3/2020 pro občany Pcher vydává Obecní úřad, zdarma
Milí spoluobčané,
máme za sebou období dovolených a věřím, že jste si je i při všech možných omezeních v cestování
užili a odpočinuli si. Končí letní prázdniny, děti a studenti se vrací po více než pěti měsících zpátky do
školních lavic a doufáme, že škola bude jako dřív a děti budou mít výuku se svými učiteli. Čekají nás
všechny určitá hygienická pravidla a preventivní opatření, která všichni už známe a zvládneme. Všem
vám přeji, abyste měli jistotu ve své práci a problémy a starosti, které k životu patří, dobře zvládli, a
hlavně pevné zdraví. Za celý rok, ve kterém jsem vaší starostkou, se nám podařila spousta dobrých
věcí, udělalali jsme mnoho práce v obci, ale stále je před námi veliký kus, co se musí udělat. Není
všechno možné zvládnout hned, přesto se snažíme, aby se naše obec stala pro vás příjemným domovem. Máme zde úkoly, které nejsou vůbec jednoduché, a zastupitelé obce nemají jednotný pohled na
jejich řešení. Snad poprvé si zastupitelé zvolili možnost referenda při řešení otázky obecní budovy
fary, která už mnoho let chátrá, a svůj názor mají možnost vyjádřit jednotliví zastupitelé právě zde
v tomto čísle. Vy, občané, rozhodnete, jak s farou máme naložit, a s výsledkem vašeho rozhodnutí
budeme jako zastupitelstvo pracovat dál. Nemáme jednoduchou finanční situaci jako obec a ekonomické restrikce z důvodu koronaviru nás ovlivní v tomto a především v příštím roce. Přesto budeme stále
pokračovat a hledat cesty, jak i v těchto podmínkách obec rozvíjet a řešit problémové situace a otázky,
které jsou a které nastanou. Děkuji vám za trpělivost a především shovívavost, protože to není opravdu jednoduché vyřešit vše najednou. Jsem ráda, že se poslední domácnosti připojují ke kanalizaci,
abychom splnili podmínky. Museli jsme v jednom velmi obtížně přístupném místě obce kanalizaci překládat a nyní již máme platnou kolaudaci celé kanalizace, abychom vyúčtovali přijatou dotaci. Žádám
všechny, abychom byli správně napojeni, nevpouštěli dešťovou kanalizaci do ČOV, aby nám tato nemalá investice fungovala po mnoho dalších let.
Děkuji všem občanům, kteří se podílejí na údržbě obce před svými domovy a pomáhají v obci. Jako
poděkování vám všem jsme připravili pouťovou zábavu v parku, věřím, že jste si společně strávený čas
užili, a těšíme se s vámi na další společenské akci na podzim.
Krásný zbytek léta, Kateřina Mahovská

Posílení bezpečnosti v obci
Vážení spoluobčané, jak jistě víte, celý
svůj profesní život se věnuji práci v
bezpečnostních složkách. Proto je mým
cílem, abychom se i v naší obci cítili
bezpečně. S vedením obce se snažíme
přijímat taková opatření, abychom docílili
zlepšení situace jak v dopravě, tak na
úseku veřejného pořádku. Aktuálně obec
připravuje vyhlášku o zákazu požívání alkoholu na vybraných místech. Nechceme
nikomu nic nakazovat, ale bohužel jsou
mezi námi i tací, kterým je jedno, jak
naše obec vypadá. Stejně tak jim je
jedno, že naši zaměstnanci skoro každé
ráno uklízí nedopalky, láhve a plechovky

od piva. Přitom právě tito zaměstnanci,
kterým dle mého názoru patří od nás
všech velké poděkování, by se mohli
věnovat jiné práci. Rovněž plánujeme
podepsání smlouvy s MP Kladno, která
by nám v určitých intervalech zajišťovala
měření rychlosti v obci a pomáhala se
zajištěním veřejného pořádku. V objektu
bývalého kiosku připravujeme besedu s
Policií ČR na téma bezpečí seniorů, ve
škole a školce pak ukázky práce policie.
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace bych vás na závěr chtěl poprosit o
důsledné dodržování všech nařízení, která se týkají výskytu nemoci Covid-19.
Marek Beznoska

