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Během uplynulého půl roku jsme 
zažili restrikce pojené s pandemií, 
které naposledy čelili obyvatelé 
České republiky v letech 1918-
1920 během španělské chřipky. 
Byl to přesně týden po koštu 
slivovice, kdy vláda ČR vyhlásila 
nouzový stav z důvodu rozšíření 
viru COVID19. Tyto restrikce se-
bou nesly nařízení nošení roušek, 
užívání dezinfekcí a omezení po-
hybu osob. Ani u nás se nelenilo 
a děvčata z Količína se dala do 
šití, jelikož roušek byl obrovský 
nedostatek, a ne každý si ji zvládl 
vyrobit. Děvčata je zdarma věno-
vala lidem v obci a členové osad-
ního výboru je rozdávali, a to pře-
devším starších občanů, kteří byli 
odkázáni na pomoc druhých. Také 
byla osadním výborem nabídnu-
ta pomoc seniorům při nákupech 
apod. Věříme, že snahu ocenili 
a byli potěšeni zodpovědnou reak-
cí mladších občanů. 

Užijte si prázdniny
a léto naplno!

Vodění medvěda
a jiné akce

str. 3

Rozhovor 
s nadějnou 
atletkou
str. 4

Třetí vydání
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VÝSTAVBA VODOVODU

Již několik let občané Količína řeší problém s pitnou 
vodou. Rozbory pitné vody téměř u všech studní proká-
zaly výskyt fekálních bakterií a voda z místních studní je 
tudíž nepitná. Projekt na výstavbu vodovodu, který se 
začal projednávat již v minulých letech byl letos oficiálně 
schválen. Zhotovitelem výstavy vodovodu bude firma 
Vodohospodářské stavby Javorník s.r.o., která vyhrá-
la oficiální veřejné výběrové řízení. Do konce července 
letošního roku proběhne schůzka se zástupci osadního 
výboru Količína, členy zastupitelstva Města Holešov, 
společností VAK a realizační společností nad podrobným 
postupem jednotlivých prací. Následně se bude konat 
několik veřejných schůzek přímo s obyvateli po jednotli-
vých ulicích, kde budou zodpovězeny veškeré vaše dota-
zy. Původní návrh postupu výstavby je vytvoření nejprve 
hlavního okruhu a poté jednotlivých přípojek. Financová-
ní výstavby proběhne z veřejného rozpočtu města 
a z dotačních titulů, jednotlivé přípojky k domům 
si budou majitele financovat samostatně. 
Vodovod povede kolem celého Količína, 
a to i za zahrady k domu rodiny 
Fuksových č.p.108 
a k sportovnímu areálu. 

               pro Michala Kubíka
  předsedu místních hasičů

1. Moje nejoblíbenější jídlo: špagety na jakýkoliv způsob

2. Poznáte mě podle: vousů a pupku

3. Na tom být předsedou hasičů je nejlepší: mít za sebou spoustu super lidí

4. Jako malý jsem chtěl být: klasicky popelářem

5. Na pustý ostrov bych si vzal: surf, byla by spousta času naučit se sjíždět vlny

6. Nejvíce krát jsem viděl film: Pulp Fiction 

7. Nejlepší dárek, jaký jsem kdy dostal byl: hada na třicetiny

8. Z celebrit bych vzal na večeři: Radovana Kaňu

9. Nejoblíbenější vtip: žádný si dlouho nezapamatuji

10. Nejvíc se o prázdninách těším na: hody

        10 OTÁZEK
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CO SE V KOLIČÍNĚ UDÁLO

Tak jako už každý rok, tak i letos jsme nový rok započali velkolepým novoročním ohňostrojem. Druhou 
lednovou sobotu proběhla v Količíně tradiční tříkrálová sbírka. Letos koledníci vybrali u nás v dědině rekordní 
částku 13 710 Kč. Tímto děkujeme všem občanům za solidaritu, vstřícnost a štědrost.

