1/2020 pro občany Pcher vydává Obecní úřad, zdarma
Milí spoluobčané,
s příchodem nového roku my lidé často bilancujeme přínosy roku uplynulého a dáváme si
předsevzetí do toho dalšího. Přestože začátek roku 2020 začal v naší obci velmi intenzivně se
spoustou aktivit a činností, ráda bych vám sdělila jiné své pocity.
Před časem jsem slyšela úvahu „Žijeme v největším blahobytu, v jakém kdy naše společnost žila, přesto jsme nejvíce nespokojeni …“. Tato slova se mi v mysli stále vracejí a ptám
se proč? Proč je mezi lidmi tolik nesnášenlivosti, proč jeden druhému závidí práci, vzdělání,
úspěch, dům, auto i ty úplně obyčejné věci? Proč je naše společnost plná pomluv, závisti
a pokrytectví? Kam se ztrácí naše lidskost a tolerance?
Měla jsem nedávno příležitost pohlédnout na nás Čechy z úplně jiného úhlu. Je tomu třicet let,
kdy poprvé promluvil náš prezident Václav Havel v americkém kongresu a já mohla po třiceti
letech znovu slyšet jeho slova na stejném místě v Capitolu ve Washingtonu ve Spojených státech. V této chvíli jsem opět pocítila ten hrdý pocit, že my Češi máme takové osobnosti, jakou
Václav Havel byl. Jeho slova jsou stále aktuální. I taková dáma, kterou je Madeleine Albrightová, dnes vyzývá společnost, aby si slova Václava Havla znovu připomněla, a žádá: „Buďme
společností laskavou, empatickou a senzitivní.“
Dovolte mi, abych si vypůjčila slova pana prezidenta „Nikdy jsem nechodil do školy pro prezidenty“, a to, že „Nikdy jsem nechodila do školy pro starosty“. Práce starosty je proces poznávání, učení a práce pro lidi. Jsem tady pro vás, přijďte prosím za mnou osobně, kdokoli
z vás. Pojďme si tady život udělat příjemnější, nepomlouvejme, ale ptejme se, nekritizujme,
ale konejme, neřešme minulost, žijme přítomností a vytvářejme budoucnost … Věřím, že byste mohli v mých slovech pokračovat dál. Přeji hezký jarní čas.
Děkuji. Kateřina Mahovská

Zveme vás
na Májové
slavnosti

Poprvé
Kostel svatého Štěpána a zvonice byly
poprvé přihlášeny do celostátní akce Noc
kostelů. 5. 6. budou otevřeny od 18 do 21
hodin. Na varhany v kostele zahraje varhaník a připraveno je také několik dalších
překvapení. Další dobrou zprávou je, že
obec nenechá zvonici chátrat. Národní památkový ústav pro Střední Čechy v Praze i
Magistrát Kladna Odbor výstavby - oddělení památkové péče nás podpořil závazným
stanoviskem k opravě střechy zvonice, na
jejímž základě jsme podali žádost o dotaci
u Krajského úřadu Středočeského kraje a
Ministerstva kultury ČR, příspěvek příslíbil i
NPÚ. Budeme čekat na rozhodnutí a věřit,
že oprava střechy vyjde již v letošním
roce. Vyhlášena bude také veřejná sbírka
na obnovu těchto památek.

Rádi bychom navázali na velký úspěch Havelských slavností
– posvícení ve Pcherách, které
se uskutečnily v říjnu loňského
roku. Pevně věříme, že podobně
hojná návštěvnost čeká i Májové slavnosti, které proběhnou
v sobotu 16. května. Na jejich
přípravě se budou stejně jako na
Havelských slavnostech podílet
Pcherské maminky, obec Pchery
spolu s Rozvojovou komisí, Dobrovolný spolek hasičů a místní
soukromé firmy. Budeme vděční
i soukromým občanům, kteří
budou stejně jako minule chtít
přispět v podobě občerstvení.
Sobotní akci bude předcházet postavení májky 1. května. Podrobné informace se postupně dočtete na webu a Facebooku obce či
Pcherských maminek
a na obecních vývěskách.

