1/2021 pro občany Pcher vydává Obecní úřad, zdarma
Milí spoluobčané,
připravili jsme pro vás první číslo našeho čtvrtletníku Pcherák v letošním roce 2021. Ráda bych vám
sdělila, že skončila zima a na jaře přijde spousta nových aktivit. Bohužel nikdo z nás neví, co nás v nejbližších týdnech čeká a plánování na měsíce či celý letošní rok je velmi složité. Co nás čeká ale určitě,
je hodně práce. Práce, kterou si musíme v obci zastat sami, protože letos jsou naše finanční zdroje
pro nákup služeb a investic značně limitovány. Děkuji zastupitelstvu, že se nám podařilo sestavit a
schválit rozpočet obce, podle kterého se obec bude snažit co nejefektivněji fungovat, protože škrty
byly ohromné. Už za rok 2020 naše daňové příjmy poklesly oproti roku 2019 o 2 miliony korun, a to
jen díky kompenzačnímu balíčku vlády obcím (pro naši obec to byla částka cca 2,5 mil. Kč), jinak by
byly ztráty vyšší. Pro letošní rok očekáváme pokles daňových příjmů o více než 4 miliony korun a tuto
částku nebudeme mít najednou z roku na rok k dispozici na rozvoj a obnovu. Často všichni slyšíme
slovo dotace z různých ministerstev, fondů a EU. Dotace jsou v různé míře, objemu a typu vypisovány,
ale nejsou nárokové a vyžadují pro podání žádosti připravené projekty, dotažené do fáze stavebního
povolení, ohlášky apod. Zpracování projektu, rozpočtu a studie proveditelnosti jsou již samy o sobě
vysokým finančním výdajem, řádově ve statisících korun. Tedy ještě dříve, než může obec o dotaci
požádat, musí mít takový projekt připravený v „šuplíku“, zafinancovat ho, aby v čase, kdy se vhodný
dotační titul objeví, mohla žádost o dotaci podat, a to s nejasným výsledkem. Mnoho dotací nemůžeme
podat pro jejich složitost přímo a je nezbytné si objednat služby subjektu, který žádosti o dotační tituly zpracuje za odměnu. Částka za poskytnuté služby musí být poměrově uhrazena i v případě
neúspěchu. Dalším závazkem obce při čerpání dotace je minimální finanční podíl z vlastních zdrojů,
který je obvykle mezi 10 – 40 %. Jestliže plánujeme v naší obci investice, které jsou podmíněné pro
realizaci dotačním titulem (rekonstrukce fary, infrastruktury, kanalizace, komunikací atd.), musíme již
nyní vynaložit statisícové částky na projekty, abychom mohli začít. Přestože volné finance na takové
projekty v letošním roce nezbývají, snažíme se menší projekty realizovat již dnes a často vlastními
silami. Podáváme žádosti o dotaci přes MAS Přemyslovci na obnovu hlavní parkové cesty v našem centrálním parku, základní škola na rekonstrukci toalet v prvním patře budovy, mateřská škola na obnovu
povrchu podlah, a to vše při minimálních výdajích za projekty, protože žádosti si zpracováváme sami.
Dále je téměř dokončen projekt včetně stavebního povolení na přechodový ostrůvek a autobusové
zastávky před Dělnickým domem a na dalších projektech pracujeme včetně projektu na rekonstrukci
střechy bývalé fary. Je toho v naší obci opravdu hodně, co je daleko za hranicí životnosti, a vše najednou není možné realizovat. Obec musí dostát svým závazkům, hradit splátky úvěrů za kanalizaci a ČOV
v roční výši cca 3,5 mil korun, provoz ČOV, odpadové hospodářství, veřejnou správu a další mandatorní výdaje.
pokračování na straně 2

Fotografie a příběhy k výročí 800 let obce Pchery
Obec Pchery připravuje u příležitosti výročí 800 let obce (bude
v roce 2022) publikaci o historii Pcher. Pokud máte doma fotografie či jiné dobové materiály o dění v obci (plakáty, vstupenky na plesy apod.) nebo třeba vzpomínku na určitou událost,
budeme rádi, když nám materiál zapůjčíte či darujete. Materiály
či informace můžete zasílat na e-mail pcheryfoto@gmail.com do
31. března 2021. Zapůjčením nebo darem materiálů souhlasíte s
jejich uveřejněním v publikaci a následné propagaci výročí obce
a publikace. Za případnou spolupráci mnohokrát děkujeme.

