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Milí Pcheráci,
letošní rok je pro nás plný zkoušek a změn. Každý den se přizpůsobujeme
nové situaci spojené s pandemií koronaviru a všichni si uvědomujeme, že nejdůležitější je naše zdraví. Máme za sebou podzim, který nás velmi překvapil
tím, co všechno jsme museli v našich životech změnit. Většina času se odehrává doma v nejužším kruhu rodiny a vnější svět téměř ustrnul. Tento rok
byl a i ten nadcházející bude náročný po stránce ekonomické. Celá krize spojena s ekonomickým útlumem dopadne také na rozpočty obcí a my se musíme
pro příští období připravit na nižší finanční zdroje. Přestože bude náš rozpočet
omezen, je v naší obci spousta práce a oprav, které nejsou finančně tak náročné, jen je potřeba zapojit šikovné ruce. Za ty moc děkuji a my se budeme
snažit Pchery zvelebovat. Jistě všichni víte, že si občané naší obce, kteří přišli
k místnímu referendu, většinou zvolili variantu, kdy fara zůstává obci a nebude se prodávat. V současné situaci to nebude vůbec jednoduché, přesto je to
pro nás výzva, abychom se pustili do hledání řešení, jak tuto velmi starou a
zchátralou budovu opravit ve prospěch nás všech. S variantami řešení, které
se nabízejí, vás seznámíme na veřejném zastupitelstvu, při němž se budeme
moci osobně potkat. Věřím, že tato situace zase brzy nastane. Je před námi
jedno z nejhezčích období roku advent, a my se nemůžeme potkat tak jako
každý rok u rozsvícení vánočního stromu, zazpívat si koledy, ochutnat vánoční
cukroví a popřát hezké svátky sobě navzájem. Pokusíme se vám předvánoční
čas zpříjemnit vánoční výzdobou, za kterou velmi děkuji šikovným pcherským
maminkám, babičkám a dětem. Přeji vám pokojný advent, šťastné vánoční
svátky a do Nového roku pevné zdraví a vše dobré.
Kateřina Mahovská
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CO SE V OBCI POVEDLO
Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych vás seznámil s tím,
co bylo dokončeno z větších
projektů a co nás čeká.
Již hotovo
•ul. Kolmá – odvodnění ulice a
nový svod do dešťové kanalizace
•ul. Na Skále – odvodnění ulice a
nový svod do dešťové kanalizace
(za finančního přispění obyvatel
ul. Na Skále)
•ul. Dlouhá – odvodnění ulic
Sportovní, Dlouhá, Antonína
Nikla a ve spodní části ul. Dlouhá
oprava vymleté vozovky a výtoku
dešťové kanalizace (podemletý
svah) – havarijní stav
●ul. Úzká – srovnání vozovky
●budova školy – v obecním bytě
oprava vodovodního potrubí a výměna bojleru, WC, přívodu teplé
vody do kuchyně
●budova OÚ – nový prostor na
archiv v zasedací místnosti
Kromě běžných údržbových prací
v obci se na výše uvedených
akcích podíleli i naši zaměstnanci, za což jim patří velké díky.
Dále bych chtěl poděkovat panu
Smrkovskému a panu Skláři za
poskytnutí pomoci bez nároku na
finanční kompenzaci. Poděkování

patří i panu Mládkovi, který poskytl obci zdarma recyklát.
Z probíhajících projektů
bych se chtěl zejména věnovat
opravě chodníku u pošty a s tím
související úpravě křižovatky u
parku. Tím, že se nám podařilo
vyjednat na některých úsecích
(hlavně na ul. 5. května) snížení
rychlosti na 30 km/h, můžeme
požádat Policii ČR o povolení
zřízení nového přechodu pro
chodce, který by měl být umístěn v ulici Školní tak, aby občané
jdoucí od parku směrem k poště
a opačně nemuseli vstupovat
přímo do křižovatky, ale použili
tento přechod. Součástí stavební
úpravy by mělo být i technické
řešení zábran (sloupky) tak, aby

vozidla nevjížděla na chodník a
chodci do křižovatky nevstupovali.
Z větších oprav
nás v budoucnu čeká v místních
ulicích vybudování opěrné zdi v
ulici Úzká, která je v havarijním
stavu (nyní diskutujeme o formě
opravy).
Na závěr bych ještě chtěl poděkovat všem občanům, kteří
se zapojují do chodu obce tím,
že pomáhají třeba jen tím, že si
uklidí před svým domem, anebo
pomůžou při různých akcích či
podávají náměty a připomínky,
jak udělat naši obec hezkou a
bezpečnou. Děkuji a přeji vám
všem pevné zdraví.
Marek Beznoska