Pchery se připojují
ke stovkám obcí v ČR
- akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko i u nás
Na zastupitelstvu obce dne 25. 2.
2020 jsem tlumočil přání občanů
z facebookové skupiny Pchery
JINAK, aby se naše obec připojila
do celostátní akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2020. Touto akcí
navážeme na úklid z loňského
roku, který byl uspořádán u příležitosti Dne Země. Na té se podařilo za tři hodiny naplnit odpadem
obecní náklaďáček až po okraj, a
to v lokalitě u vrtulí.
V následné diskusi vedení obce
návrh přijalo s tím, že se obec
stane organizátorem akce a
zajistí svoz odpadu a potřebné
odpadkové pytle. Akce proběhne
celorepublikově dne 4. 4. 2020,
čas a místo setkání účastníků
bude upřesněno – informováni
budete jak na vývěskách, tak na
webových stránkách a FB obce.
Všichni jste srdečně zváni – děláme to pro své okolí, děláme to
pro sebe.
Více informací naleznete také na:
https://www.uklidmecesko.cz
Bc. Marcel Miška,
zastupitel za Pchery JINAK
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Novinky z Obecního úŘadu

Zdravotní středisko Pchery
Pro větší komfort jsme zpřístupnili toaletu pro pacienty před
ordinací dětského lékaře, toalety
v přízemí je možné nadále využívat. Zároveň probíhá výměna
polstrování sedaček v čekárně
dětského a praktického lékaře
za omyvatelný materiál, který je
možné také ošetřit dezinfekcí.
.

Nová parkovací místa
Dokončili jsme nová parkovací
místa vedle obecního úřadu a
vydláždění plochy před garáží,
včetně odvedení vody ze střechy
budovy obecního úřadu do zasakovacího objektu pod dětským
hřištěm. Jsou dokončeny terénní
úpravy v ulici U Dobré vody (před
veterinární stanicí) včetně vybudování dalších parkovacích míst.
Zvonice
Zahájili jsme práce na vyrovnání a zpřístupnění prostoru okolo
zvonice. Vyrovnáváme terén
(zejména pomocí násypů), odstraňujeme staré pařezy, kácíme
zbytky náletových smrčků, vyrovnáváme cesty a svahy. Cílem
je celý prostor okolo zvonice
upravit tak, aby zde bylo možné vysázet nové stromy, zasadit
trávník, osadit lavičky a koše na
odpadky. Současně bude úprava
terénu taková, aby bylo možné
co největší plochy okolo zvonice
udržovat pomocí komunální techniky, a ne jako doposud ručně.
Psí útulek
Byla dokončena likvidace psího
útulku. Opakovaně jsme deratizovali celý prostor útulku,
zahrnuli ho a vyrovnali terén.
Děkujeme zejména našemu
zaměstnanci Petru Novému, bez
kterého bychom to nedokázali tak rychle a bezproblémově
zrealizovat, spol. Meritum a p.
Křečkovi za zapůjčení techniky a pracovníků, spol. Aquarius
za navezení zeminy pro finální

úpravy terénu, p. Smrkovskému
za přistavení kontejnerů a odvoz
komunálního odpadu a konečně hasičům za dozor při pálení
a čištění komunikací. Všechny
tyto soukromé subjekty provedly
práce pro naši obec zdarma.
Současně naši pracovníci prořezali zadní části pozemku směrem ke škole včetně obnovy
původní cesty (směr od školy k
ČOV). Probíhá úprava terénu a
úklid černé skládky na obecním
pozemku nad bývalým útulkem
směrem ke škole.