◊ Parkoviště pro návštěvníky pošty u fary je již
dokončeno, prosíme, využívejte ho.

letošním roce byla obec nucena znovu
V
zavést poplatky za popelnice, protože
zatímco příjmy obce razantně klesly, nákla-

dy se naopak výrazně zvedly. Oproti roku
2019 se v roce 2020 částka za svoz odpadu
zvedla o téměř 330 tisíc Kč, z toho u komunálního odpadu to bylo o 129 584 Kč více,

Poplatky za popelnice
u tříděného odpadu o 187 933 Kč více a u
velkoobjemových kontejnerů o 20 399 Kč
více. Na pokrytí plateb za odpad bohužel
nestačila ani zvýšená daň z nemovitosti, a
tak v roce 2019 obec doplácela za občany
1 361 313 Kč a v roce 2020 již 1 915 300
Kč. Celkově meziroční nárůst 2019/2020
plateb obce za občany vzrostl o 553 987
Kč. Konkrétní částky příjmů a výdajů uvidíte v tabulce na straně 6.
Zastupitelé se proto shodli, že pro obec je
finančně neúnosné doplácet za občany
2 miliony ročně za odpadové hospodářství
a od roku 2021 znovu zavedli poplatek za
svoz komunálního odpadu. V jeho výši je
stále zohledněn zvýšený koeficient daně
z nemovitosti. I přesto zřejmě bude podíl
obce na nákladech za odpadové hospodářství stále vysoký, a proto bude nutné
pro rok 2022 zohlednit skutečný stav roku
2021.
tabulka hospodářství na straně 6
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ážení spoluobčané,
V
máme za sebou asi nejtěžší část
zimy a s tím spojený úklid obce.

Chtěl bych tímto poděkovat především našim zaměstnancům a dalším
soukromým subjektům, všem, kteří
nám pomáhali zvládnout sněhovou
nadílku a zabezpečit sjízdnost našich
ulic. Poděkování patří i těm, kteří si
sníh uklidili před svou nemovitostí, a tím nám velice usnadnili práci.
Myslím si, že s technikou, kterou má
obec k dispozici, a s počtem našich
zaměstnanců jsme letošní zimu
zvládli dobře. Na některá místa se
samozřejmě

ZIMA V OBCI

někdy nedostalo, ale snažili jsme se
vše řešit operativně, a to nejpozději
následující den. Jistě jste si mnozí
všimli nových zimních doplňků za
zahradní traktůrek, radlice či posypového vozíku, což nám velice pomohlo
a urychlilo práci při úklidu a posypu chodníků zejména kolem hlavní
silnice a menších rovných ploch. Jak
vidíte, traktor nemusí být využit jen
při sekání trávy, ale stal se z něj
pomocník i v zimě.
Bohužel vzhledem ke sjízdnosti
vozovky nebylo možné několikrát

SLOVO STAROSTKY

během této zimy vyvézt popelnice. Nebylo to však vždy způsobeno
sjízdností vozovek, ale i tím, že v
některých ulicích byla zaparkována
auta tak, že se tam popelářský vůz
nevešel anebo jen s velkými obtížemi. Vím, že naše ulice není možné
rozšířit, přesto prosím, parkujte
svoje vozidla co nejblíže ke krajnici,
aby bylo možné projet. Nejedná se
jenom o popelářské vozy, ale i o vozidla IZS. Buďte také prosím ohleduplní i ke svým sousedům, kteří chtějí
také projet. Pro vaši informaci bylo
během letošní zimy spotřebováno
zhruba 6 tun posypové soli a stejné množství přírodního posypového
materiálu.
Rád bych poděkoval všem našim
zaměstnancům a konkrétně i Františku Moravcovi, který se nemalou
mírou podílel na stavebních úpravách
vnitřních prostor hasičárny.
Dále bych vás chtěl informovat, že
obec zakoupila novou motorovou
pilu. Ta stávající byla bohužel odcizena z dílny obecního úřadu. Na
doporučení Policie ČR tak budou na
sklad techniky na obecním úřadě,
instalovány nové bezpečnostní dveře, taktéž budou provedeny úpravy

