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V tomto čísle se dočtete ...

Vážení spoluobčané,
poslední čtvrtletí roku je kromě blížících se Vánoc charakteristické tím, že se ohlížíme zpět a hodnotíme uplynulý rok
a současně spřádáme plány na rok přicházející. Koloběh života...
Ale to už trochu předbíhám.
V životě obce jsou takovým zlomovým obdobím vždy volby
do zastupitelstva. Komunální volby nejsou soutěží Miss sympatie
nebo Superstar. Nejsou ani o nereálných slibech na všechny
strany nebo o hledání ideologických nepřátel. Naprosto nejdůležitější je to, aby zvolení zastupitelé věděli, co chtějí, co je v možnostech našeho obecního rozpočtu reálné i smysluplné, a hlavně
aby tito lidé byli schopni i po stránce intelektuální a znalostní
přijímat odpovědná, rozumná rozhodnutí a konstruktivní řešení.

... co je nového v mateřské škole.

Děkuji všem, kteří jste věnovali čas hodnocení uplynulých
čtyř let, přišli jste k volbám, a vyjádřili tak svým hlasem názor na
věci veřejné. Nyní bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu,
koho dosadí do vedení obce na další následující čtyři roky. Věřím,
že se nově zvolenému zastupitelstvu společně s pracovníky
úřadu i služeb obce podaří naplnit Vaše očekávání.
V dnešní době je řízení obce spíše manažerskou záležitostí.
Čím více voličů, tím větší pravděpodobnost, že budou vybráni
opravdu lidé schopní tak náročnou věc zvládnout na úrovni, jakou
si Počenice a Tetětice zaslouží a jakou potřebují.
Pavlína Procházková
starostka obce

... kde všude soutěžili hasiči.

... jak dopadl Memoriál J. Pěnčíka.

Usnesení č. 3/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Počenice–Tetětice
ze dne 10. 09. 2018
I. Obecní zastupitelstvo schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 6/2018
- uzavření Smlouvy č. 1030044901/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí PočeniceTetětice a E. ON Distribuce, a.s. v předkládaném znění
- uzavření Smlouvy č. OT- 014330042336/001 o zřízení
věcného břemene uzavřenou mezi obcí Počenice-Tetětice
a E. ON Distribuce, a.s. v předkládaném znění
- Strategický plán rozvoje sportu obce Počenice-Tetětice do
roku 2022 v předkládaném znění

- motorkářskému klubu CORVUS CORAX Morkovice uspořádání
plesu ve víceúčelovém zařízení Počenice za pronájem 5 000,- Kč
II. Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
- žádost o příspěvek – Hospic na Svatém kopečku
- žádost o příspěvek do celostátní sbírky na pomoc zadlužené
obci Prameny
III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
- rozpočtové opatření č. 5/2018

Mateřská škola Tetětice
V novém školním roce 2018/19 jsme přivítali v MŠ Tetětice
staré známé i zcela nové tváře – celkem 25 dětí.
Došlo k několika změnám v organizaci MŠ i v personálním
obsazení. Díky jedné personální posile nyní můžeme třídu dělit
dle potřeby do dvou kolektivů, což je vzhledem k vyššímu počtu
malošků vítaná inovace. Lze se tedy více individuálně zaměřit
jak na vzdělávání předškoláků, tak na potřeby těch nejmenších.
V měsíci září probíhala adaptace nových dětí, seznamovaly
se s prostředím školky, novými kamarády a pravidly společného
soužití. Poznávali jsme nejbližší okolí školky a zjišťovali, kde
bydlí naši kamarádi. Získáváme znalosti o přírodě v našem okolí.
Podzim přináší množství dojmů, které je třeba prozkoumat
všemi smysly včetně ochutnávek. Takže jsme si už nacpali břicha
pečenými brambory na Bramboriádě a během akce „Maminko,
pojď si se mnou hrát“ jsme se namlsali jablečného štrůdlu, který
jsme společně upekli. Jeho příprava si vyžádala i fyzickou oběť,
když jedna maminka při strouhání jablek obětovala část svého
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prstu. To svědčí nejen o velkém nasazení, ale také o výborné
přetrvávající spolupráci s rodiči.
Navštívili jsme Dinopark ve Vyškově a ukázali jsme, že nás
jen tak něco nevyděsí. S ledovým klidem jsme zvládli i nácvik
požárního poplachu. Do toho nezapomínáme řádně oslavit
narozeniny dětí ani učitelů.
Už nás také stihl navštívit vždy veselý pan Forejt a jeho
projekt Zdravý úsměv (zábavné vzdělávání o dentální hygieně).
Říjen hraje všemi barvami, takže se na tu nádheru pojedeme mrknout do Podzámecké zahrady. V tomto měsíci se také
s tatínky chystáme na draky, snad nás nezradí vítr. Máme před
sebou Podzimní tvoření, Strašidlácký den a spoustu dalších
dobrodružství.
V příštích měsících nás čeká vesmírné putování, cesta
do pravěku i středověku, cestování kolem světa a tak dále
a mnohem více.
Kolektiv MŠ