◊ Kostel sv. Štěpána ve Pcherách byl letos v červnu poprvé zapojen do akce Noc
kostelů. Aby naše památka vypadala důstojně, početná skupina dobrovolníků kostel
předtím uklidila. Do Noci kostelů se zapojila i zvonice s výstavou historických fotografií. V kostele zahrál varhaník a rozezněl se zvon.
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NOVINKY Z PCHERSKÝCH ŠKOL
Mateřská škola

Vážení a milí spoluobčané,
přátelé školky.
Uplynulý školní rok byl pro všechny velmi náročný, nás nevyjímaje.
Přesto jsme se nenechali odradit a
o prázdninách dali naši školku zase
o trošku více do pořádku. Máme
v rámci možností zrekonstruovanou
kuchyň a stará kamna jsme vyměnili za nová a za konvektomat. Děti
se tedy mohou těšit na ještě chutnější jídla. Tato akce byla naprosto
nezbytná, ale padly na ni veškeré
naše úspory. Proto pevně doufám, že
mateřská škola, která nabízí nejen
kvalitní vzdělávání, ale také důstojné a bezpečné prostředí pro děti, je
Názor občana
Naše obec PCHERY má 800letou
historii. Nejvýznamnějším obdobím
jejího vývoje bylo posledních sto let,
které přinesly mnoho „dobrého i zlého“ a tvoří základ naší současnosti.
Historii nelze vymazat, z historie je
třeba se poučit, objektivně ji zhodnotit a rozvíjet všechno dobré, co
naší obci přinesla. Historie je daná a
neměnná, současnost je všestranně
složitá a na jejím řešení závisí naše
budoucnost.
Hlavním organizátorem života obce,
hospodářem a správcem obecního
majetku je ZASTUPITELSTVO, které
získalo důvěru občanů. Důvěru občanů je těžké získat, ale daleko těžší
a náročnější je si získanou důvěru
dlouhodobě udržet. Nedávná minulost nám ukázala, že starostou je
možné být 28 let, anebo také pouze
8 měsíců. Každý z těchto termínů
přímo souvisí s konkrétní osobností a
potřebnou důvěrou.
Vážení zastupitelé, občané vám
všem dali svoji důvěru. Snažte
se tuto důvěru neztratit a občany
nezklamat. Zastupitelstvo by mělo
síly a schopnosti jednotlivých zastupitelů dokázat sjednotit a plně
využít k rozvoji prosperity naší obce.
Současné zastupitelstvo má v tomto směru velké rezervy a možnosti.
Jejich správné a včasné využití zajistí
pozitivní budoucnost naší obce a
naplnění důvěry, kterou občané do
svých zastupitelů vložili.
Ve společné práci zastupitelů, ale
zejména v úzkých vazbách zastupitelstva s občany, je síla, potřebná
pro zajištění hezkého, kvalitního a
spokojeného života občanů v naší
obci.
JUDr. Zamykal Vojtěch, CSc.,
občan obce

v obci prioritou pro nás pro všechny.
Pro nový školní rok jsme v MŠ nastavili protiepidemická pravidla dle
manuálu MŠMT. Z nejdůležitějších
zdůrazňuji vstup do MŠ pouze jednoho z rodičů, dezinfekci rukou, měření
teploty, nošení roušek v prostorách
školy a zákaz vstupu rodičů do tříd.
Novinkou je také povinnost distančního vzdělávání pro děti s povinnou
předškolní docházkou v případě
uzavření školy. Pro tuto situaci máme
připravené tablety k zapůjčení domů.
Už od začátku školního roku se
s nimi budou děti učit pracovat díky
zavedenému ICT vzdělávání. Takže
z tohoto hlediska jsme i díky dotaci
z EU připraveni.
Co se týče dalšího rozvoje MŠ, nově
jsem podala žádost o dotaci z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Pro děti to znamená rozvoj ve společném vzdělávání, pěkné zážitky při
projektových dnech mimo školu, pro
pedagogy sdílení zkušeností z jiných
mateřských škol. V novém školním
roce bude také probíhat předplavecká výuka ve třídě Žabiček a pro děti
od 4 let kroužek angličtiny. Co se
týče ostatních akcí, čekají nás výlety,
přednášky o bezpečném chování na
internetu, beseda s Policií ČR, rozvoj
polytechnických dovedností a spousta dalších hezkých nadstandardních
aktivit pro děti. Vše samozřejmě
s ohledem na bezpečnost a aktuální
epidemiologickou situaci.
Na děti a rodiče v novém školním
roce se moc těšíme! Přejeme všem
pevné zdraví a klidnou mysl.
Ing. Lucie Turanová s celým týmem
zaměstnankyň MŠ Pchery