i na budově Kiosku. Až nám počasí
dovolí, nainstalujeme v okolí pošty
sloupky zabraňující parkování na
chodníku. Prosím využívejte při cestě
na poštu parkoviště na zahradě u
fary, kde se dá bezpečně zaparkovat,
a nenechávejte svoje automobily
na hlavní ulici, kde často dochází ke
kolizním situacím. Děkuji našim spoluobčanům, že si všímají, kde máme
spadlé nebo suché stromy, kde hrozí
zejména při větším větru jejich pád.
Tyto podněty se snažíme okamžitě
řešit.
Přeji vám všem pevné zdraví a buďme k sobě ohleduplní.
Děkuji, Marek Beznoska

pokračování ze strany 1

Zůstává to na nás, na našich zaměstnancích údržby a komunální technice, kterou rozšiřujeme tak, abychom měli stroje a příslušenství, se kterým zvládneme spoustu práce, oprav a údržby vlastními silami.
Dále spolupracujeme se soukromými subjekty ve Pcherách a na Theodoru, abychom obci ušetřili nemalé
finanční prostředky. Velmi děkuji svému místostarostovi Marku Beznoskovi za řízení údržby, koordinace
prací a motivaci zaměstnanců, kdy se pan místostarosta po své hlavní práci na mnoha činnostech podílí
osobně. Zvládli dvoutýdenní nápor zimy s minimálním vybavením komunální techniky pro zimní údržbu.
Teď je sníh pryč a následky hlubokých mrazů jsou viditelné všude a na všech silnicích po republice. Nemáme finance na objednávku opravy všech děr a výmolů. Musíme si vystačit sami. Tam, kde bude v rámci záruk po rekonstrukci možné využít reklamace, budeme reklamovat u dodavatele. Ale díry jsou všude,
máme dohodnutý asfaltový recyklát zdarma od společnosti Pragotrade, tímto bych chtěla veřejně poděkovat panu Mládkovi za spolupráci s obcí, objednáváme i další typy asfaltových hmot pro opravu výmolů,
ale vše budou provádět naši zaměstnanci a v čase, kdy již nebudou mrazy a budeme mít materiál
k opravě na místě ve Pcherách k dispozici. Prosíme tedy o vaši shovívavost.
Velmi ráda bych vás povzbudila, popřála pevné zdraví, požádala o trpělivost a ohleduplnost jeden k druhému, abychom přečkali toto období nejistoty, obav z pandemie, nepředvídatelných omezení, restrikcí a
kroků vlády, těžké časy ze ztráty zaměstnání nebo podnikání a celou tuto covidovou dobu, kterou nemůžeme nijak výrazně ovlivnit, jen chránit ty zranitelné a zachovat si zdravý rozum a optimismus.
Kateřina Mahovská
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Vyhazujte odpadky tam, kam patří

Důsledkem využívání home office a trávení času doma si mnohé
domácnosti dopřály velký úklid či
rekonstrukci. Narostl proto komunální odpad - tříděný, ale také velkoobjemový, který musí obec na svůj
účet nechat likvidovat. Rádi vyjdeme
občanům vstříc a svoz nadměrného
komunálního odpadu budeme dále
zajišťovat. Důrazně však žádáme,
abyste byli ohleduplní ke svému okolí
a nevyhazovali ke tříděnému kontejneru to, co tam nepatří (matrace,
autoskla, palubní desky aut a další
vybavení a zařízení domácností).

Všechny elektrospotřebiče, malé i
velké, je možné odevzdat do Sběrného dvora za Dělnickým domem,
odkud se pravidelně odváží. Není
potřeba tahat lednici či pračku, ale
stačí kontaktovat OÚ nebo místostarostu Marka Beznosku a dohodnout
se, že spotřebič bude odvezen.
Jestliže nechcete čekat na velkoobjemové kontejnery, je možné si nechat
odvézt za poplatek nadměrný odpad
na skládku. Tuto službu vám může
za rozumný poplatek zajistit pan
Milan Smrkovský, kontakt vám předá
OÚ.

