2/2020 pro občany Pcher vydává Obecní úřad, zdarma
Milí spoluobčané,
prožíváme společně období, které je pro každého z nás úplně novou zkušeností. Máme za sebou měsíce celosvětově rozšířené epidemie koronaviru, prožili jsme tři měsíce ve stavu nouze, mimořádných
opatření, která znamenala značná omezení pro každého jedince, mnozí z vás byli omezeni ve své práci
nebo ji ztratili úplně, děti si musely z domova vytvořit školu, ale především jsme byli plni obav o naše
zdraví, zdraví nejbližších a zdraví celé společnosti. Není všem omezením ještě konec a šíření koronaviru se také nezastavilo, přesto se můžeme pomalu vracet k běžnému životu. Sotva jsme se přestali tolik
bát onemocnění, padá na nás ze všech stran obava, jak na nás toto „zastavení světa“ ze dne na den
dopadne ekonomicky. Čeká nás složité období ekonomické krize, které přinese finanční omezení
a restrikce dotýkající se také rozpočtu naší obce. Na květnovém setkání starostů nám bylo sděleno, že
propad na příjmové straně z daní můžeme očekávat až 20%. Je to ohromná částka, se kterou se budeme muset vypořádat, hledat finanční zdroje jinde a spořit na výdajové straně. Již nyní zkoušíme získat
menší dotace na investice do obnovy a rozvoje v obci, finanční a hmotné dary. Vážíme si a děkujeme
dárcům na transparentní účet na obnovu zvonice, za finanční dar na zvonici MUDr. Soně Pekové a
MUDr. Miroslavu Pekovi z Tilia Laboratories. Neocenitelnou podporou jsou činnosti a práce, které pro
obec dělají místní podnikatelské subjekty a sami občané.
Přestože na první pohled to vypadá, že koronavirus nám způsobil jen škody, mám sama za sebe radostný pocit z toho, kolik dobrých a starostlivých lidí žije mezi námi. Děkuji všem, kteří se nabídli
a pomáhali. Děkuji za ušité roušky, nákupy pro seniory, prodejnám potravin za plynulé zásobování,
zaměstnancům úřadu za zajištění činnosti, pracovníkům za údržbu a úpravy v obci a všem těm, kteří
se vám snažili život zjednodušit a zpříjemnit. Krizový stav nám ukázal nové možnosti a také to, že lidé
stále umí být k sobě navzájem ohleduplní, vstřícní a srdeční. V obci je vidět každá činnost a práce, a
tak i s rouškami a omezením volného pohybu jsme pracovali. Velmi si vážím a děkuji pcherským ženám, mužům a také dětem, kteří se bez váhání přidali k práci, abychom si udělali naši obec ve Pcherách a na Theodoru upravenější. Tolik dobrovolníků se postupně zapojilo do obnovy květinových záhonů, úklidu obecní místnosti na Theodoru, úklidu odpadků, prořezu zarostlých sadů a dalších úprav.
Věřím, že společnými silami toho můžeme ještě mnoho udělat a nebudeme muset platit spoustu peněz
cizím firmám. Plánujeme úklid kostela, zametání kamínků v ulicích, údržbu chodníků, opravy a mnoho
jiného. Kdokoliv se bude chtít přidat a obec podpořit, toho velmi rádi přivítáme.
Přála bych si, jakmile to půjde, shromažďovat se bez rozestupů a roušek, abychom se všichni společně
setkali na akci v parku a užili si společný čas. Intenzivně pracujeme na získání všech pozemků pro
cyklostezku na Theodor; jak už jsme daleko, to bude projednáno na příštím zasedání Zastupitelstva
obce v červnu.
Těším se na naše brzké setkání. Kateřina Mahovská

Nově v komunikaci:

Mobilní rozhlas

V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme zavedli novou službu,
a to Mobilní Rozhlas. Jeho prostřednictvím můžete mít aktuální informace
pomocí různých komunikačních kanálů.
Stačí se zaregistrovat na webu www.
mobilnirozhlas.cz a budete ZDARMA
dostávat zprávy do aplikace, e-maily,
SMS zprávy či hlasové zprávy. Jsou to
různé důležité aktuality - upozornění na
odstávky energií, uzavírky silnic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Úvodní stránka aplikace je automaticky
propojená s Aktualitami z webových
stránek obce.
Máte-li „chytrý“ telefon, můžete si stáhnout aplikaci (stačí zadat „Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko“ na Obchod Play či
App Store), která vás vždy na novinky
ihned upozorní a zobrazí je.
Zaregistrujte také své rodinné příslušníky seniory, i když nevyužívají chytré
◊ Hasiči začátkem koronavirové pandemie nabídli svou pomoc paní starostce
a zaregistrovali se u HZS Středočeského
kraje jako jednotka schopná přepravovat a distribuovat osobní ochranné
pomůcky. Mimo běžných výjezdů zvládli
také pokácet několik stromů vyvrácených vichřicí.

telefony, ale mohou přijímat SMS nebo
hlasové zprávy. Hlasové zprávy je možné
rozesílat podle věkové kategorie, proto
registrace věku nám umožní informace
třídit.