Vysvědčení pro celou rodinu
Za období 16.3.-26.6. 2020

Milé maminky, tatínkové, sourozenci,
babičky, dědečkové, strýčkové, tety a všichni
příbuzní, kteří jste nám pomáhali při online
výuce,
Vám všem patří mé obrovské poděkování za
spolupráci.
Moc vám děkuji za vzorné plnění všech (často)
nelehkých proseb, technických problémů, rolí
domácích lektorů, za velkou pomoc dětem při
vyplňování úkolů, za stres spojený s výukou a za
další starosti (určitě i radosti) spojené s nařízenou
distanční výukou.
Všichni jste ohromní, moc si vás vážím, bez vaší
pomoci by to nešlo!
Celá vaše rodina si rozhodně zaslouží:

Ve Pcherách 26.6.2020

1*

Mgr. J. Landová, řed.

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.
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REFERENDUM O BUDOUCNOSTI FARY VE PCHERÁCH

Možná již víte, že obec v současnosti řeší možnosti, jak naložit
s budovou fary ve Pcherách.
Vzhledem k tomu, že jde o historický pcherský majetek, se
zastupitelé rozhodli, že o osudu
fary rozhodnete právě vy, občané
Pcher, a to v referendu, které se
uskuteční zároveň s podzimními
volbami. O své názory na faru se
s vámi na této a další straně podělí jednotliví zastupitelé.

Kateřina Mahovská, Marek
Beznoska, Svatopluk Škuta:
Fara, stará 150 let, měla v historii
několik vlastníků a sloužila různým
účelům. Poslední desítky let pouze chátrala. Současný stav budovy
a okolí je v havarijním stavu a je
potřeba rozhodnout, co s farou dál.
Je významným prvkem v obci a tomu
by měla odpovídat i její podoba.
Kdo převezme odpovědnost za tuto
budovu?
Obec? Zůstane-li v majetku obce, ta
se musí zavázat k tomu, že bez většího odkladu začne provádět sanační
práce na budově a okolí. Podle stavu
lze očekávat náklady na rekonstrukci
v desítkách mil. korun. Pro následný
provoz bude potřeba zajistit řádově
desítky tisíc měsíčních nákladů. Aby
byla rekonstrukce a následný provoz dlouhodobě udržitelný, musí se
najít ekonomicky výhodné využití
budovy. Samotná rekonstrukce by
znamenala pro obec zajistit finanční zdroje prostřednictvím různých
forem zadlužení. Dotace nejsou vždy
vhodnou formou finančního krytí, a
navíc za poslední dva roky se žádná
neobjevila a ani ji nikdo zatím nebyl
schopný získat.
Obec nemá pouze faru. Jsou tu
investice, které jsou neodkladné
a nevyhnutelné a jejich priority je
potřeba zodpovědně zvážit - např.
rekonstrukce kanalizace na Theodoru, rekonstrukce veřejného osvětlení,
chodníků a komunikací, dalších obecních budov (obecní úřad a prostory
pro lékaře, budova ZŠ, jídelna, družina, budova MŠ a zahrada MŠ).
Nebo faru prodat a požadovaný stav
fary zajistit prostřednictvím investora? A to za podmínek, které budou
zajištěny smlouvou s finančními
důsledky při nesplnění podmínek
(oprava budovy fary do původního
stavu, podílet se na obnově svahu a
schodů k MŠ, vybudovat parkování
pro poštu, část prostor nabídnout pro
provozování služeb…).
Nově vznikající územní plán nabízí
možnost získat další nemovitosti do
majetku obce za výhodných podmínek (jako získání parku a pozemku
útulku) či směnit/koupit pozemky
pro stezky a cyklostezky.
Rozhodnutím zastupitelstva o místním referendu má každý občan
v souladu se zákonem právo vyjádřit
se, jak naložit s budovou fary. Zda
prodat, nebo ponechat v majetku
obce?
Prosím, přemýšlejte o všech variantách zodpovědně. Své otázky můžete
pokládat na připravované diskuzi