◊ V lednu byly umístěny nové kontejnery na olej a kovový odpad, a to k
autobusové zastávce na Theodoru

Sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021
V roce 2021 bude probíhat sčítání
lidu, domů a bytů. Sčítání začíná
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do
9. 4. 2021 má každý možnost sečíst
se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.
cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem k
současné epidemické situaci připravil
ČSÚ distribuci a sběr formulářů, při
kterých dojde k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími
komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených poštovních
zásilek při dodržování přísných hygienických pravidel. Z tohoto důvodu

TABULE HANBY

◊ Děkuji za umístění kompletního
WC i s umyvadlem na cestě k Jankově rokli. Jestli to bylo myšleno jako
mobilní WC pro kolemjdoucí, tak
dotyčnou osobu ještě poprosím o
zavedení vody Marek Beznoska

☺

nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě
potřeby se však můžete obrátit na
infolinku 840 30 40 50. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat v
předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České
pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma. Kontaktní místa budou
provozována za zvýšených hygienických požadavků. Bližší informace
naleznete na webových stránkách
obce (obecpchery.cz).

◊ Elektroodpad patří do Sběrného
dvora za Dělnickým domem

OKÉNKO
PRO ZASTUPITELE
Vážení Pcheráci,
nacházíme se již téměř rok v situaci, kterou nikdo nezažil. Naše životy tvrdě zasáhl čínský virus. Vláda
vydává chaotická nařízení často
postrádající základní logiku, média
nás tím neustále bombardují, jako by
už jiné zprávy nebyly. Výsledkem je
nejhorší průběh pandemie v Evropě,
řada lidských tragédií, krachy firem,
stoupající nezaměstnanost, státní
dluh šplhá do astronomických výšin
a v neposlední řadě graduje nespokojenost občanů s tímto stavem. I u
nás v obci se díky vládním nařízením
omezil společenský život, setkání
pár občanů na veřejnosti je některými jedinci vnímáno jako zločin,
který musí hlásit úřadům. Apeluji na
všechny, i přes vládní nařízení nepřestávejme být lidmi, zachovávejme
si duševní zdraví a nepodléhejme
zbytečně depresím. Tím nepodněcuji
nikoho k nedodržování základních
hygienických opatření. Přeji všem
hodně zdraví.
Marcel Miška, Pchery JINAK

Výpadky elektřiny či vody
Čas od času se bohužel stane, že přestane fungovat elektrický proud či téct voda. Řada z vás se pak obrací na obec,
aby problém vyřešila nebo vysvětlila, proč se tak stalo a
kdy bude zjednána náprava. Obecní úřad však není schopen každému obyvateli odpovídat jednotlivě, a proto prosíme, obracejte se přímo na odpovědné firmy, které mají
informace k dispozici a zajistí řešení. Kontakty na ty hlavní
přinášíme zde:
ČEZ (výpadky elektřiny) – bezplatná linka 800 850 860
nebo webová stránka bezstavy.cz (zde zadáte adresu a
zjistíte, zda je u vás hlášena porucha či odstávka, případně
zde potíže nahlásíte)
Středočeské vodárny (potíže s vodou) – zákaznická linka 602 128
127. Zda je u vás řešena porucha, zjistíte také na webové adrese
svas.cz/aktuality/aktualni-havarie-vody a na adrese svas.cz/aktuality/aktualni-havarie-vody/nahlaseni-havarie můžete potíže
s vodou nahlásit.
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NOVINKY Z PCHERSKÝCH ŠKOL
Mateřská škola

Vážení a milí spoluobčané,
moc vás zdravím z mateřské školy,
a protože vzdělávání probíhá stále
ve stejném covidovém režimu,
seznámím vás jen se základními
informacemi.
Zápisy do mateřské školy se budou
konat ve dnech 10. a 11. května
2021 od 8 do 16.30 hodin. Uvidíme,
zda budou probíhat na dálku jako
loni, nebo za osobní přítomnosti dětí
i rodičů. Včas dáme vědět. Jinak veškeré další potřebné informace včetně
přihlášky a formuláře pro potvrzení
zdravotní způsobilosti dítěte najdete
na našem webu www.mspchery.cz v
sekci „Pro rodiče – aktuálně k zápisu
do MŠ“. Kdo nemá možnost si formuláře vytisknout, může o ně kdykoli
požádat v MŠ. Informace k zápisům
podáváme i po telefonu na čísle 312
587 790.
O hlavních prázdninách plánujeme
další rekonstrukci vnitřních prostor
školky, takže se naše děti mohou těšit na nové podlahy a barevnější prostory. Akce by měla být financována
z evropských peněz, v únoru jsem
podala žádost o dotaci z Programu
rozvoje venkova.
Co se týče dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic, zaměřujeme se v současné době na kvalitní
logopedickou prevenci a diagnostiku
rozvoje dětí předškolního věku.
Opět děkuji všem úžasným rodičům
i zřizovateli za podporu, dětem i
kolegyním za prima společnou práci.
Mějte se moc hezky!
Ing. Lucie Turanová,
ředitelka MŠ Pchery

