit. Těšíme
se na vás při dalším Bazárku na jaře
2020.
I když nám nepřálo počasí, přesto
přišlo několik rodin na Drakiádu dne
5. 10. a létající draci nám všem vyloudili úsměv na tváři.
V sobotu 19. října zaplnili obyvatelé
Pcher park při Havelských slavnostech – posvícení ve Pcherách. Troufám si říct, že nám všem bylo spolu
dobře. Takové setkání s přáteli, sousedy a známými v obci dlouho chybělo. O dostatek pohoštění ve formě
opečeného prasátka, výborného
guláše, sladkých dobrot se postarali
dobrovolně jednotliví občané Pcher.
Pití zajišťovala perfektně restaurace Sport s rodinou Bejčkových. Na
přípravě posvícení se podílel spolek
Pcherské maminky, Obec Pchery
a Dobrovolný spolek Hasičů – za
jejich pomoc velice děkuji!
V uplynulém období jsme nezapomněli na naše seniory, kteří oslavili
významné životní jubileum, a při
osobním setkání s nimi jsme ode-

vzdali přání a drobnou pozornost od
obecního úřadu.
Shlédli jsme další divadelní představení spolku Žumpa (jednoaktová tragikomedie Klub dne 29.
11. v sále Dělnického domu). Na
Adventním tvoření v sobotu 30. 11.
jsme si v Dělnickém domě vyrobili hezké dekorace. Na Rozsvícení
vánočního stromečku v neděli 1. 12.
jsme se potěšili s koledami v podání
dětí z MŠ a ZŠ. Zahřáli jsme se tradičně podávaným svařeným vínem,
dalšími teplými nápoji i občerstvením.
V kostele nás čekají 14. prosince od
16 hodin koledy v podání skupiny
Ambažura. Výstava betlémů proběhne od 20. 12. do 22. 12., bližší
informace najdete na připravovaném letáku.
Pokud chcete být informováni
o všech připravovaných akcích
v obci, sledujte webové stránky
obce Pchery a facebook Pcherských
maminek, dále letáky ve skleněných
skříňkách v obci u autobusových
zastávek a na určených místech jak
ve Pcherách, tak na Theodoru.
Přeji vám všem pohodový nadcházející adventní čas a těším se na
společně prožité chvíle.

Vaše Daniela Krausová
za spolek Pcherské maminky, z. s.
a zastupitelka obce

Vážení Pcheráci,
již za pár dní nastanou vánoční
svátky a budeme vítat nový rok
2020. V tomto čase zpravidla na pár
dní zvolníme ze všedního shonu,
využijeme ho k odpočinku, zábavě
a návštěvám blízkých. V neposlední řadě bilancujeme rok uplynulý a
plánujeme aktivity do roku následujícího. Přeji vám jménem zastupitelů
za uskupení Pchery JINAK i jménem svým krásné Vánoce a hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2020.
S úctou

Bc.Marcel Miška

Milí Pcheráci,
v současné době se obec zabývá řešením situace zastávky MHD Dělnický dům a jejího blízkého okolí, kde
by bylo vhodné zejména uklidnit dopravní situaci s ohledem na přítomný
přechod pro chodce tak, aby došlo ke
zpomalení dopravy v těchto místech
a přecházení vozovky by se tak stalo
mnohem bezpečnější. V kontextu
úpravy obecního pozemku za touto
zastávkou došlo v sobotu dne 16. 11.
2019 k výsadbě sedmi stromů. Po
konzultaci s vedením obce, s odborným ovocnářem a částí veřejnosti
byla vybrána kombinace listnatých
okrasných stromů javoru a odrůdy
slivoně, kdy ani jeden ze stromů
nebude plodit žádné ovoce. Je to
zejména z důvodu možnosti relaxačního a odpočinkového prostoru s lavičkami v těchto místech a s možným umístěním i dětského hřiště
v blízkosti stromů. Ovocné plody by
mohly lákat bodavý hmyz jako včely
a vosy, což by právě v těchto místech nebylo zcela vhodné. Tímto mi
dovolte poděkovat vedení obce Pchery, přátelům a kamarádům, ale také
všem občanům, kteří se na přípravě
a následně i výsadbě těchto stromů
podíleli a přispěli tak svou činností ke
zvelebení části obce. Jsem velice rád,
že se občané zapojují do dění v obci
a snaží se tak svou pomocí v různých
oblastech našeho života přispět ke
zkvalitnění prostředí ve prospěch nás
všech. Proto bych chtěl po poradě
s vedením MŠ a ZŠ do další výsadby
stromů zapojit právě i děti, kterým
by vzrostlý strom s odstupem času
připomněl například významný den
našeho státu či jinou významnou
událost, při které byl strom zasazen. S nadcházejícím příchodem
adventního období bych vám všem
chtěl popřát krásné prožití vánočních
svátků a těším se s vámi na setkání při konání mnoha nadcházejících
společenských akcí v naší obci.
Michal Pulchart