Zvonice
bude opravena
Již v minulém čísle Pcheráka jsme vás
informovali o tom, že byly zahájeny práce na vyrovnání a zpřístupnění prostoru
okolo zvonice. Bohužel i tyto práce se
kvůli koronavirovým problémům zpomalily. V současnosti však pokračujeme
dále ve vyrovnávání terénu a chystáme
se postupně na sázení nových stromů či
vybudování laviček. Výbornou zprávou
pak je, že se podařilo získat dotaci na
opravu střechy zvonice. Naše významná
pcherská památka je však téměř v dezolátním stavu, proto stále probíhá také
sbírka na pomoc s její obnovou. Pokud
byste i vy chtěli přispět na opravu, byť
i malým obnosem, učiňte tak na číslo
účtu KB č. 123-1510010297/0100.
Všem, kdo se do této akce zapojí, moc
děkujeme! Samozřejmostí je, že použití
veškerých peněz z této sbírky zveřejníme na Facebooku a webu obce a také ve
Pcheráku.
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JAK ŠEL ČAS V OBCI

BĚHEM KORONAVIRU

V období „celospolečenské“ karantény
měl sice Obecní úřad pro návštěvy občanů omezený provoz, život ve Pcherách se
však rozhodně nezastavil.
Řada dobrovolníků se pustila do šití
látkových roušek, které lidem věnovala
buď přímo, nebo byly a stále jsou k dispozici na obecním úřadě. Dostali jsme
také nabídky od našich občanů, kteří byli
ochotni pomáhat ohroženým skupinám s
nákupy potravin a léků, k dispozici byla
i dezinfekce na ruce. Všem lidem, kteří
pomoc nabídli či se do ní zapojili, velmi
děkujeme! Fotoreportáž mapující pomoc
ve Pcherách najdete na poslední straně
Pcheráka.
Situaci jsme denně sledovali a byli jsme
písemně informování ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra,
Krajského úřadu a hygienickou stanicí. Ne
vždy jsme byli schopni zodpovědět četné
dotazy, kolik nakažených Pchery aktuálně
mají, protože k těmto informacím jsme
často přístup neměli. Starostové obcí byli
o onemocnění svých občanů koronavirem
informováni hygienickou stanicí nebo
praktickým lékařem, a to jen v případě,
bylo-li nutné dohledat kontakty pacienta
pro účely karantény nebo tuto skutečnost
sdělil úřadu sám pacient. O nutnosti in-

formovat obecní úřad o počtu nakažených
v obci rozhodovala pouze hygiena.
Obecní zaměstnanci se každý den starali
o údržbu obce, pomáhali i při nutných
opravách či rekonstrukcích.
Během karantény byl také dokončen
výkup pozemků pro stezku a cyklostezku
ze Pcher do Švermova (směrem ze Pcher
po levé straně za stávající alejí stromů). Po žních bychom rádi začali stezku
upravovat do podoby travnaté pěšiny.
Po vyhotovení nového územního plánu a

Renovace Kiosku pokračuje
Vnitřní prostory Kiosku od prosince

loňského roku slouží všem Pcherákům – konají se zde různé akce jak
Pcherských maminek, tak i jiných
spolků či pcherských občanů. Připomínáme, že Kiosek může pro své
aktivity mít k dispozici každý občan
Pcher, stačí se pouze domluvit na
Obecním úřadě. Stěhování knihovny se sice kvůli koronaviru odložilo,
ale stále se s ním počítá a proběhne
v nejbližší možné době.