Základní škola

28. 1. 2021 jsme ukončili 1. pololetí
školního roku 2020-21. Rozdávání
vysvědčení proběhlo však netradičně. V tištěné podobě je rozdaly třídní
učitelky I. Lišková a J. Návojová pouze žákům 1. a 2. ročníku, ostatním
žákům bylo zasláno elektronicky prostřednictvím Bakalářů. Všichni žáci
navíc obdrželi ještě slovní hodnocení,
ve kterém jim vyučující zhodnotili jejich práci, přístup, aktivitu v
hodinách a plnění úkolů při distanční
výuce. Ředitelka školy předala vysvědčení i rodičům jako poděkování
za jejich spolupráci, trpělivost
a podporu při výuce.
Věříme, že se všichni již brzy budeme moci vrátit do lavic i k normální
výuce. Všem se nám již stýská!
Mgr. J. Landová

Nový rok 2021 pro naši školu, stejně
jako pro všechny školy v České
republice, nezačal právě pozitivně.
V lednu se do školních lavic vrátili
pouze žáci 1. a 2. tříd. Ostatní děti
se nadále vzdělávají distančním

způsobem. Není to pro nikoho z nás
lehká situace a všichni věříme, že se
co nejdříve budeme moci setkávat
ve třídách. Naši deváťáci si již podali
přihlášky na střední školy či střední odborná učiliště, některé z nich
čekají v dubnu přijímací zkoušky z
českého jazyka a matematiky, na
které se distančně připravují. Na jaře
proběhne zápis do první třídy, ale netušíme, v jaké bude podobě. V loňském roce byl zápis pouze formální,
neosobní a bez přítomnosti žáčků ve
škole, což nás velmi mrzelo, neboť se
rádi s budoucími prvňáčky na zápisu
setkáváme. Milí rodiče budoucích
prvňáčků, nemusíte se bát, veškeré
podrobnosti o zápisu zveřejníme na
našich webových stránkách školy a
informace samozřejmě pošleme i do
MŠ. Přejme si všichni, aby tato situace co nejdříve skončila a my se brzy
vrátili do normálních životů. Děkuji
všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy, že to všechno zvládáte.
Přeji pevné zdraví a těším se, že se
již brzy uvidíme.
Mgr. Pavla Černá

Gymnázium PRIGO v ZŠ Pchery
Přemýšlíte o tom, kam se vaše děti
vydají po skončení základní školy?
Pak pro vás máme dobrou zprávu,
obec Pchery navázala spolupráci s
Lékařským a přírodovědným gymnáziem PRIGO PRAHA a ve školním
roce 2021/2022 bude otevírat pilotní
projekt prvního ročníku čtyřletého
gymnázia v budově ZŠ Pchery.

Knihovna Pchery
má výdejní okénko
Od pondělí 22. 2. 2021 je v
knihovně otevřeno výdejní
okénko pro výpůjčku a vrácení
knih.
Paní knihovnice je k dispozici
v pondělí a ve čtvrtek od 16
do 19 hodin. Prosíme o maximální dodržování hygienických
opatření 3R (rouška, rozestupy,
ruce vydezinfikovat).
Knihy vám připraví paní knihovnice, není možné vstupovat do
prostoru knihovny a vybírat si
knihy osobně. Je možné dát
paní knihovnici seznam a knihy
si budete moci vyzvednout
další otvírací den. Po vrácení
knih budou knihy ponechány v
karanténě po nezbytně nutnou
dobu. Knihy si můžete vybírat v
online katalogu knihovny Pchery pchery-katalog.kkckl.cz.