Park
Po letech jednání o získání parku
do vlastnictví obce se podařilo
obci Pchery uzavřít kupní smlouvu s vlastníky parku, kterou v
zastoupení podepsal pan Vladimír
Novák za prodejní cenu 4 Kč a
obec Pchery se zápisem v katastru nemovitostí stala vlastníkem
parku. Děkujeme panu Novákovi
za vstřícné jednání směrem
k obci.
Park jsme uklidili (vyhrabali a odvezli listí a větve). Odstraňujeme
pařezy, chystáme likvidaci historických patek po sloupech el.
vedení, torza bývalého dětského
pískoviště a rádi bychom nahradili některé původní stromy.
Ostatní
Od února je opět v provozu čerpací stanice pohonných hmot v
obci Pchery, která je provozována
společností POHL-Kladno, s.r.o.
Začali jsme čistit prostor za
mateřskou školou, kam bychom
chtěli v budoucnu přemístit zahradu mateřské školy. Čistíme
také prostory kolem ČOV a obnovujeme cestu kolem bývalého
přírodního divadla.

Nová komise
obce Pchery
Na začátku tohoto roku vznikla
nová Rozvojová komise, která
se bude zabývat, jak už ostatně
naznačuje i její název, rozvojem
naší obce. Chceme pomoci tomu,
aby se nám tu všem lépe žilo,
podpořit a vytvářet různé aktivity
pro občany, pomoci dětem i dříve
narozeným. V nejbližších měsících se budeme například podílet
na revitalizaci parku, výsadbě
nových stromů a zeleně (mj.
okolo zvonice) či na přípravě
a průběhu Májových slavností.
Velmi bychom ocenili spolupráci
vás všech, a to především při
rozšiřování zeleně a revitalizaci
parku. Na několika místech obce
budeme vysazovat nové stromy
a zeleň – budeme vděční za jakoukoli pomoc při vysazování
a následné péči o stromky/rostliny. Přesné informace se brzy
dozvíte na webu obce, Facebooku
obce a na obecních vývěskách.
K revitalizaci parku uvítáme
všechny podněty – jak by občané chtěli trávit čas v parku a co
by se v něm mělo změnit oproti
stávajícímu stavu. Také tomuto
tématu se budeme v nejbližší
době věnovat na webu a Facebooku obce a své náměty můžete
odevzdávat i přímo na obecní
úřad, obálku označte „Revitalizace parku“.
Michal Pulchart,
předseda Rozvojové komise
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Zprávy z Osadního výboru
Konec roku byl ve znamení „klubovny na Theodoru“, kde se rok 2019
zdárně ukončil. Tímto bychom rádi
poděkovali Karlovi Veselému za jeho
aktivitu a zajištění pohoštění na
Silvestra 2019. Klubovna bude v následujících měsících zrekonstruována
a pak ji můžeme plně využívat. Rádi
bychom vám sdělili naši představu
a požádali vás o vyplnění anketního
lístku a předání zpět na obec. Náš
záměr je využít klubovnu efektivně
pro všechny občany naší obce, tj. od
nejmenších po starší a pokročilé. Náš
návrh je udělat v klubovně dětský
koutek, aby se zde mohly maminky
i v chladném počasí sejít se svými
dětmi, které si zde pohrají, zatímco ony si příjemně posedí u šálku
kávy. Dále bychom tu chtěli vytvořit
knižní koutek s možností vzájemného
vypůjčení knihy (výměna) a v neposlední řadě uvažujeme o zajištění
kroužku pro místní děti. Z tohoto důvodu bychom chtěli apelovat na naše
občany, kteří by měli zájem
o správcovství klubovny a měli
možnost věnovat část svého volného
času práci s dětmi, s mládeží i dospělými (organizováním a účastí na
volnočasových aktivitách, zájmových
kroužcích, různých kurzech či soutěžích), aby nám napsali na adresu:
osadnivybortheodor@email.cz.
Za nabídky budeme velmi vděční.
V neposlední řadě nechceme zapomenout na milovníky zlatavého
moku, u kterého se všichni vždy
rádi sejdou. Jde jen o domluvu, ve
kterém čase a jak bude klubovna
využívána.