◊Výsadba sedmi stromů u Dělnického domu.
Foto Michal Pulchart
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První Havelské
slavnosti -

posvícení ve Pcherách

Sobota 19. 10. byla pro Pchery a Pcheráky, dá se říci, přelomová. Poprvé se v obci uskutečnila akce,
která umožnila společné setkání sousedů a přátel ze Pcher a Theodoru v samém centru obce – místním
parku. S tímto úžasným nápadem přišly Pcherské maminky, kterým v realizaci pomohla i obec Pchery,
Dobrovolný spolek Hasičů a místní soukromé firmy. Kromě nich všech patří velké poděkování jednotlivým členkám Pcherských maminek a dalším občanům Pcher, kteří nezištně na posvícení napekli pro své
spoluobčany spoustu dobrot. Kromě dobrého jídla, pití (k dispozici bylo na místě svařené víno, šťáva pro
děti a také nápoje v blízké restauraci U Vašáků) se vydařilo i počasí a lidé si tak mohli spolu povídat
u připravených stolů či stánků, děti se zase zabavily v dílničkách.
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Zprávy z osadního výboru
Osadní výbor Theodor by rád poděkoval obci, občanům a sponzorům za realizaci 1. fáze revitalizace
zastávky v osadě Theodor, kdy došlo k vybudování
nových míst pro tříděný odpad, přemístění kříže
a vytvoření pietního místa dolu Theodor. Jelikož si
myslíme, že naše historie je důležitá, časem bude
ještě přidána pamětní tabule s popisem historie
dolu. Vzhledem k historii kříže, kdy horníci pracující v dole se modlili, byl tento kříž vysvěcen na
1. adventní neděli společně s rozsvícením vánočního stromu.
Rádi bychom v naší osadě začali pravidelně organizovat různé dětské a společenské akce, proto jsme
oslovili Pcherské maminky, abychom společně využili i místa Theodoru. V současné době připravujeme plán akcí na příští rok - jarní setkání sousedů,
pohádkový pochod, country večer, divadelní představení a jiné. Zatím je vše v plenkách a věříme,

◊Kněz Mikuláš Uličný posvětil kříž na Theodoru

že se nám podaří akce uspořádat.
Předali jsme obci naše návrhy a podněty, co se týče
vybudování nové silnice Pchery - Brandýsek, která
je bude následně tlumočit projektantovi kraje (tj.
obrubníky a vytvoření zelených pruhů v ulici Maršála Rybalka, vytvoření stání pro automobily, včasná
oprava kanalizace). V současnosti přemýšlíme
o možnosti revitalizovat obecní místnost a o možnostech jejího využívání. Vaše návrhy oceníme.
Naši osadu chceme mít hezkou a čistou, z toho
důvodu chceme znovu apelovat na všechny neukázněné kuřáky i nekuřáky s odpadky, aby po sobě
odpad a nedopalky uklízeli. Zbytečně se tím zdržuje
údržba obce.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prožití
Vánoc.
Osadní výbor Theodor
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Novinky z Obecního úŘadu
Novinek je v posledních několika
měsících opravdu hodně a dovolte
mi vás s nimi seznámit.
Abychom zabránili soustavnému
vytváření černých skládek, instalujeme závory u vjezdu do Jankovy
rokle a u rybníka. Pokud pojedete
na kole či s kočárkem, závorám se
samozřejmě pohodlně vyhnete.
V prostorách před Dělnickým domem (bývalé místo, kde se konaly
poutě) provádíme parkovou úpravu,
byla navezena kvalitní zemina
a vysázeny stromy, které si obyvatelé této části vysadili sami
s odborným vedení zahradnictví JUN
Švermov. Zahradnictví JUN provede v obci údržbu zeleně. Děkujeme
zahradnictví za podporu naší mateřské školy a Pcherských maminek
za dýně pro akci Dýňování, chvojí
a dekorační předměty pro výrobu
adventní výzdoby.
U Dobré vody budujeme parkovací