OKÉNKO PRO ZASTUPITELE
Vážení Pcheráci,
na závěr roku každý z nás bilancuje, ale tento rok byl jiný než
ty předcházející. Díky epidemii
„covidu 19“ se prakticky všem
změnil život. Přesto se v obci
řada věcí podařila. Z dlouhodobého hlediska považuji za nejdůležitější úspěšné uspořádání místního referenda „o osudu fary“. Díky
dostatečnému počtu hlasů je rozhodnutí NEPRODAT platné a pro
zastupitelstvo právně závazné.
Jsem rád, že návrh zastupitelů
za Pchery JINAK zřídit v přízemí

bezbariérové ordinace lékařů a
na zahradě parkoviště nejen pro
pacienty, ale i pro klienty pošty,
našel podporu i u vedení obce.
Vypracovat projet, sehnat dotaci
a rekonstrukci zrealizovat nějaký čas potrvá. Důležité je, že se
konečně začalo. Podle posledních
zpráv z porady zastupitelů provizorní parkoviště se štěrkovým
podkladem bude otevřeno ještě
do konce tohoto roku.
Přeji všem krásné vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví do
nového roku 2021.

Marcel Miška

Knihovna v Kiosku již funguje

Vnitřní prostory Kiosku slouží všem Pcherákům již skoro rok pro konání různých akcí. Na podzim se podařilo také konečně přestěhovat
a zprovoznit i knihovnu. Knihy si můžete půjčit v pondělí a čtvrtek
od 17.00 do 20.00 hodin. V současné době však nezapomeňte sledovat aktuální informace v souvislosti s opatřeními kvůli onemocnění
COVID-19, které provoz knihoven v různých stupních upravuje.
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Fara zůstává v majetku obce
Spolu s podzimními volbami se
v říjnu ve Pcherách odehrálo také
referendum, v němž občané Pcher
rozhodovali, zda budova fary zůstane
v majetku obce, nebo se nabídne
k prodeji. Před samotným referendem
jsme v září občany pozvali na setkání
se zastupiteli obce a potenciálními
zájemci o koupi fary, kde se lidé mohli
dozvědět o faře vše, co by je zajímalo. Je škoda, že zájem lidí o diskusi
byl velmi malý – občanů přišlo pouze
cca 15. I přesto je potěšitelné, že v
referendu odevzdalo obálku se svou
volbou 615 občanů, což je téměř
40 % oprávněných voličů v obci. Více
než 70 % těchto voličů rozhodlo, že

Rekonstrukce dětského hřiště

Již řadu let pomáhá Nadace
ČEZ prostřednictvím grantového programu Oranžové
hřiště obcím a městským
částem financovat výstavbu
a rekonstrukce venkovních
hřišť. O grant jsme zkusili zažádat i my a nyní přišla skvělá
zpráva, že grant Pchery dostanou. Bude v hodnotě 400
000 a zastupitelé rozhodli, že
peníze poputují na rekonstrukci hřiště na Theodoru.

fara zůstane v majetku
obce (podrobné výsledky
referenda vpravo). Obec
hned po zjištění výsledků
začala plánovat, jak s
farou naloží, a jako první
změnu zvolila vybudování
parkoviště na zahradě
fary. Parkoviště je určené
především pro návštěvníky pošty, kteří dosud stáli
na silnici, což vzhledem
k vysokému dopravnímu
ruchu často vyvolávalo
nebezpečné situace a ty
mohly vést k dopravním
nehodám.

Swap skupina pro Pchery na Facebooku

Máte doma věci, které již nepotřebujete, ale ještě mohou
posloužit a jste ochotni věnovat je někomu jinému? Pak
právě pro vás je tu nová Facebooková skupina Swap Pchery, kterou najdete na adrese https://www.facebook.com/
groups/373984603887947/, případně stačí na Facebooku zadat
do vyhledávání Swap Pchery.
Swap znamená anglicky vyměnit, jedná se tedy o FB skupinu,
kde si lidé mohou vyměňovat či darovat různé předměty (ne
prodávat!). Tím se ušetří příroda, předměty nepůjdou zbytečně
do popelnice, ale budou i k užitku druhým. Jestli vás tento
nápad zaujal, podrobněji je vše popsáno v informaci
a v pravidlech skupiny. Skupinu Swap Pchery vytvořila správkyně skupiny paní Aidai, které tímto děkujeme.