Osadní výbor předal obci návrhy pro
koordinaci výstavby silnice Pchery Brandýsek,vytvoření míst pro stání
aut v ulici Maršála Rybalka, vytvoření
zelených pásů a zohlednění stavu
kanalizace před zahájením stavby silnice v ulici Maršála Rybalka. Do Višňovky bude instalována závora, aby
zde nebyly zakládány černé skládky.
Máme v plánu začít řešit revitalizaci
Višňovky (tj. odborné ošetření stávající zeleně, případné vysázení nové,
sanaci stávající skládky) a zajištění
možnosti aktivního odpočinku v přírodě. Konzultujeme nový vzhled dětského hřiště a obec následně na naše
doporučení zažádá ČEZ o dotaci.
Opakování matka moudrosti: bohužel
vzhledem k tomu, že mezi námi jsou
stále tací, kterým pořádek nic neříká,
znovu apelujeme na všechny kuřáky,
pejskaře a bezohledné občany, kteří
asi nevědí, k čemu slouží koš, že na
zastávce se ze zákona nesmí kouřit,
Anketní lístek pro využití
klubovny na Theodoru

Souhlasím s návrhem
Osadního výboru uvedeném
v Pcheráku č. 1

ANO

-

NE

Vlastní návrh:

psí exkrementy opravdu nepatří na
chodník nebo na dětské hřiště. Proto
žádáme majitele psů, aby po svých
mazlíčcích uklízeli a měli je také
v obci zajištěné, jelikož se množí stížnosti na volné pobíhání psů.
Velmi děkujeme za dodržování těchto
zásad a pořádku! Zároveň děkujeme všem občanům, kteří se aktivně
zapojují do dění v naší obci
a mají zájem na jejím rozkvětu.
V úctě Osadní výbor

◊Maraton psaní dopisů 2019 upořádala
v prosinci Sára Mahovská za Amnesty International. Loňský Maraton byl věnován
mladým lidem do 26 let, kterým jsou upírána jejich práva. Lidé jim v boji s bezprávím mohli pomoci tak, že za ně napsali
dopis nebo uspořádali dopisovou akci
pro více lidí. Ručně psaný dopis poslaný
v obálce je totiž v dnešní digitální době
nástroj, který má obrovskou sílu a může
přispět k tvorbě mezinárodního tlaku na
světové autority. Když se s nimi zaplaví
kanceláře mocných, daří se dosáhnout
propuštění nebo zlepšení podmínek u víc
než třetiny těch, za které bojujeme.

Pcherské maminky
pořádají nové

Tvůrčí dílničky

Kiosek již slouží všem občanům

V minulém čísle Pcheráku jsme informovali, že na podzim roku 2019 se obci
Pchery podařilo odkoupit zpět do svého majetku Kiosek. Od prosince loňského roku již Kiosek slouží všem Pcherákům – konají se zde akce Pcherských
maminek i dalších subjektů či pcherských občanů. Dveře do Kiosku má otevřeny každý občan, stačí se pouze domluvit na Obecním úřadě.
V průběhu března se do Kiosku přestěhuje knihovna se čtenářským koutkem
a pracovním stolem s PC a připojením k internetu. Upravujeme okolí kiosku –
vyčistili jsme prostor, začali stavět novou opěrnou zeď za budovou a připravujeme nová parkovací místa. Při přípravě stavby zdi obec uhradila náklady
pouze za odvoz materiálu (nákladní auto) a za beton do základů (dodávka
spol. ZAPA Beton na základě nejvýhodnější cenové nabídky). Děkujeme pracovníkům spol. Meritum a p. Kroupovi, kteří tyto práce zajistili a provedli pro
obec zdarma.