Výrazně pokročila úprava okolí Kiosku – nová opěrná zeď za budovou již
stojí, dokončuje se příprava pro nová
parkovací místa či pokládka dlažby.
Nové záhonky před kioskem rozkvetou růžemi a zcela nové bude také
zábradlí. V okolí Kiosku plánujeme
vytvořit příjemné posezení.
Děkujeme pracovníkům spol. Meritum a p. Kroupovi, kteří se zdarma
na úpravách podíleli.

dostupných dotačních titulech budeme
moci realizovat její zpevnění. Současně
jednáme se Správou a údržbou silnic o
obnovení výsadby stromů a keřů mezi
pěšinou a silnicí. Budeme také pokračovat
v jednání s městem Kladnem o prodloužení chodníku od odbočky na Vinařice až
k autobusové zastávce MHD „Ronovka“,
tak aby se pěší dostali do Švermova bez
nutnosti přecházet velmi frekventovanou
silnici. Věříme, že to značně přispěje k
bezpečnosti chodců

Odložení pořádání
velkých akcí
Velmi nás mrzí, že se kvůli pandemii
nemohly uskutečnit plánované Májové
slavnosti, které měly proběhnout
v sobotu 16. května. Situaci kolem koronaviru a vládních nařízení stále sledujeme
a podobnou slavnost uspořádáme hned,
jak to bude pro všechny obyvatele Pcher
bezpečné. Doufáme, že situace se bude
postupně zlepšovat a že se po prázdninách budeme moci potkat v hojném počtu
v našem parku stejně jako na loňských
Havelských slavnostech.
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OKÉNKO PRO ZASTUPITELE

Vážení občané,
díky karanténě jsem měla příležitost
dokončit rozpracované aktivity a zahájit
přípravu těch, které naše obec i my, její
obyvatelé, potřebujeme. Řada občanů si
zde často stěžuje na prašnost ulic, kde
není ještě položen asfaltový povrch. Tuto
otázku si klademe aktuálně všichni, zde
rozhoduje hlas všech zastupitelů, jakou
prioritu v této komplikované době této
problematice udělí. Mohu však za sebe
slíbit, že se snažím hledat řešení. Dalším
aktuálním tématem je oprava kanalizace na Theodoru, této problematice bych
zde věnovala pár řádků, stručně popsala nedávno uskutečněnou revizi a její
výsledky, revizní zpráva je k dispozici
na Obecním úřadě. Jak jistě všichni víte,
výstavba současné kanalizace proběhla
před více jak 30 lety a nyní na základě
výsledků z revizní prohlídky je potřeba ji
opravit. Jednotlivé ulice jsou očíslovány
stupněm poškození 1-5, dle této stupnice
by měla být postupně kanalizace opravena, výhledově v rozmezí 1-8 let, obec
pracuje na plánu oprav. Dalším aktuálním
tématem k řešení je kulturní rozvoj, údržba a vzhled obce. Neustále apelujeme na
občany, aby udržovali pořádek, a to nejen
v celé obci, ale i v jejím okolí. Co se týče
kontejnerů na Theodoru, u zastávky
bývají často přeplněné, zatímco níže u
hlavní silnice jsou poloprázdné. Prosím,
snažte se o to, aby kontejnery nepřetékaly a nebyl kolem nepořádek. Dle mých
dosavadních informací si dovolím informovat občany, že obec bude monitorována v určitých úsecích. Ráda bych také
zmínila, že bylo vyhověno žádosti a byly
odsouhlaseny dvě uvítací dřevěné tabule
Obec - Theodor, sháníme dodavatele,
který by je vyrobil za symbolickou cenu.

TABULE HANBY

Vzhledem k tomu, že se opět množí
v katastru obce nepořádek od nezodpovědných lidí, rozhodli jsme se
pravidelně ve Pcheráku uveřejňovat
fotografie všeho, co nám ničí okolí,
přidělává práci a v neposlední řadě
zbytečně vysává obecní rozpočet.
Děkujeme všem, kdo emailem, telefonicky, přes SMS nebo WhatsApp/
Messenger s fotografií upozorní starostku obce na tyto nežádoucí jevy,
aby mohla ihned jednat. Samozřejmě
přivítáme i informace vedoucí k odhalení pachatelů těchto činů.