Zpravodaj obce Počenice-Tetětice

Základní škola Počenice
A tak si tu žijeme …
Zdravím všechny příznivce základní a mateřské školy, která
stále a neodmyslitelně patří k životu Vaší obce. Se začátkem
nového školního roku mi dovolte kapánek bilancovat období
předešlé. Nebudu zarputilé čtenáře Zpravodaje zdržovat výčtem
všech akcí, výletů, besed atd., kterých se účastnili děti školkou
i školou povinné. Jen bych ráda shrnula dojem z celého školního
roku – bylo nám báječně.
V době letních měsíců jsme rozhodně nezaháleli, nýbrž pilně
pracovali, vylepšovali, montovali, bourali, betonovali, malovali,
vyklízeli, prášili, stěhovali....... či jinak zocelovali zaměstnance
školy, školky a obce. Vyšla nám z toho krásná nová ložnice/
třída, kabinet, šatna v MŠ.
Kdo nevěří, ať si ověří. Pro ověření Vám může sloužit více
zdrojů, jako třeba webové stránky, osobní setkání s přímými
účastníky. Dokonce máme otevřené nejen dveře školky
a školy, ale i mysl a upřímné slovo. To poslední nám někdy život
v organizaci komplikuje, nicméně už od dob dávno minulých se
říká: „ S upřímností nejdál dojdeš!“. My se tohoto rčení držíme
a díváme se zpříma do očí. Nechceme podléhat moderním vlivům
školství, ve kterém se slyší na slova: MOTIVACE (kterou si
nikdo nezasloužil), POCHOPENÍ (o které nikdo nestojí), PRÁVO
(u kterého zapomínáme připojit povinnosti), ROVNOST (která
je pro někoho rovnější) atd. Doba už je taková. My se v ní jen
snažíme najít správnou cestu, jak sladit naše pracovní povinnosti
s potřebami dětí, názory a přáním rodičů, postojem zřizovatele
(děkujeme za podporu všech dosavadních zastupitelů v čele se
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starostkou Pavlínou Procházkovou a provozních zaměstnanců
obce) a v neposlední řadě náročnými požadavky školské,
hygienické, bezpečností či jiné legislativy.
Všem čtenářům přejeme krásné období podzimu a zimy,
zveme Vás na akce školy a školky, o kterých průběžně dáváme
vědět.
Těšíme se na Vás!
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SDH Počenice
Od oslav krásného, ale organizačně
náročného 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Počenice již uplynul nějaký
ten pátek a my nadále pokračujeme v plnění
plánu práce. Z následujících několika odstavců se můžete dozvědět více o činnosti
SDH Počenice v období od července do září.
Měsíc červenec, co se týká organizace akcí pořádaných
SDH Počenice, byl klidný, a tak sportovní týmy mužů a žen měly
čas na tréninky a přípravu na účast na Krajském kole v požárním
sportu a další soutěže v požárním útoku.