Tvůrčí dílničky jsou určeny pro
děti i dospělé – maminky, babičky, tetičky a třeba i kreativní
tatínky. Spolek Pcherské maminky připravil pro zájemce novou
aktivitu, kterou nazval Tvůrčí
dílničky. V sobotní odpoledne
několikrát v měsíci bychom se
rádi sešli v prostorách budovy
bývalého kiosku a tvořili úžasné,
ale přitom jednoduché dekorace
pro svůj domov. Naše lektorka,
paní Jiřina Vnoučková ze Slaného, má v zásobě spoustu nápadů
a technik. Máme za sebou již dvě
Tvůrčí dílničky, kdy jsme vyráběli
sněhuláka a při druhém setkání
srdíčka.Nabídku témat na další
dílničky najdete na Facebooku
Pcherských maminek a v informačních skleněných skříňkách
v obci.Pokud byste chtěli vědět
více o tvorbě p. Vnoučkové, podívejte se na její Facebook pod
názvem Jen tak… Čas pro sebe
(www.facebook.com/jentaktvorive/). Těšíme se na příjemné
chvíle s vámi při tvoření.

PhDr. Daniela Krausová
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NOVINKY Z PCHERSKÝCH ŠKOL
Základní škola
V době od 5. do 11. ledna probíhal lyžařský kurz v areálu Herlíkovice - Bubákov, kterého se zúčastnili 23 žáci z 5.-9. třídy. Zázemí pro
ubytování a skvělou domácí stravu poskytl Penzion Popelka na Přední
Labské. Sněhové podmínky byly skvělé. Žáci zlepšovali techniku v lyžování i snowboardingu a navíc si děti odvážely nádherné zážitky. 30.
1. si všichni žáci odnesli domů pololetní vysvědčení a 31.1. se těšili
z 1denních prázdnin. V této době se většina zaměstnanců zúčastnila
semináře, kde se seznámili s novým webovým portálem. Od II. pololetí žáci 3. a 4. třídy navštěvují plavecký výcvik pořádaný Plaveckou
akademií ve Slaném. Výcvik je podporován dotací MŠMT. Několik žáků
9. ročníku školu reprezentovalo v matematické olympiádě, žákyně
7. ročníku pak v olympiádě z českého jazyka. Proběhlo i několik
exkurzí, při nichž žáci navštívili Sládečkovo muzeum, Policejní muzeum v Praze a zhlédli i filmové představení Abstinent. 4. ročník
absolvoval besedu k DV a v rámci tělesné výchovy bruslení v Kladně. Všichni se těšíme na další akce, které má vedení ZŠ v plánu.

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

V úterý 24. 3. 2020 od 9:30 hodin

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

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

ve středu 15. 4. 2020 od 13:00 hodin do 17:00 hodin
ve čtvrtek 16. 4. 2020 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.

Mgr. Jaroslava Landová, ředitelka ZŠ Pchery

Májka

Májka (nebo také máje) je kmen
stromu ozdobený stuhami, věnečky
či šátky, který se již ve středověku
stavěl na návsích obcí a měl být co
nejvyšší. Většinou se májka staví 30. dubna nebo 1. května a je
symbolem vlády jara a začínajícího
měsíce lásky. S tradicí stavění májek se dříve vázala i nutnost májky
hlídat, neboť muži z okolních vesnic
se snažili navzájem si májku ukrást
či poškodit, aby oni sami měli
májku nejhezčí a měli největší štěstí v lásce. Poškozená či odcizená
májka byla navíc pro danou vesnici
velkou ostudou.

Mateřská škola
Vážení a milí sousedé, přátelé školky, v Mateřské škole Pchery nadále směřujeme k postupnému zlepšování jak v materiálně technické
oblasti, tak v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. V současné době je
podaná žádost o dotaci na nové vybavení školní kuchyně a zároveň
probíhá plánování na její prázdninovou rekonstrukci. Od druhého pololetí začaly děti ze Žabiček jezdit do aquaparku ve Slaném na předplaveckou výuku, která je pro ně v rámci vzdělávání zdarma. Z připravených akcí zmíním výchovný koncert v březnu, Divadlo Lampion
a sběr starého papíru v dubnu, v květnu se s dětmi vypravíme na
celodenní výlet do pražské ZOO a v červnu do divadla v Brandýsku.
15. června nás opět čeká akce Hola, hola, škola volá, kde se rozloučíme s uplynulým školní rokem a hlavně s dětmi, které půjdou v září
do školy. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou 11. a 12.
května od 8.00 do 16.30 hodin. Bohužel, vzhledem ke kapacitě naší
školky již teď víme, že na příští školní rok nebudeme moci přijímat
dvouleté děti. Pro aktuální informace sledujte náš web www.mspchery.cz. Přeji vám všem krásné jaro.
Ing. Lucie Turanová, ředitelka MŠ Pchery