k faře před referendem. O termínu
vás budeme včas informovat.
Lucie Jíchová:
Fara by měla být v souladu s rozvojovým plánem obce a se zájmy
obce. Co by se stalo, kdyby obec
realizovala problematickou investici
neodpovídající cílům strategického
plánu? Významně by se třeba zadlužila a neměla následně zdroj na jeho
provozování, nebo v případě, že by
nebyl aktualizován strategický plán,
nemohla by být posouzena účelnost
investice. Je mnoho možností, jak
se dá s farou naložit. Abychom se
chovali jako správní hospodáři, je
nutné pracovat s konkrétními čísly
založenými na účelnosti investice a
finančním plánu projektu. Ten by měl
zohledňovat možnosti čerpání dotací,
veřejné zdroje (sbírka) a vlastní
zdroje obce. Na základě posouzení
finanční situace je možné přistoupit
k realizaci daného projektu či hledat
další možnosti, jak faru využít (pronájem, prodej, aukce), a následně
utrženou cenu investovat do nové
infrastruktury. V případě prodeje by
v kupní či nájemních smlouvách měly
být jasně stanovené podmínky, kde
se investor zaváže obci smluvním
ujednáním.

Marcel Miška, Michal Pulchart,
Petr Vohradský, Karel Mařík
(za Pchery JINAK)

Vážení Pcheráci,
Cílem tohoto příspěvku je představit vám názor členů uskupení
Pchery JINAK, proč bychom v nastávajícím místním referendu měli
jít určitě volit. Jsme přesvědčeni,
že zastupitelstvo, tedy i starostka
obce, jsou především správci majetku obce. Nikoliv vlastníci tohoto
majetku, kteří by měli právo samostatně rozhodovat o tak zásadní

věci, jako je prodej historického majetku obce. Jejich povinností je hájit
zájmy občanů. Jedním ze způsobů
spoluúčasti občanů na rozhodování o
otázkách chodu obce je místní referendum. Jsme rádi, že si to většina
zastupitelů uvědomila a náš návrh na
jeho vypsání podpořila.
Budova fary v centru obce dlouhá
léta chátrá. V minulém volebním
období ji předchozí zastupitelstvo
chtělo prodat včetně přilehlých
pozemků. Podle nás to bylo velmi
špatné rozhodnutí a sepsali jsme
proti tomu petici, kterou podepsalo
431 z vás. Ještě jednou za to díky.
Proto byl podpis kupní smlouvy odložen. To ale nestačí. Stále je tu platné
usnesení o jejím prodeji určeným
osobám, které nebylo zrušeno. Ani
smlouva o smlouvě budoucí kupní
nebyla v termínu do 31. 12. 2017
žádnou ze smluvních stran dodržena. Je potřeba vše právně uzavřít, a
pokud v referendu zvítězí názor faru
ponechat ve vlastnictví obce, je třeba
také navrhnout řešení jejího využití.
Navrhujeme, aby po rekonstrukci v přízemí vznikly bezbariérové
ordinace všech lékařů. Ty stávající
umístěné v prvním patře Obecního
úřadu jsou zvláště pro starší občany
a maminky s kočárky velice špatně
dostupné. V patře je možné vybudovat bytové jednotky. V části zahrady
by mohla být parkovací místa, která
poslouží pacientům i klientům České
pošty.
Je také potřeba říci, jak dál postupovat a kde na to vzít. Nebude to lehké, ale možnosti tu jsou. Základem
je vypracovat stavební plány rekonstrukce, v rámci kterých bude upřesněna cena. Rekonstruovat můžeme
na etapy, například v každém roce
na to bude vyčleněna určitá částka
z rozpočtu obce. Rychlejší možností
je získat na rekonstrukci finance z
dotačního titulu. Podmínky dotací se
mění a je třeba neustále sledovat,
zda je právě k dispozici ten vhodný.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva
představíme i další možnosti.
Ti z vás, co si také myslí, že je důležité, aby si obec budovu fary ponechala ve svém majetku a předala ji
další generaci v lepším stavu, než je
dnes, také vědí, že bez aktivní účasti
hlasováním v referendu to prostě
nepůjde. Na zastupitelstvem vypsanou otázku:
„Souhlasíte s tím, aby obec Pchery
prodala svůj nemovitý majetek, ,faru
č. p. 1 s pozemky p. č.st 57 85/1 v
k. ú. Pchery´?“
je tedy správná odpověď:
Ne
Zákon říká: „Rozhodnutí v místním
referendu je závazné, hlasovala-li
pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního
referenda zúčastnily, a alespoň 25
% oprávněných osob zapsaných v
seznamech oprávněných osob.“
Vážení Pcheráci, hlasujte tak, jak
vám velí svědomí, rozhodně přijďte
2. a 3. října k volbám a místnímu referendu, kde vy rozhodnete o osudu
fary.
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POUŤOVÁ SLAVNOST VE PCHERÁCH