Díky této spolupráci se pcherská škola zařadí mezi moderní rozvíjející se
školy s kvalitní výukou a přátelským
zázemím pro žáky, učitele a rodiče.
Rozvíjející se škola má mnohem větší
možnosti získat finance na projekty,
zkvalitnění výuky a rozšíření školního
zázemí.
Skupina škol PRIGO pokrývá veškeré vzdělávací stupně od MŠ po VŠ
na Moravě již několik let. Nyní se
rozhodla působnost rozšířit také do
Čech a po domluvě s paní starostkou
a paní ředitelkou ZŠ využít prostor
ZŠ Pchery. Zajímavou informací
určitě je, že PRIGO sice patří mezi
soukromé školy a platí se zde školné
9 900 Kč měsíčně, gymnázium ve
Pcherách však výuku bude poskytovat zdarma. „Jsme nestátní střední
školou pro velmi dobré žáky, kteří
mají zájem studovat všeobecné gymnázium s lékařským a přírodovědným
zaměřením. S ohledem na členství
ve skupině PRIGO a naši snahu o
zvýšení dostupnosti vzdělání je všem
žákům bez vážných kázeňských
prohřešků, kteří zahájí studium ve
školním roce 2021/2022, na základě
rozhodnutí ředitele školy školné hrazeno ze stipendijního fondu. Studium bez školného je garantováno po
celou dobu studia,“ říká zástupkyně
ředitele Eliška Vokálová.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy,
můžete je směřovat na email školy
praha@prigo.cz. Informace o působení škol PRIGO naleznete na stránkách praha-prigo.cz.
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Pcherské maminky
Ohlédnutí za minulým rokem
V roce 2020 se nečekaně objevilo ve
světě virové onemocnění způsobené Covidem 19. V naší zemi, stejně
jako v ostatních státech, byla učiněna opatření proti šíření tohoto viru.
Mimo jiné bylo v průběhu března
zakázané i setkávání lidí. Z tohoto
důvodu musel i náš spolek zrušit
většinu připravovaných akcí.
Na začátku roku, kdy vir ještě nezasáhl, jsme 18. ledna uspořádali
Tvůrčí dílničku ve společenském
centru obce Pchery (bývalý Kiosek).
Děti, společně s maminkami, si vyrobily z přírodních materiálů postavu
Sněhuláka. Dílko bylo velmi zdařilé
a zdobilo mnohá okna pcherských
domácností. Další Tvůrčí dílnička proběhla 15. února. Vyrobili jsme krásná
Srdíčka z korálků navlečených na
drátkách.
Od března byla zpřísněna karanténní opatření v naší zemi, a tak naše

aktivity skončily. V červnu, kdy došlo
k určitému uvolnění, se náš spolek
společně s obcí Pchery zapojil do
celostátní akce Noc kostelů. Občané
Pcher a i tzv.přespolní si prohlédli
náš kostel a zvonici. Slyšeli moc pěknou přednášku o historii kostela v
podání Tomáše Máchy, který se svou
manželkou Šárkou Máchovou připravili v prostorách zvonice výstavu
fotek o historii této stavby. Při této
akci se mohli přítomní posilnit drobným občerstvením, kávou či čajem,
které připravily Pcherské maminky.
Na konci srpna proběhlo na pcherském hřišti Rozloučení s prázdninami. Děti si užívaly atrakce - show ve
stylu Mexika s šikovnými animátory,
spolek pcherských hasičů připravil
několik soutěží a osvěžil děti sprškou
vody z hasičského vozu. Na podzim
proběhla Drakiáda. Bylo příznivé počasí, a tak oblohu zdobili krásní draci
domácí výroby či zakoupení.
V říjnu jsme stihli uspořádat Soutěž o nejlepší pcherský posvícenský
štrúdl. Pochutnali jsme si na výborných výrobcích našich maminek a
dokonce mladých dívek. Tyto žačky
ze základní školy nás ohromily a
soutěž vyhrály.
I přes nepřízeň covidové doby jsme
se mohli potěšit a sejít se při společných akcích a byli potěšeni zájmem a
hojnou účastí. Informace a fotografie
jsou k dispozici na Facebooku našeho spolku.
PhDr. Daniela Krausová
předsedkyně spolku

Termíny akcí se budou vyhlašovat v souladu s rozvolněním
situace, a proto je sledujte na
Facebooku a na vývěskách v obci.

Zásilkovna v obci

Od začátku února v obci funguje pobočka Zásilkovny, a to v
prodejně oříšků M.C.Food Traders
na ulici 5. května 75. Zároveň se
chystá výdejní box Zásilkovny,
který bude umístěn u OÚ.

RESPIRÁTORY

pro dříve narozené

Obec zajistila pro občany
starší 60 let 2 ks respirátorů
zdarma. Distribuce se ujaly
Pcherské maminky a na Theodoru Osadní výbor. Pokud by
se k vám respirátory nedostaly, můžete si je vyzvednout na
Obecním úřadě.