V měsíci srpnu nás čekaly dvě taneční zábavy, první z nich
se konala v pátek 17. srpna, kdy SDH Počenice uspořádalo
druhou taneční zábavu se skupinou MOTUS. Počasí nám
opět přálo a srpnovou nocí jsme se za docela hojné účasti bigbítových nadšenců protancovali až do brzkých ranních hodin.
Další taneční zábavu, tentokráte předhodovou, jsme uspořádali
o týden později, tedy v sobotu 25. srpna. K tanci a poslechu
zahrála živá muzika Ogaři, v jejichž žánru nechyběly nejnovější
české pecky ani klasika v podobě lidových písní. I přes malou
návštěvnost se tato akce povedla.
Druhá víkendová sobota 8. září patřila všem dětem. Uspořádali jsme jako obvykle v Ořechovém sadě dětské odpoledne.
Sešli jsme se za krásného teplého a slunného počasí, a užili
jsme si se všemi dětmi, a nebylo jich zrovna málo, odpoledne
plné soutěží, her, zábavy a především legrace. Pro ratolesti
bylo připraveno deset stanovišť, na kterých mohli předvést své
dovednosti a zdatnost při plnění jednotlivých úkolů jako například
hod na cíl, hod kroužkem na tyč, skok přes švihadlo, chůze na
chůdách, driblování, kuželky, skok z místa, překážková dráha,
puzzle a všemi nejoblíbenější bloudění v bludišti. Úkolem bylo
podat co nejlepší výkon a nasbírat co nejvyšší počet bodů, které
si děti následně směnily ve směnárně za penízky, které pak
utratily v připraveném obchůdku plném nejrůznějších věcí. Dále
pokračoval program kolektivními hrami... Při takové klasice jako
Kuba řekl, židličkovaná nebo probíhání pod lanem či skoky přes
lano... jsme si užili spoooooousty legrace ... I rodiče se při těchto
hrách vrátili do svých dětských let a předvedli dětem, jak se to
správně dělá... Nesměl chybět ani společný taneček v podobě
„káčátka“, při kterém jsme to pořádně „rozjeli“!!! Jelikož všem
při tom skotačení vyhládlo, nesmělo chybět opékání špekáčků,
na kterých jsme si moc moc pochutnali. Děkujeme všem za
příjemně strávené odpoledne, jsme potěšeni vaší účastí na naší
akci a již teď se těšíme na příští rok...
SDH Počenice

Soutěžní tým mužů a žen
Léto skončilo a s ním i další rok hasičského zápolení. Místní hasiči za sebou mají sezónu, která byla jako obvykle úplně
jiná než všechny předchozí. Ne vždy vše vyšlo podle přání, ale
troufnu si říct, že si z ní odnášíme mnoho pozitivních zážitků
i nových zkušeností.
Ženy, jako obhájkyně ligového vítězství z přechozích dvou
let, si za cíl stanovily vyhrát potřetí. U mužů byl plán také jasný,
a to začít běhat v ustálené sestavě, zúčastnit se co nejvíce
závodů a zlepšovat se. A jak se nám povedlo cíle naplnit?
Začněme celoročním snažením. Ženy se i letos pravidelně
zúčastňovaly Velké ceny MHJ Přerov. Byly to právě ligové závody, které se nám však nedařily podle představ. I přes pravidelné
a povedené tréninky nám pokaždé k vytouženému času či
vítězství chyběl opravdu kousek. S téměř každým závodem
přišla drobná nečekaná chyba, která nás stála důležité body
do celkového hodnocení. S postupující sezónou se nám nejen
vítězství, ale i „bedna“ pomalu vzdalovaly. Na začátku září jsme
před sebou měly poslední možnost ukázat, že rychlé útoky umíme a zabojovat tak o slušné celkové umístění. Od závěrečného
závodu jsme raději nic nečekaly, trať i počasí v Rokytnici patřily
mezi méně příznivé. Nakonec se na nás přece jen usmálo štěstí
a byly jsme to my, kdo si odvezl pohár za vítězství s časem 18,28
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s a také důležitých 15 bodů. Ty nám nakonec zajistily pěkné třetí
místo v celkovém pořadí letošního ročníku, a tak jsme na bedně
i přes celoroční smůlu důstojně zůstaly.
Během roku jsme se věnovali nejenom požárnímu útoku
samotnému, ale také postupovým soutěžím. Vše začalo tradičně
v květnu. V Morkovicích na okrskovém kole PS dokázali zvítězit
muži i ženy a obě družstva tak postoupila dál. V Hulíně na okresním kole se nám do cesty postavila kromě útoku i štafeta spolu
se 100 m překážek. Oba týmy vše zvládly doslova na jedničku.
Kromě zlatého poháru jsme si odvezli právo reprezentovat kroměřížský okres na Krajském kole v požárním sportu v Uherském
Hradišti. Na konci července se tak plný autobus závodníků
i fanoušků vydal na Valašsko bojovat s nejlepšími týmy Zlínského kraje. Ženy, jako už pravidelné účastnice, dobře věděly, co
mohou čekat, pro muže to byl částečně krok do neznáma. Den
jsme začali štafetami, oběma týmům se tato disciplína v rámci
jejich možností povedla. Ženy braly 2. místo, muži skončili sedmí. Stovky bohužel stále nepatří mezi naše nejsilnější stránky.
Ani velká snaha chlapům nepomohla k lepšímu než osmému
místu, holky si taktéž pohoršily a braly místo čtvrté. Avšak zajíci
se počítají až po honu, v našem případě po požárním útoku.
Ten nás čekal na závěr dne a opět zásadně míchal pořadím.