Další otázkou, kterou jsme se zabývali s vedením obce, je možnost využití
obecní místnosti. Je dobré, že aktivity
z minulých let, které se konají ve Pcherách, mohou inspirovat i Theodor, jako je
např. rozsvícení vánočního stromku (již
se uskutečnilo), a vznikla tak příležitost
i ke zrození nových akcí – např. zdobení perníčků a výroba adventních věnců,
různé soutěže o nejlepší zelí, guláš, tak
jak se tomu děje i ve vedlejších obcích.
Klubovna bude veřejnosti zpřístupněna
na základě návštěvního řádu. Chtěla bych
tímto oslovit naše místní podnikatele,
kteří mají možnost obec jakkoliv podpořit,
uvítáme každou pomoc a podporu. Ský-

tají se zde i možnosti např. na Theodoru
promítání v letních měsících, divadelní
představení apod.
Bez ochoty občanů nelze vytvářet život
obce a to, čím Pchery jsou a budou, to
dosáhneme jedině pospolitostí občanů,
snahou pomoci a vytvářet podmínky pro
lepší soudržnost nás všech. Nepřeji si nic
jiného, než abychom společně obec zase
posunuli o krok vpřed.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří
přispívají ke kulturnímu, společenskému,
sportovnímu, ale i materiálnímu rozvoji
obce.
S úctou
Lucie Jíchová, zastupitel

NOVINKY Z PCHERSKÝCH ŠKOL

Mateřská škola
Milí přátelé školky, od 25. května máme
opět otevřeno a jsme rádi, že si ještě
s dětmi můžeme užít konec školního
roku. Vzdělávání jsme přizpůsobili tak,
abychom mohli být co nejvíce venku.
Většinu naplánovaných akcí jsme museli
zrušit. Ale slavnostní rozloučení s dětmi,
které půjdou v září do 1. třídy, bude! Program jsme přesunuli na dopoledne a bude
upraven tak, aby se pobavili a zapojili
opravdu všichni. Hola, hola, škola volá
proběhne 15. června, letos bohužel bez
rodičů. Také se těšíme na nové děti, které
se k nám v květnu zapsaly. Přeji všem
pevné zdraví a krásné léto.
Ing. Lucie Turanová, ředitelka MŠ
Základní škola
Ještě jsme všichni byli na jarních prázdninách, když nás zastihla zpráva, že se
uzavírají všechny základní školy. Měli
jsme alespoň čas připravit se na způsob
zahájení distanční výuky. Začátky nebyly
lehké, někdo učil prostřednictvím WhatsAppu nebo Messengeru. Zadání úkolů se
posílalo prostřednictvím Bakaláře, mailů
či SMS. Během 14 dnů se vše ustálilo a
každá učitelka dle domluvy poslala zadání
třídním učitelkám, které vše rozeslaly žákům nebo jejich rodičům. Začala
i výuka online prostřednictvím TEAMS.
Každá třída má svůj pravidelný čas,
kde se setkají vyučující i se svými žáky
prostřednictvím videochatů. V 1. ročníku
třídní nahrává krátká videa. Devátá třída
pokračuje v přípravě na přijímací zkoušky. Paní učitelky posílaly nejprve vzorové
testy z českého jazyka i matematiky, které žáci vyplňovali a společně vše probírali

a procvičovali. Ve 20. týdnu pak do školy
nastoupilo 14 žáků 9. třídy. Vedení školy
žáky rozdělilo na dvě skupiny. Každá
skupina pracuje 2x týdně ve dvouhodinových blocích ČJ a M. Od pondělí 25.
května nastoupilo do ZŠ 8 žáků z 1.
stupně, pro které je zajištěna dopolední výuka a odpolední družina do 14:00
hodin. Ostatní žáci pokračují v distanční
výuce. Podařilo se nám zajistit časově, že
se skupiny z 1. a 2. stupně nesetkávají
při nástupu či odchodu ze školy, a to i
včetně přestávek. Všichni zaměstnanci i
žáci ve škole dodržují veškerá hygienická nařízení - někdy možná až přehnaně
přísně, ale nesmíme nic podcenit. Mluví
se také o možnosti návratu žáků druhého
stupně do škol. Doposud netušíme, jakým
způsobem se bude předávat vysvědčení
na konci školního roku. Rádi bychom se
slavnostně rozloučili s žáky i s naší devátou třídou. Jakmile dostaneme pokyny
z MŠMT, budeme všechny naše žáky i
jejich rodiče informovat. Na závěr bych
chtěla všem deváťákům popřát hodně
štěstí 8. června na přijímacích zkouškách.
Dále bych chtěla poděkovat všem našim
rodičům za jejich spolupráci a vstřícnost v době distanční výuky. Poděkování
patří i všem našim milým žákům i všem
zaměstnancům školy. A vám čtenářům i
nám všem přeji především hodně zdraví,
pevné nervy a pohodové sluneční léto bez
roušek. Na viděnou v září.
Mgr. J. Landová, Mgr. P. Černá
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Pcherské maminky

v karanténě nezahálely

Ačkoliv pcherský nejaktivnější spolek Pcherské maminky musel během karantény zrušit veškeré naplánované akce, jeho členky rozhodně neseděly doma
se založenýma rukama. Podílely se především na úpravě různých záhonů
a dalších osázených ploch v obci. Ze své práce nám spolek připravil malou
reportáž.