TABULE HANBY

Ve Pcheráku pravidelně uveřejňujeme fotografie všeho, co nám ničí okolí, přidělává
práci a zbytečně vysává obecní rozpočet. Děkujeme všem, kdo emailem, telefonicky,
přes SMS nebo WhatsApp/Messenger s fotografií upozorníte starostku obce na tyto
nežádoucí jevy, aby mohla ihned jednat. Samozřejmě přivítáme i informace vedoucí k
odhalení pachatelů těchto činů.
Tentokrát jsou hříšníky lidé, kteří nerespektují, že chodníky jsou určené k pohybu lidí
a ne jako parkoviště. Míst k parkování aut je v obci dost, byť nejsou třeba hned před
domem řidičů, a další se budou budovat. Auto na poslední fotografii vpravo je dokonce
postavené na čerstvě zrekonstruovaném chodníku u pošty! Žádáme proto všechny,
aby respektovali dopravní předpisy, bezpečnost lidí, kteří kvůli špatnému parkování
musí chodit do silnice, a neničili zelené plochy nebo práci ostatních.

● Možná jste si všimli, že v centru obce
před poštou se od listopadu předělával
chodník. Starý byl tak zničený, že zde
bohužel došlo k několika zraněním a bylo
nutné v zájmu všech občanů zasáhnout.
Povrch chodníku od křižovatky od parku
směrem k poště byl celý vyměněn a nyní
již slouží v plné kráse. Děkujeme za pochopení za dočasné omezení průchodu v
době opravy.
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NOVINKY Z PCHERSKÝCH ŠKOL
Mateřská škola

Vážení a milí spoluobčané, přátelé školky.
V tomto článku informace o tom,
kde všude jsme s našimi dětmi
byli, co krásného jsme viděli, co
všechno jsme si pro vás připravili za vystoupení k příležitosti
nadcházejících vánočních svátků,
nenajdete. Covidová epidemie
donutila zastavit všechny nadstandardní aktivity, které máme
Základní škola

Po jarní vlně uzavření škol se
naše škola od 14. října opět jako
všechny základní školy vrátila k
distanční výuce. Přestože jsme
i na jaře distanční výuku realizovali, ani teď na podzim není
situace pro nikoho jednoduchá.
Dětem i pedagogům chybí
každodenní osobní kontakt,
který opravdu přes počítač nelze
nahradit. Ačkoli jsme byli na
distanční výuku technicky připraveni, stejně nás to všechny zaskočilo. Na webových stránkách
školy jsme zveřejnili tzv. Pravidla
pro distanční výuku, která nejen
rodiče, ale i žáky seznámila s
rozvrhem, s pravidly hodnocení,
ale především s povinností se dle
novely zákona tímto způsobem
vzdělávat. Žákům, kteří neměli k
dispozici požadovanou techniku,
mohli rodiče zažádat o výpůjčku
a škola jim poskytla notebooky.
Na jaře jsme začali jako hlavní
prostředek komunikace se žáky
používat platformu Microsoft
Teams a nadále v ní pokračujeme. V rámci krátké prezenční výuky na začátku školního roku byli
žáci v rámci hodin ICT vzděláváni
v systému Teams a pro rodiče
první a druhé třídy bylo připraveno krátké školení, protože takto
malé děti se bez pomoci rodičů
při výuce neobejdou. Ani pedagogové nelenili a sami vyhledávali a
zkoušeli možnosti, které systém
nabízí. Nebudete tomu věřit, ale
někteří žáčci dokonce v rámci on-line výuky měli karneval,
pyžamové vysílání, červený den,
dokonce i domácí soutěže.
Ve středu 18. 11. se konečně do
školních lavic vrátili naši nejmenší. V rouškách je vidíte ve třídě,
na chodbách, ve školní družině,
ale i na vycházce venku, přesto
jejich oči září štěstím. Každý den
sledujeme nové informace, ve
kterých se snad brzy dozvíme,
kdy se budou moci vrátit i ostatní
žáci. Možná to nezní přesvědčivě,
ale i my pedagogové se velmi
těšíme.

rádi. Ale jsme vděční za to, že
školka funguje a děti k nám
chodí již v hojném počtu. Takže
v rámci MŠ děti o vzdělávání a
běžné radosti a hry nepřicházejí.
Proto doufám, že v příštím roce
se situace zlepší, my budeme
moci obnovit setkávání s rodiči
a děti vás budou moci potěšit
svými vystoupeními. Důležité je,
abychom si všichni z této situace, která trvá už nekonečně
dlouho, vzali ponaučení, více si

vážili jeden druhého a všeho, co
máme, protože to není samozřejmost. Všem vám přeji příjemné a
klidné prožití adventu, vánočních
svátků, a hlavně zdraví a lásku
v novém roce. Také děkuji našemu zřizovateli za podporu, všem
našim dětem za to, že jsou tak
úžasné, všem rodičům za jejich
spolupráci a hlavně všem svým
kolegyním. Odvádíte skvělou
práci. Děkuji