Zpravodaj obce Počenice-Tetětice

Muži přidali další 8. místo. Ženám se první pokus nevydařil,
vše zachránily až pokusem druhým, který stačil na 3. místo. Při
závěrečném vyhodnocení pak nebylo překvapením, že muži
obsadili 8. místo i celkově. Ženy nestačily pouze na vítězné
Komárovice (pozdější druhé vicemistryně České republiky)
a radovaly se tak ze 2. místa.
Pokud se nám letos něco povedlo, tak to byly právě postupové soutěže, kterými jsme se oba týmy za vzájemné podpory

prokousávaly společně. Za podporu děkujeme i všem ostatním
– fanouškům, trenérům, sponzorům a všem ochotným lidem
okolo nás. A ač je následující rok ještě daleko, už teď se těšíme
na novém výzvy a zážitky, které nám snad přinese.
Eliška Otevřelová
SDH Počenice děkuje všem za přízeň a podporu. Těšíme se na brzkou shledanou.

SDH Tetětice
Vzpomínka na jaro

Hasičský výlet

V sobotu 5. 5. foukal silný vítr, který přivál na dětské hřiště
v Tetěticích všechny čarodějnice a čaroděje. Soutěžilo se, hrály
se hry, jen některé děti měly strach házet pavouky a hady na
terč, i když byli gumoví. Pomalu se blížila tma, vítr se utišil a děti
si spolu s rodiči opekly špekáčky. Přišel čas, aby byla zapálena
čarodějnice, a tak s ní odešlo všechno zlo a zůstalo jen dobro.

11. 8. v odpoledních hodinách přivítali tetětičtí hasiči
v slavnostních uniformách své kamarády hasiče z okolních sborů
na hasičském výletě. Po tropických teplotách přišlo příjemné
ochlazení, a tak se návštěvníci dobře bavili při tanci se skupinou
Orion, hráli kroužky a děti si mohly zasoutěžit ve skládání puzzle,
házení kroužků nebo chytání rybiček. Akce vyvrcholila tombolou,
tímto děkujeme sponzorům.

Co plánujeme
V pátek 26.10. se v Tetěticích uskuteční Bludičková noc.
Všechny srdečně zveme a prosíme spoluobčany o rozsvícení
dýní před svými domy.
Iva Valigurská.

Český svaz žen
Vážení čtenáři,
čas rychle utíká a před námi je období necelých tří měsíců
do konce roku 2018. I v tomto roce jsme pro vás my ženy z naší
organizace přichystaly mnoho akcí. Zda to budou akce vydařené,
necháme jen na vašem posouzení.
Abychom jen neseděli doma, 13. října v sobotu náš spolek
opět uspořádal zájezd na Burčákový pochod do Mutěnic, který
je velmi oblíben. V pátek 19. října jsme pozvali do naší obce
divadelní soubor Smotané hadice z Křenovic, které se představí
s hrou KRÁLOVNY.
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V měsíci listopadu si troufáme na větší sousto a na pátek
16. listopadu připravujeme večer plný zábavy a muziky. Přijede
mezi nás lidový vypravěč, zpěvák, moderátor, imitátor FRANTA
UHER z Lanžhota s dechovou hudbou CYRILKA, známý to vystupující z TV Šlágr. Na tento večer se moc těšíme a doufáme,
že vám tím uděláme radost. Přijďte také posedět a pobavit se.
Potom už přichází nejrušnější měsíc z celého roku, a tím
bývá prosinec. Chystáme se vyrábět adventní svícny, věnce
a vše možné, co patří k adventu. Vánoční posezení s našimi
partnery uzavře rok 2018, který byl pro nás a doufáme, že i pro
vás úspěšným. Snad bude takový i ten nadcházející, to přejeme
nejen našemu spolku, ale i vám všem.
Za ZO ČSŽ Počenice
Jarmila Sedlaříková
předsedkyně spolku
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SFK Kozel Počenice
Florbalisté Kozla vstoupili do historické sezóny. Bohužel
historické z toho pohledu, že „A“ tým mužů sestoupil do Zlínské
ligy, a s ohledem na pravidla soutěží sehraje v této sezóně dva
ostré zápasy s rezervou Kozla. Bizarní podívaná, která je však
ve florbale obvyklá (v nejnižší soutěži mohou hrát družstva
z jednoho oddílu). Má však pozitivní dopad na atmosféru
v týmu, neboť se všichni vzájemně podporují a popichují před
historickými duely. Aktuálně je áčko po 4 zápasech neporaženo,
béčko odehrálo zatím zápasy pouze dva s bilancí výhra a prohra.