stání včetně úprav zeleně. Dokončujeme poslední změny na autobusové
zastávce na Theodoru, abychom
mohli všechny autobusové zastávky
přesunout do nově upraveného centrálního prostoru.
Odvodňujeme okolí obecního úřadu
podle doporučení statika, snažíme se
zamezit pronikání dešťové vody do
svahu pod obecním úřadem,
a zabezpečit tak stabilitu svahu. Je
nezbytné okolí obecního úřadu „vysušit“ a následně naplánovat sanaci.
V ulici 5. května dokončujeme práce
na nových chodnících, máme již připravenou zeminu pro finální úpravy
zelených pásů, kde na jaře vysejeme
trávu.
Proběhla výměna oken v budově hasičské zbrojnice a její vyklizení, nyní
probíhá přestavba interiéru, kterou si
provádí hasiči sami ve spolupráci
s našimi zaměstnanci.
Na obecním úřadě jsme zavedli mož-

nost platit kartou.
Připravujeme projektovou dokumentaci pro revitalizaci autobusové
zastávky a přechodu pro chodce před
Dělnickým domem. Jednáme o možném výkupu pozemků pro pěší cestu
ze Pcher do Švermova a ze Pcher na
Theodor, projednáváme možnosti získat na realizaci dotační titul. Drobnými úpravami či malířskými pracemi
zvelebujeme interiér obecního úřadu.
Vedle všech výše uvedených prací
samozřejmě zajišťujeme standardní
úklid obce.
Děkujeme našim pracovníkům za
jejich pracovní výsledky a nasazení,
dále soukromým subjektům a spolkům, jmenovitě společnosti Meritum,
p. J. Kroupovi a pcherským hasičům,
kteří obci pomáhají zadarmo nebo
jen za cenu materiálu, který byl několikrát poskytnut obci zdarma nebo
s výraznou slevou. Vše je možné si
ověřit v účetnictví obce, kde vedeme
k jednotlivým projektům podrobnou
agendu, jež je k nahlédnutí na vyžádání na obecním úřadě.
Pro obec je tato spolupráce velmi
přínosná a jsme tak schopni zrealiPcherských maminek – lidé se mohli zovat nebo připravit různé rozvojové
záměry za minimální náklady.
s prostory blíže seznámit a podělit
Uvítáme jakoukoliv podobnou nabídse o své nápady. Své nápady, jak
ku od každého občana, živnostníka
kiosek využít, nám samozřejmě
nebo firmy, od vás všech, kteří byste
může nabídnout kdokoli, stačí vyplnit chtěli nebo mohli obci nabídnout
anketní lístek a odevzdat ho na obec- pomoc při jejím rozvoji.
ním úřadě nebo zaslat sken na email
Kateřina Mahovská
obecniurad@obecpchery.cz

Den otevřených dveří Kiosku
Na podzim se obci Pchery podařilo odkoupit zpět do svého majetku
nemovitost č.p. 292, známou pod
názvem Kiosek. V současné době připravujeme budovu Kiosku k provozu
a rozhoduje se o jeho využití – měl
by sloužit hlavně jako knihovna se
čtenářským koutkem a pracovním
stolem s PC a připojením k internetu. Vzhledem k ideálnímu umístění
v centru obce a nabízeným prostorám uvnitř uvažujeme o možnosti
udělat v něm „malé kulturní centrum“, společenskou místnost pro
setkávání maminek, dětí, důchodců,
zájmových skupin apod. Rádi bychom zde zřídili „sladký koutek“,
místo pro kávu, zákusek a malé
občerstvení. Nabízí se tu prostor pro
různé dílny a tvoření, debatní a tematická setkávání, výstavy a menší
pohybové aktivity. V teplých měsících
bude k dispozici také obecní prostor
venku před a za budovou, kde bychom zřídili posezení.
Ve čtvrtek 28. 11. jsme uspořádali
„Den otevřených dveří “ za pomoci

ANKETNÍ LÍSTEK KIOSEK
Jméno a kontakt (nepovinné)
………………………………………………………………………..
Aktivity a využití Kiosku
1) ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Poznámky: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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NOVINKY Z PCHERSKÝCH ŠKOL
Základní škola