Na závěr bych ráda touto cestou
poděkovala všem zaměstnancům
základní školy, kteří se ke vzniklé
a nelehké situaci postavili čelem.
Vím, že ne vždy to byla lehká
cesta. A rodičům, prarodičům,
tetičkám a strýčkům, kteří čtete
tento článek, patří dík největší.
Nemyslím si, že se budeme moci
osobně setkat a popřát si poklidné svátky, proto mi dovolte říci:
„Za všechny zaměstnance základní školy vám přejeme poklidný advent, krásné a pohodové
vánoční svátky a šťastný nový
rok 2021. Věřme, že nový rok
nám nepřinese takové změny,
které zasáhly do našich životů
jako rok letošní.“

Pcherské
maminky

Mgr. J. Landová, Mgr. P. Černá

Aktuální informace k výuce
na ZŠ od 30.11.2020:
1.stupeň: Prezenční výuka již
pro všechny ročníky.
2.stupeň: Prezenční výuka
9.ročníku, pro ostatní ročníky
(6.-8.tř.) rotační výuka (střídavě týden prezenční a další týden
distanční výuka). O rozdělení tříd
do jednotlivých týdnů a způsobu
výuky včetně rozvrhů jsou rodiče informováni prostřednictvím
Bakalářů.

Ing. Lucie Turanová, ředitelka

Milí Pcheráci,
jak ráda bych vám podala
přehled o proběhlých akcích
našeho spolku Pcherských
maminek za uplynulé období. Žel, covid nám vše zhatil!
V „uvolněném čase“ jsme
stihli uspořádat jen Soutěž
o nejlepší pcherský posvícenský štrúdl a Drakiádu. I
tak jsme byli potěšeni vaším
zájmem a hojnou účastí.
Informace a fotografie byly
k dispozici na Facebooku
našeho spolku. Bohužel ani v
adventním čase se s největší
pravděpodobností nebudeme moci společně setkat při
rozsvícení vánočního stromu,
výstavě betlémů a vánočních
koledách v kostele. Věřím,
že v novém roce 2021 bude
situace příznivější a setkáme
se na první akci, kterou je
Masopustní průvod, a další
budou následovat.
Přeji vám dobré zdraví, pohodové Vánoce a těším se na
vás.Vaše
Daniela Krausová
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Termíny akcí se budou vyhlašovat v souladu s rozvolněním situace,
a proto je sledujte na Facebooku a na vývěskách v obci.

◊ 1. netradiční posvícenská zábava na Krétě,
Sportovní klub česká Kréta

Poukaz do kladenského divadla pod stromeček

INZERCE

V nelehké situaci je kvůli opatřením v souvislosti s
COVID-19 také Městské divadlo Kladno, které sice
muselo zrušit řadu představení, ale rozhodně nezahálí. V době, kdy divadelní sály zůstávají uzavřené,
se rozhodlo otevřít divadlo alespoň virtuálně, a
přišlo proto s řadou online programů, díky kterým
mohou diváci nahlédnout do zákulisí divadla, setkat
se s herci anebo se zastavit na kus řeči s legendami
Městského divadla Kladno v online talk show. Přehled všech plánovaných online událostí naleznete v
programu MDK - Máme Dobrou Karmu. Přijďte i vy
načerpat pozitivní energii na www.mamedobroukarmu.cz.
Zároveň divadlo zahájilo prodej vánočních kuponů, jejichž prostřednictvím můžete svým blízkým
darovat pod stromeček kulturní zážitek. Připraveny
jsou vánoční dárkové poukazy v hodnotě 550 Kč,
1000 Kč a vánoční poukaz muzikál v hodnotě 700
Kč. Udělejte svým blízkým radost a věnujte jim
vánoční dárkový poukaz na představení dle jejich
vlastního výběru. Poukazy si můžete zakoupit z pohodlí domova na webových stránkách divadla www.
divadlokladno.cz nebo v tištěné podobě na pokladně
MDK. Platnost poukazu je do 30. 6. 2021. V případě
nečekaných událostí souvisejících s pandemií COVID-19 se bude platnost poukazů prodlužovat. Více
informací se dozvíte na webové stránce na https://
www.divadlokladno.cz/cz/vanocni-poukazy.
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

◊ Drakiáda, Pcherské maminky

◊ Soutěž o nejlepší posvícenský pcherský štrúdl, Pcherské maminky