Pcherských
Nové akce maminek

Naši milí Pcheráci,
spolek Pcherské maminky, z.s., společně s obcí Pchery pro Vás připravily
nové akce pro společně příjemně strávené chvíle, zábavu a tak trochu
i vědomosti.
Začínáme v pátek 18.9. od 19.00 hodin v sále Dělnického domu posezením
s panem režisérem Zdeňkem Troškou a některými herci z pohádky pana
režiséra „Zakleté pírko“. Tato pohádka se bude také při této příležitosti promítat.
Akademie třetího věku je naší další novinkou. V pondělí 28.9. od 16.00 hodin
v sále Dělnického domu se setkáme s panem Ing.Petrem Šikou při povídání „Zábavná historie medicíny“. Beseda bude proložena promítáním a pro
účastníky bude připraveno malé občerstvení. Na této akci se také dozvíte
o možnosti jednodenních zájezdů na zajímavá místa naší vlasti, kterou pořádá právě Akademie. První z nich bude v sobotu 17.10. od 9.00 hodin do
klášterů Kladruby a Teplá a do knížecí jízdárny Windischgrätzů ve Světcích
(cena 500 Kč/osoba zahrnuje dopravu, vstupné, oběd a průvodce). Zájemci,
hlaste se u p. Krausové na telefonu 724 042 942.
Vzhledem k tomu, že chceme, aby náš kostel tzv. ožil, zazní v pátek 25.9.
od 18.00 hodin swingové melodie v podání Českého swingového kvarteta.
Věříme, že za touto akcí budou následovat postupně další koncerty.
V sobotu 10.10. od 15.00 se v kiosku uskuteční soutěž o nejlepší posvícenský pcherský štrúdl.
Těšíme se na setkání s vámi.
Daniela Krausová
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18.9. od 19.00 hodin Posezení s režisérem Z. Troškou a herci z pohádky
Zatoulané pírko, dále promítání této pohádky, v sále Dělnického domu
25.9. od 18.00 hodin České saxofonové kvarteto, v kostele ve Pcherách
28.9. od 16.00 hodin Akademie třetího věku: Zábavná historie medicíny, v sále Dělnického domu
3.10. od 15.00 hodin Drakiáda
10.10. Soutěž o nejlepší posvícenský pcherský štrúdl, v Kiosku
17.10. od 9.00 hodin Jednodenní zájezd Akademie třetího věku
23.-24.10. Podzimní bazárek, ve školní jídelně ve Pcherách
26.10. od 16.00 hodin Akademie třetího věku
24.10. od 15.00 hodin Dýňování, v Kiosku
30.10. od 19.00 divadlo Žumpa, hra Přiznání (James Graham), v sále Dělnického domu
11.11. od 18.00 hodin Svatomartinský průvod
16.11. od 16.00 hodin Akademie třetího věku
28.11. od 15.00 hodin Adventní tvoření, v Kiosku
29.11. Rozsvícení vánočního stromečku
14.12. od 16.00 hodin Akademie třetího věku
18.12. od 18.00 hodin Koledy, v kostele
19.12.-21.12. Výstava betlémů, v Kiosku
Vstupné - Posezení s režisérem Troškou je dospělí 80 Kč, děti do 15 let zdarma, zájezd Akademie třetího věku je 500 Kč (doprava, vstupné, oběd,
průvodce) u ostatních akcí Pcherské maminky děkují za dobrovolný příspěvek, který bude použit na financování dalších akcí Pcherských maminek.