INZERCE

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

Vandalismus
u popelnic
Na začátku února se po Pcherách
začaly objevovat vysypané odpadky z popelnic, a to především
ve dnech, kdy byly popelnice
připraveny na ulicích ke svozu.
Rozběhlo se proto pátrání, kdo
se tohoto vandalismu dopouští.
Díky kamerovému systému byly
zachyceny dvě osoby a stažené
kamerové záznamy předala obec
policii. Nakonec se povedlo vystopovat skupinku dvou dívek a
chlapce, kteří se zdržují v chatce
mezi Knovízí a Pcherami (nejde
o pcherské občany). Na domluvu obce a policie naštěstí svého
vandalského chování zanechali.
◊ Rozdávání vysvědčení v 1.třídě Základní školy Pchery

Změna dětské doktorky
Nová pediatrická ordinace Smečno Pchery MUDr. Michaela Šibíková
Vážení pacienti, vzhledem k tomu, že
1.4.2021 budu přebírat ordinaci paní
doktorky Bernartové, dovolte mi se vám
představit.
Jmenuji se Michaela Šibíková a narodila
jsem se v roce 1988 v Žilině, na Slovensku, kde jsem absolvovala bilingvální
gymnázium. V roce 2006 se mi ještě
během studií narodila dcera Terézia. V
letech 2009 až 2015 jsem studovala na
2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v
Praze, kde jsem získala titul MUDr. Po
promoci jsem nastoupila na Kliniku dětí
a dorostu ve FN Královské Vinohrady v
Praze, kde jsem pracovala na oddělení
kojenců i větších dětí, a také na novorozeneckém oddělení. V tomto období jsem
absolvovala i celou řadu stáží, např. na
oddělení fyziologických novorozenců a oddělení JIRP v Ústavu péče o matku a dítě
v Podolí, dále na Klinice dětské chirurgie a
traumatologie v Thomayerově nemocnici.
Absolvovala jsem kurzy jako Neonatal Life
Support, Krizové stavy v dětské intenzivní péči a Vývojové neurologie. Od roku
2019 jsem pracovala pod vedením Doc.
Fencla na JIP Pediatrické kliniky 2. LF UK
a FN v Motole, kde sloužím i na oddělení
urgentního příjmu a LSPP dětí. V roce
2020 jsem s pochvalou složila atestační
zkoušku v oboru dětské lékařství. Jsem
členkou České lékařské komory i České
pediatrické společnosti.
Ráda bych již zavedenou ordinaci zmodernizovala a nabídla vám tak odbornou pomoc založenou na nejnovějších
medicínských poznatcích a přístupech. V
plánu je určitě zavedení vyšetření CRP z
prstu, Streptest, vyšetření moči pomocí
močového analyzátoru, kontrola novorozenecké žloutenky neinvazivní metodou
pomocí kožního bilirubinometru, možnost inhalační terapie přímo v ordinaci, například při akutní laryngitídě, či
ošetření drobných ran, a také otoskopické

vyšetření při podezření na zánět středního ucha. Samozřejmostí je přátelský
přístup k vám i vašim dětem, odborné
rady ohledně správné výživy, očkování a
užívání antibiotik, dlouhodobé sledování
a odborné poradenství v péči o nemocné
děti. Nabízím vám spolehlivost a ochotu
vyřešit jakýkoli problém.
Těším se na vás a naši budoucí spolupráci.
Registrace možná od 1.4.2021

www.ms-pediatrie.cz
lekar@ms-pediatrie.cz
Tel.: 736 648 394

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2019 - 2020
		
POPLATEK ZA POPELNICE
			
DAŇ Z NEMOVITOSTI
			
ODMĚNY Z TŘÍDĚNÉHO ODP.
			

CELKEM

			
		
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODP.
			
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODP.
			
SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ		
			

CELKEM

2019

PŘÍJMY

830 670 Kč

2020

0 Kč

1 009 295 Kč

1 597 663 Kč

366 319 Kč

392 550 Kč

2 206 284 Kč

1 990 213 Kč

1 703 927 Kč

VÝDAJE

1 833 511 Kč

625 289 Kč

813 222 Kč

229 086 Kč

249 485 Kč

2 558 302 Kč

2 896 218 Kč