Kladení věnců

Před výročím osvobození naší republiky a konce 2. světové války jsme
upravili společně se zaměstnanci
obce prostor před památníky obětí
světových válek. Zakoupení věnců
a květin financovala obec Pchery.
Děkujeme i za položení krásné živé
kytice k pomníku padlých.

Výsadba květin u kostela

Revitalizace skalky před ZŠ

Děkujeme našim členkám Hance Pelikánové, Vlaďce Zamykalové, Dáše
Kottové a Daniele Krausové za práci
na revitalizaci skalky před ZŠ Pchery
a Petru Novému za pomoc při údržbě
zeleně před ZŠ.

J

iž podruhé prosíme všechny občany, aby do kanalizace odváděli pouze splaškové vody.Dešťová voda do
kanalizace nepatří, protože
za deště dochází k přetížení
čističky a může dojít k jejímu
poškození.Také žádáme, neházejte do záchodu tampony,

PŘIPOJIT SE KE KANALIZACI

JE POVINNÉ
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.
Zároveň žádáme všechny,
kdo se ještě ke kanalizaci
nepřipojili, aby tak neprodleně učinili. Upozorňujeme,
že připojení ke kanalizaci je
povinné a termín připojení je
do podzimu tohoto roku.

V neděli 17. 5. jsme pokračovali ve
výsadbě květin a okrasných keřů
- brslenu. Tentokrát z obou stran
vchodu do kostela. Děkujeme paní
starostce za zajištění zeminy, mulčovací kůry, sazenic levandule a weigelií. Zároveň děkujeme i za reakci
na naši prosbu o poskytnutí sazenic
- Táně Šlesingerové za kosatce, paní
Vomáčkové za sazenice afrikánů.
A všem zúčastněným za pilnou práci.

Výsadba květin u parku

K našemu plánu s Danielou Krausovou se postupně přidaly Helena
a Vlaďka Zamykalovy, Marek Beznoska, Petr Nový, Jirka Kroupa. Děkujeme Vaškovi Vokálovi, který nám
donášel catering a Vietnamka Linda
nám darovala sazenice kytiček.

Závory k elektrárnám a na horku
V poslední době se začaly množit případy
bezohledného chování některých jedinců k našemu okolí, životnímu prostředí
a bohužel i lidem. Již delší dobu řešíme
problémy okolo větrných elektráren, kde
je nejen neúnosný nepořádek, ale také
nežádoucí provoz, se kterým je spojena
bezpečnost chodců a cyklistů. V posledních týdnech se tu navíc objevily také
vraky aut.
Rozhodli jsme se proto situaci urychleně
řešit, aby na cestě k elektrárnám, kterou
lidé hojně využívají na procházky či
projížďky na kolech, nebyli ohrožováni
rychle jedoucími auty. Zabránění vjezdu
vozidel je možné pouze pevnou překážkou, tedy umístěním závory, jako jsme to
udělali již na polních cestách v okolí naší
obce.

V současnosti je zde již závora umístěna
a chystáme její uzamčení. Až obdržíme
od Magistrátu Kladna povolení, dáme
klíče od závor provozovateli elektráren,
zemědělcům, kteří v dané lokalitě hospodaří a zaměstnancům obce, pro ostatní
nezbytné účely budou klíče na obci.
Velmi nás však mrzí, že omezení vjezdu
závorou nepodpořila z druhé strany obec
Knovíz. Proto jsme se rozhodli umístit
závory dvě, první hned za odbočkou
„bejkárnou“ tak, abychom neomezili naše
občany v průjezdu do Pcher, a druhou závoru za druhou vrtulí na hranici katastru
Pchery, aby se nezačalo jezdit z druhé
strany.
Stejná opatření budou udělána i na cestu
na Vinařickou horku, kde již dříve závory
byly. Z naší strany bude závora upravena
a opět uzamčena a
z druhé strany totéž
opatření udělá obec
Vinařice, s níž jsme se
bez potíží domluvili.
Doufáme, že na obě
cesty se tak vrátí
dřívější klid a lidé
je budou moci opět
bezpečně používat bez
rizika, že je zde srazí
nezodpovědný řidič.
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6. 6. – 18 hodin sraz - 20 hodin zapálení - Opožděné čarodějnice, Theodor
6. 6. – 15 hodin Tvůrčí dílnička, Levandulové tvoření, Kiosek
12.6. – 18-21 hodin Noc kostelů, kostel sv. Štěpána a zvonice
26. 6. - Promítání letního kina Knovíz
27. 6. – 14 hodin -Tvůrčí dílnička, Patinování bedýnek (přiveze p.lektorka),
truhlíčků, zásuvek atd., co si přinesete z domova, Kiosek

