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Cestní síť a místa pro volný čas v obci
Dne 8.2.2022 v 18:00 hodin se konala první beseda ve Společenském centru obce Pchery, která se
týkala cestní sítě a míst pro volný čas v obci a okolí.

1. Obecné informace o besedách
Besedy budou pořádány pravidelně a občané o datumu i místě konání budou včas informováni. Budou
se týkat různých témat, která jsou navrhována jak ze strany vedení obce a Komise pro péči o Pchery,
tak ze strany občanů obce.
Během besed se budeme striktně držet daného tématu.
2. Cíl besed
Cílem besed je vzbudit zájem o obec. Obec je místo kde nejen bydlíme, ale také žijeme. Musíme o
prostředí obce pečovat, aby se nám zde žilo co nejlépe.
Dalším cílem je získání zpětné vazby. Návrhy a nápady budou občané moci po určitou dobu sdělovat,
poté se udělá finální výstup ze získaných informací.
3. Průběh besed
Vedení obce a Komise pro péči o Pchery sdělí představy, myšlenky a také časovou osu plánovaných i
probíhajících projektů.
Občané jsou příjemci těchto informací a měli by vznášet dotazy, připomínky a návrhy k diskutovanému
tématu. Popřípadě na konci besedy navrhnout téma na jednu z nadcházejících.
4. Prezentace a diskuze
Často lidé říkají, že ve Pcherách není kam jít, že zde nejsou zajímavá místa ani místa pro odpočinek
v přírodě či procházku.
Proto dnešní téma bylo právě v tomto duchu. Byla k dispozici mapa znázorňující cesty, které nyní kolem
obce jsou (nebavíme se nyní o jejich stavu), které se výhledově plánují a které by do budoucna mohly
vzniknout. Dále na mapě byla znázorněna nově vzniklá místa pro volný čas.
V souvislosti s mapou byly zobrazeny i fotografie diskutovaných míst, kde byl zachycen současný stav
cest a míst.
Konkrétními místy jsou:
•
•
•
•
•
•

Klouček (místo bývalého psího útulku)
Kodřice
Prostor bývalé skládky u Dobré vody
Zvonice
Višňovka na Theodoru
Škvárové hřiště
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Byla ukázána i studie na sad Višňovka, prostor Kloučku a prostor Zvonice. K dispozici je na odkazu níže.
Klouček https://www.obecpchery.cz/file.php?nid=561&oid=8598135
Višňovka https://www.obecpchery.cz/file.php?nid=561&oid=8464829

Nyní nastává otázka, co na konkrétních místech vybudovat a k čemu budou sloužit. Zda budou sloužit
pro obecní a kulturní akce, které by se mohly každý rok opakovat, jako například Havelské slavnosti,
nebo budou ponechány bez účelu, k individuálnímu využití.
Místem k hromadným aktivitám je například Klouček, kde by díky plánovanému ohništi mohlo být
pořádáno například každoroční pálení čarodějnic.
Oproti tomu Kodřice a okolí by patrně bylo ponecháno pro individuální návštěvu a trávení volného
času.
Dalším návrhem bylo vybudování prostoru pro starší děti a teenagery na bývalém škvárovém hřišti,
které se nachází pod SK Pchery. Mohlo by zde být například víceúčelové hřiště, venkovní posilovna a
mnoho dalšího.
Bylo zmíněno také zhotovení informačních tabulí, které jsou rozmístěny po obci a okolí, a také o těch,
které jsou v plánu.
Vedení obce také informovalo o způsobu financování projektů, o dotacích, ale také o důležitosti
výpomoci občanů. Byla zmíněna dobrovolná brigáda, která by mohla zaměstnancům a pracovníkům
obce pomoci v souvislosti se vznikajícími místy, která jsou potřeba vyčistit a ručně upravit.
Brigáda velmi úzce souvisí se starostí o obec a s jejím zvelebením, aby se nám zde lépe žilo.
5. Návrhy
Pokud budete mít k danému tématu nějaký návrh, nebojte se o něj podělit. Použijte buď sociální sítě,
na kterých najdete jak oficiální stránku obce Pchery, tak facebook skupinu „Pcherák pro všechny
Pcheráky“, nebo instagramový profil obec Pchery.
Další možností je zaslání emailu na adresu pece@obecpchery.cz
6. Návrhy na další besedy
•
•
•

Hřiště za budovou ZŠ Pchery
Doprava a inženýrské sítě v obci
Územní plán obce

Děkujeme všem přítomným a doufáme, že na příští besedě se sejdeme v ještě hojnějším počtu.