První derby se odehrálo v příjemné atmosféře, přesto s plným
nasazením od všech, v nedělí 14.10.2018. „A“ porazilo „B“ 8:1.
Zasloužený výsledek se ale zrodil až v poslední třetině, do té
doby rezerva zdatně a odvážně bránila a favoritovi na postup
komplikovala cestu za vítězstvím.
Dále je třeba sdělit, že letos pravidelně a intenzivně informuje o dění v oddíle oficiální stránka SFK Kozel Počenice na
Facebooku (www.facebook.com/kozelpocenice). Další derby je
pak v rozpise až v novém roce, a to v sobotu 12. 1. 2019.

TJ Počenice-Tetětice
25. ročník Memoriálu Jaromíra Pěnčíka v Počenicích
V letošním roce to bylo přesně 25 let, kdy byl na počest
Jaromíra Pěnčíka, velkého a obětavého činovníka TJ Počenice-Tetětice, založen Stanislavem Procházkou fotbalový turnaj.
Čtvrtstoletí trvání turnaje v sobotu 21. července 2018 oslavila
v Počenicích kromě domácího celku mužstva Pačlavic, výběr
současných i bývalých hráčů Morkovic a vítěz loňského ročníku,
VIP tým Jiřího Janeckého a Zdeňka Nováka.
V prvním zápase se utkali domácí s VIP týmem a jednoznačně zvítězili 6:2. Druhé utkání bylo vyrovnanější, kombinovaný tým
Morkovic vzdoroval favorizovaným Pačlavicím až do poslední
pětiminutovky, pak však dvakrát inkasoval a prohrál 1:3. Před
zápasem o třetí místo kapitáni týmů tradičně zamířili na místní
hřbitov, kde položením kytic uctili památku Jaromíra Pěnčíka.
V utkání o bronz rozhodl VIP tým proti oslabeným Morkovicím hned v prvním poločase, po kterém vedl 3:0. VIP tým
nakonec zvítězil v poměru 4:1. Finále bylo ozdobou turnaje.
Do vedení šly Pačlavice, domácí ale do poločasu skóre otočili
na 2:1. Ve druhé půli však střílely už jen Pačlavice a celkově
přehrály Počenice v poměru 2:4. Nejlepším střelcem turnaje se
stal s třemi brankami Ondřej Novotný z Počenic. Poděkování
zaslouží rozhodčí Pavel Mucha a Martin Černovský, kteří všechna utkání s přehledem odřídili a průvodce turnajem, komentátor
Radek Přikryl.
SEMIFINÁLE:
Počenice – VIP TÝM 6:2 (3:1)
(Novotný 2x, Tesař, Štěrba, Niedermertl L., Kunčar T. – Slaměník, Koch)

Vítězné mužstvo Pačlavic
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Pačlavice – Morkovice Stars 3:1 (0:0)
(Sádlík, Vincenec, Grepl – Štěrba)
O TŘETÍ MÍSTO:
VIP TÝM – Morkovice Stars 4:1 (3:0)
(Panák J., Slaměník, Panák M., Panák J. – Vlha)
FINÁLE: 		
Počenice – Pačlavice 2:4 (2:1)
(Novotný, Tesař – Obruča 2x, Grepl, Vincenec)