Co se událo u hasičů

Pcherští hasiči v minulých měsících rozhodně nezaháleli. Zúčastnili se
hned několika výjezdů k požárům, mezi kterými nechyběly ani dva
v okolí největší – požár bytového domu v Kladně či požár vrakoviště
aut u Buštěhradu. Potrápilo je i větrné počasí, a tak pomáhali s likvidací spadlých stromů, sloupů či utrženého plechu ze střechy. K tomu
navíc hasiči zvládli také pokračovat s renovací hasičské zbrojnice.
Kromě pomoci v neštěstí naši hasiči naplánovali oblíbený Hasičský
ples a dětský karneval. Ples se bude konat 21. 3. v Dělnickém domě,
který bude tentokrát celý uzavřen pro konání této soukromé akce,
proto bude i do restaurace vstup umožněn jen s platnou vstupenkou.
Vstupenky budou stát 100 Kč (pouze vstup) nebo 120 Kč (vstupenka
s místenkou ke stolu) a podmínkou
účasti je společenský oděv. K tanci
i poslechu zahraje kapela All Right
Band a samozřejmostí je bohatá
tombola. Předprodej lístků bude
probíhat po telefonické dohodě s velitelem či starostou hasičů. Bližší
informace se dozvíte na letáčcích
či na webu obce a Facebooku.

◊Zásah hasičů po vichřici ve Pcherách
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Ing. Kateřina Mahovská, Mgr. Kateřina
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◊Renovace hasičské zbrojnice
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PCHERSKÉ MAMINKY
14. 3. - Vynášení Morany
28. 3. - Tvůrčí dílnička
4. 4. - Tvůrčí dílnička - čarodějnice
17.-18. 4. - Bazárek
25. 4. - Tvůrčí dílnička pro dospělé - patinování
2. 5. - Tvůrčí dílnička - dárek pro maminku
16. 5. - Májové slavnosti
23. 5. - Pcherská šlápota
červen - Den dětí
6. 6. - Tvůrčí dílnička - levandulové tvoření
začátek akcí je v 15 hodin

5. 6. - Noc kostelů, kostel sv. Štěpána a zvonice
18-21 hodin

Knovíz

29. 5. a 26. 6 - Promítání letního kina
20. 6. - Memoriál M. Ježka věnovaný M. Chladovi
27. 6. - Závody a výstava historických
vozidel a motorek

masopustní

Theodor
30. 4 - pálení čarodejnic
květen - V. ročník nohejbalového turnaje
Jankova rokle
12. 4. - Nohejbalový turnaj
30. 4. - Pálení čarodejnic
Hasiči
21. 3. - Hasičský ples
22. 3. - Dětský karneval

Brandýsek

3. 3. - MDŽ
21. 3. - Deskohraní
22. 3. - Bazárek
27. 3. - Taneční zábava
pro starší a pokročilé
29. 3. - Velikonoční jarmark
7. 5. - Military klub Brandýsek - Osvobození obce
30. 5. - V. ročník Brandýského krosu
6. 6. - VoBrKo, hudební festival

průvod
Pcherské maminky

◊ Koledy
v kostele sv.Štěpána
Pcherské maminky

◊ Výstava betlémů v Kiosku
Pcherské maminky

◊ Štěpánská mše
v kostele sv.Štěpána
◊ 1.tvůrčí dílnička, Pcherské maminky

◊ 4. pcherské
čertovské rejdění
Spolek pcheských teček

◊ 2. tvůrčí dílnička, Pcherské maminky

◊ 2. pcherská maškarní diskotéka,
Spolek pcherských teček