(pozor! změna začátku)

27.6. – 9-17 hodin – 5. ročník nohejbalového turnaje Kréta cup
Akce pořádají : Pcherské maminky, SK Česká Kréta, OÚ Pchery a OÚ Knoviz

Pořádek
u kontejnerů na odpad

Jsme moc rádi, že stále častěji třídíte odpad a není vám lhostejné naše životní prostředí. Kontejnery na plast a papír jsou
rozmístěny na mnoha místech po obci, u některých je také
kontejner na sklo. U obecního úřadu, u hasičárny a na Theodoru
je navíc kontejner na textil, kontejnery na elektro odpad jsou na
zastávce na Theodoru a u obecního úřadu. Nově je kontejner
na plechovky u hasičárny. Navíc každý může mít vlastní kontejner na bioodpad, který je pravidelně 1x za 14 dní v pátek vyvážen. Sběrný dvůr na elektrospotřebiče je za Dělnickým domem.
Pro použitý olej z domácností je označená plastová popelnice
u OÚ před garáží obecní techniky, prosíme, vhazujte v plastových obalech.
Snažíme se i s vaším přispěním a pravidelným vývozem v pondělí a ve čtvrtek udržet pořádek u kontejnerů, přesto někdy dochází ke hromadění odpadu okolo nich. Prosíme vás, abyste se
nejdříve pokusili najít prázdný kontejner na jiném místě v obci,
než odložíte odpad vedle kontejneru, abychom udrželi pořádek.
Přestože se snažíme monitorovat okolí tříděných kontejnerů,
stále dochází k tomu, že se v nich nachází odpad, který tam nepatří (pytle s komunálním odpadem, koberce, mikrovlnka a jiné
kusy použitého vybavení domácností nebo aut). Věříme, že to
nejsou naši občané, kteří naši společnou snahu o pořádek takto
znehodnocují. Jestliže si nebudete jisti, kam konkrétní věc vyhodit, podívejte se do letáčku zde na stránce, na webu „jaktridit.
cz“ nebo se informujte na obecním úřadě, kde vám poradí.
INZERCE

V sobotu 9. 5. proběhl sběr nebezpečného odpadu, který
sváží společnost AVE. Na nástěnkách po obci, na webu a FB
obce byl vyvěšen leták s podrobným rozpisem odpadu, který
je možno na sběrné místo odložit. V žádném případě se to netýká skelné vaty, kovového odpadu a pneumatik! AVE odpad,
který nesváží, zanechá na místě a za sběr pneumatik účtuje
obci Pchery POPLATEK! Ostatní odpad musí obec zlikvidovat
sama na vlastní náklady. Proto všechny občany upozorňujeme, že obec nebude přebírat vaši finanční zodpovědnost za
likvidaci ojetých pneumatik. Pneumatiky máte možnost zdarma zlikvidovat na sběrných místech v našem okolí nebo ve
svém pneuservisu! Sběrná místa si můžete vyhledat na webu
společnosti Eltma „www.eltma.cz/sberna-mista“.
Prosíme vás o zodpovědnou likvidaci vašich ojetých pneumatik a věříme, že se již nebudou v obci hromadit pneumatiky
od našich občanů. Obec má i tak nemalé výdaje za jejich
likvidaci od bezohledných lidí, kteří je odhazují volně do přírody v našem katastru.
Děkuji, že si vážíte práce našich pracovníků, kteří se starají
o úklid obce a okolí, a také za to, že nejste lhostejní ke svému životnímu prostředí.
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◊Nikola Andělová

◊Roušky Nikoly Andělové
◊Roušky Evy Lacmanové

◊ Roušky Veroniky Rojkové

◊Roušky děvčat Mahovských

◊Monika Lukášová s dcerou Markétou

◊Sára Mahovská

◊Lucie Šulgánová pomáhala s nákupem panu Miroslavu Špičkovi

◊Bára Mahovská