Třetí tým turnaje TJ Počenice-Tetětice

Zpravodaj obce Počenice-Tetětice

V sobotu 25. srpna se konalo tradiční utkání svobodných
proti ženatým. Ženatí letos silné mužstvo svobodných příliš
nepotrápili a prohráli 2:4.
Do nové fotbalové sezóny 2018/2019 jsme vstoupili nadále pod vedením trenéra Jiřího Janeckého, opět jako účastníci
okresního přeboru. Posílili jsme o Ondřeje Hrnčíře z Morkovic
a po dobrých jarních výkonech jsme rozhodně nechtěli ani na
podzim být ve spodních patrech tabulky. Předsevzetí plníme
k naší spokojenosti, trpělivě sbíráme bod za bodem a patří nám

5. místo tabulky. Z odehraných devíti zápasů jsme v základní hrací
době prohráli jen jedenkrát. Tradičně nás trápí koncovka a zdobí
defenzíva, takže diváci na našich zápasech příliš branek nevidí,
nicméně je navštěvují v hojném počtu i na venkovních utkáních.
Po srpnovém vítězství nad Zborovicemi jsme se probojovali
i do semifinále poháru okresního fotbalového svazu, na které
se fanoušci mohou těšit týden před začátkem jarní části sezóny.
Josef Hrušák ml.
předseda TJ

Tabulka - Okresní přebor muži - fotbal
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

Zdounky

10

8

0

2

19:12

23

2.

Těšnovice

10

7

0

3

24:10

22

3.

Němčice

9

7

0

2

33:15

20

4.

Zborovice

9

7

0

2

19:8

20

5.

Počenice

10

6

0

4

16:9

20

6.

Střílky

10

5

0

5

20:22

15

7.

Břest

10

5

0

5

25:22

14

8.

Skaštice B

10

4

0

6

19:22

14

9.

Komárno

10

4

0

6

21:19

13

10.

Záhlinice

10

4

0

6

17:19

13

11.

Kvasice B

10

4

0

6

21:24

13

12.

Lubná

10

4

0

6

15:20

10

13.

Mrlínek

10

4

0

6

15:26

9

14.

Chvalčov

10

0

0

10

5:41

1

Dušičkové zamyšlení
Dny se krátí, slunce ubývá. Přichází čas dušičkový. Dušičky
jsou podobně jako Vánoce svátkem, který dodržují jak věřící, tak
i nevěřící. Je to čas k zamyšlení nejen nad smrtí.
Připomínání svátku Dušiček se odvíjí od svátku Všech
svatých 1. 11. V křesťanské tradici první listopadový den patří
světcům, kteří se nevešli do křesťanského církevního kalendáře.
Dušičky jako vzpomínka na všechny věrné zesnulé se slaví už
od 10. století, a to 2. 11.
Věřilo se, že „dušičky“, které ještě nejsou dokonale připraveny
ke vstupu do nebe a jsou ve fázi očišťování, mohou na jednu noc
vystoupit z očistce, aby si odpočinuly. V Česku bylo zvykem napouštět tento den olejové lampy máslem, aby si duše mohly potřít
spáleniny od ohňů z očistce. Někde se peklo pečivo ve tvaru kostí.
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto
období navštívit hřbitov a rodinný hrob, rozsvítit zde svíčku
a položit květiny. Květiny by měly být živé, ne umělé, což je
v období ranních mrazíků dost náročné. Vkusně aranžované
suché květy by ty živé snad mohly nahradit.
Ale možná se ztrácí povědomí, proč na hřbitov vlastně
jdeme. Nad tímto chováním se zamyslel kardinál Miloslav Vlk
„…věřící lidé chodí na hroby, že pokládají na hroby květiny,
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rozsvěcují svíci, ale vysvětlení, zamyšlení nad tím „proč“, jsem
tam bohužel nenašel. A lidé smysl těchto gest a znamení často
neznají. Jinak by hroby nezavalovali množstvím zbytečně drahých umělých, papírových, voskových květin. Co tím vyjadřují?
Je snad naše víra jen „papírová“, umělá? .“
Dušičkové období je příležitostí k tomu, abychom zavzpomínali na své blízké, kteří už nejsou mezi námi a které jsme měli
rádi. Vzpomeňme na lidi, kteří byli neodmyslitelnou součástí
našich životů. Zapalme svíčku a vzpomínejme…

OBCHŮDKY
V ZŠ Počenice
nabízí v pátek 7. 12. 2018
posezení, pohoštění, nakupování
a předvánoční klidnou pohodu
od 9:00 do 18:00 hodin místním i přespolním.
Těšíme se na Vás.
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