Sportovní klub česká Kréta a obec Pchery zve
12.9. na 1. netradiční posvícenskou zábavu na Krétě, od 15 hodin diskotéka v maskách, od 20 hodin kapela Švanda band

Pcherské maminky, z.s.
vás zvou na

Ochotnický spolek ŽUMPA a Pcherské maminky zvou na reprízu hry

PŘIZNÁNÍ

Podzimní bazárek

James Graham

ve školní jídelně ve Pcherách

pátek 23.10.20 od 17.00 do 20.00 hodin
- příjem věcí na prodej (oblečení, hračky, drobnosti do domácnosti)
Věci k prodeji přijímáme pouze čisté, nepoškozené, označené cenou.

sobota 24.10.20 od 9.00 do 12.30 hodin
Pátek 30. října 2020 od 19:00
Dělnický dům Pchery

prodej zboží
výplata peněz za prodané zboží a vrácení neprodaného
proběhne od 13.00 do 15.00 hodin

.

Přijďte si nakoupit, těšíme se na vás!!

Vstupné dobrovolné

divadlozumpa.cz

INZERCE

Končí termín k povinnému
připojení ke kanalizaci

Znovu žádáme všechny, kdo se ještě
ke kanalizaci nepřipojili, aby tak
neprodleně učinili. Upozorňujeme,
že připojení všech nemovitostí k vybudované síti splaškové kanalizace
v obci Pchery je povinné nejpozději
do 31.10.2020.
V případě, že budete provádět
přípojku prostřednictvím odborné
firmy nebo svépomocí, je nutné se
před samotným zasypáním výkopu realizované přípojky dostavit
na OÚ Pchery. Zde obdržíte dokument „Předávací protokol – přípojka kanalizace – protokol těsnosti
přípojky“, který je nutno vyplnit.
Na protokolu najdete kontakt na
zodpovědnou osobu, pana Černého,
kterého informujete o realizované
přípojce. Pan Černý na místě realizované přípojky provede zkoušku
její těsnosti a následně protokol
potvrdí.
S vyplněným protokolem se dostavte na OÚ Pchery, kde sdělíte i aktuální stav vašeho vodoměru a kde
s vámi budou sepsány dokumenty,
na základě kterých se vám bude
účtovat cena stočného. Doporučujeme v průběhu realizace připojení
ke splaškové kanalizaci provádět i
fotodokumentaci.

Vysázejme stromy v naší obci

Obec v rámci úprav zeleně provedla úpravu obecního
pozemku na protější straně před Dělnickým domem. Pozemek bude zatravněn, osázen stromy, bude vybudován
chodník pro pěší a lavičky k odpočinku. Nyní je před námi
čas, kdy se budou na podzim stromy vysazovat.
Rádi bychom oslovili naše podnikatelské subjekty nebo
občany, kdo by chtěl výsadbu podpořit a strom zakoupit.
Konkrétně zde budeme sázet tři jasany a jeden platan. Vážíme si všech dárců, kteří nás podpoří při výsadbě stromů
nejen v této lokalitě, ale také v okolí zvonice, na dílcích u
Dobré Vody, u bývalého útulku, na Theodoru a na dalších
místech v obci. V případě zájmu se obraťte prosím na
obecní úřad. Všem dárcům velmi děkujeme.

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

◊ Dětský den,Theodor

◊ Pouťové fotbalové utkání

◊ Bazárek, Pcherské maminky

◊ Opožděné čarodějnice, Theodor

◊ Levandulové tvoření,Pcherské maminky

◊ 5. ročník nohejbalového turnaje Kréta cup

◊ Rozloučení s prázdninami,
Pcherské maminky

◊ Patinování, Pcherské maminky