Podzim byl ve pcherské ZŠ plný akcí a plánování dalších. Dne 19. 11. 2019
jsme uspořádali turnaj v LaserGamu v Praze. Této akce se zúčastnilo celkem
45 žáků z 6., 7., 8. a 9. třídy. Hru si všichni velice užili, hezky jsme si zahráli
a v květnu plánujeme odvetu.
Začátkem listopadu vyhlásila ředitelka školy výtvarnou soutěž na téma
Podzimníček. Opět nás překvapily nápadité výrobky, které žáci v několika
případech za pomoci svých rodičů do školy donesli. Všichni žáci včetně všech
zaměstnanců školy hlasovali a již známe vítězné ,,podzimníčky“.
Ve školním roce 2019/2020 se škola zapojila do projektu Výzva 63 Pchery.
Vedení školy sestavilo výběr šablon tak, aby se z projektu mohlo zakoupit
20 nových notebooků pro naše žáky.
Mgr. Jaroslava Landová

Mateřská škola

Vážení a milí spoluobčané,
tentokrát k uplynulému období v mateřské škole jen krátce. Podrobili
jsme se komplexní kontrole Českou
školní inspekcí. Bylo příjemné poslouchat závěrečnou řeč paní inspektorky, která vyjádřila naprostou
spokojenost se současným vedením
i hospodařením v mateřské škole.
Pochvala z takto vysokých míst byla
pro nás obrovskou odměnou. Ještě jednou všem svým kolegyním i
zástupcům obce Pchery děkuji za
spolupráci a maximální podporu.
Máme potvrzeno, že směřujeme tím
správným směrem. A já vám všem
přeji, abyste tím správným směrem
směřovali také, měli pevné zdraví, dobré vztahy a užili si poklidné
vánoční svátky se svými bližními.
Hodně štěstí v novém roce 2020!
Ing. Lucie Turanová

Základní škola Pchery, okres Kladno, Školní 338
Vás srdečně zve na

16. a 17. 12. 2019 od 9:00 hod. do 16:00 hod.
18. 12. 2019 od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Na milé setkání s vámi se těší naši žáci, paní učitelky a vedení školy.

Základní škola Pchery, okres Kladno, Školní 338
Vás srdečně zve na
tradiční vánoční

20. 12. 2019
od 10:00h

Na milé setkání s vámi se těší
naši žáci,
paní učitelky a vedení školy.

◊Vánoční stromečky ve Pcherách
a na Theodoru mají letos novou
a bohatší výzdobu. O instalaci se
zasloužili pcherští hasiči.

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

Od poloviny září pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami
(SPCCH) každé úterý od 17:00 do 18:00 v tělocvičně místní základní
školy pravidelná cvičení. Jedná se o fyzicky nenáročné cviky prováděné většinou vleže, vhodné i pro seniory. Cvičenci protáhnou celé
tělo, posílí a uvolní ochablé svalstvo a naučí se při cvičení i správně
dýchat.
Jana Mišková, certifikovaná cvičitelka SPCCH

◊Hasičská zbrojnice má zčásti nová okna
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Pcherské maminky

14. 12. - 16 hodin - Koledy, skupina Ambažura, Kostel sv. Štěpána
20. - 22. 12. - Výstava betlémů, Kiosek Pchery
22.2. - 15 hodin - Masopustní průvod, sraz v parku ve Pcherách

Pcherské tečky

13. 12. - 17 hodin - 4. Pcherské čertovské rejdění, sraz v parku ve Pcherách

Pchery

26. 12. - 14 hodin - Vánoční mše, Kostel sv. Štěpána

Knovíz

6. - 7. 12. - 16.30-20 hodin - Čertoviny, Knovízské peklo
- Lucifer u Husovy skály

21. 12. - 17 hodin - Vánoční koncert, kostel Všech svatých
24. 12. - 12 hodin - Setkání na štědré poledne, zpívání koled s hudbou,
hospoda U krkovičky soutěž o nejlepší bramborový salát

1. 1. - 0.30 hodin - Novoroční ohňostroj, náves točna autobusu u parku
1. 1. - 14 hodin - Novoroční česnečka, hospoda U krkovičky

◊ Adventní tvoření,
Pcherské maminky

◊ Divadelní představení ochotnického spolku Žumpa tragikomedie Jakuba Kolára Klub v sále Dělnického domu

◊Drakiáda, Pcherské maminky

◊Dýňování, Pcherské maminky

◊Svatomartinský lampionový průvod, Pcherské maminky