Vodění medvěda
Dalším tradičním svátkem naší obce je vodění med-
věda, které proběhlo 22. února. Spousta krásných 
masek se nejdříve vyfotilo před hasičskou zbrojnicí 
a poté započal průvod naší obcí. Medvěd vždy vyzval 
hospodyni domu k tanci a všechny masky se mohly 
občerstvit přichystanými dobrotami. Zázemí měly 
masky opět na zbrojnici, kde byl po akci připraven 
teplý čaj, párky, kobásky…. Všem zúčastněným chce-
me poděkovat za to, že stále udržují tradici a zapojují 
do akce i malé občany Količína.

Košt slivovice
Již 6. ročník koštu slivovice zahájil pan Radovan Kaňa 
7. března v 16 hodin v hostinci U Tří lip tradičním vy-
světlením podmínek soutěže. Tento ročník byl malinko 
slabší v účasti soutěžících. Ne všichni se mohli dosta-
vit. Výsledky soutěže byly velmi příznivé:

1. Pavel Měrka s trnkou z Količína
2. Alena Došlíková s trnkou ze Všetul
3. Jana Dudíková s trnkou z Roštění

Po vyhlášení vítěze následovala večerní zábava, kde 
nás bavilo hudební duo Bob a Bobek. Ve 22 hodin 
proběhlo losování o různá překvapení.

Pietní akt - Osvobození obce
Ve čtvrtek 7. května zástupci místních dobrovolných 
hasičů spolu se členy obce uctili památku zesnulých 
voják u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové 
války. Tento akt se konal v období COVID19, kdy se 
mohlo srocovat maximálně 10 lidí. Paní Ing. Marta 
Fuksová přednesla krátký projev, dobrovolní hasiči 
položili věnec a Marcel Fuksa zahrál hymnu Českoslo-
venské republiky. Pietní akt členové ukončili uctěním 
památky zesnulým a po menším pohoštěním pod 
širým nebem se rozešli ke svým domovům.

Posezení u zvonu
V pátek 12. června proběhl již druhý ročník přátelské-
ho setkání u zvonu u příležitosti 2. výročí vysvěcení 
zvonu. Občané Količína se sešli v 18 hodin na zahrád-
ce místního hostince U Tří lip. K této příležitosti zastu-
pitelé obce zařídili něco na zub přímo z udírny, nealko 
a alko bylo zcela v režii hostinských. 

Přivítání prádznin
Poslední sobotu v červnu se sešla količínská omla-
dina na dětském hřišti za školkou. Proběhlo hledání 
pokladu, opičí dráha, přetahování provazem, pojídání 
melounu a spousta dalších her. Jelikož bylo horko, tak 
si děcka střihly i nějakou tu vodní bitvu a mokří byli 
samozřejmě i všichni dospělí. 
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Nová naděje atletiky z Količína

Michaela
Petrželová
Míši je dnes třináct let, atletiku navště-
vuje od svých šesti a reprezentuje klub 
Atletika Holešov. Sezóna se jí dělí na 
zimní a letní, kdy se nejrůznějších závodů 
účastní téměř týdně. Mezi své nejlepší 
úspěchy považuje 1. místo v kraji v běhu 
na 300 metrů na Olympiádě Dětí 
a Mládeže.

Proč jsi si vybrala jako sport atletiku?

Když jsem byla malá, mamka s taťkou mi dali na 
výběr mezi atletikou a gymnastikou. Byla jsem se 
podívat na ukázkové hodiny těchto sportů a atletika 
pro mě byla jasná volba. Cviky v gymnastice vypadaly 
docela nebezpečně a ve svých letech jsem se jich spí-
še bála, než by se mi líbily. Jiný sport mě už posléze 
nikdy nelákal, protože atletika mě fakt baví 
a nic jiného dělat nechci.
  
Co přesně v atletice děláte?

V atletice je několik disciplín: skok o tyči, skok do 
dálky, skok do výšky, hod oštěpem, vrch koulí a pak 
jsou tam různé typy běhů. V mojí kategorii je to běh 
na 60, 150, 300, 800 a 1500 metrů a překážkový běh 
na 100 a 200 metrů. 

A která je tvoje převažující disciplína?

Trenér po nás chce, abychom se naučili a cvičili na 
tréninku všechno. Pak se samozřejmě před závody 
zaměřujeme na disciplínu ve které jsme nejlepší a se 
kterou i soutěžíme. U mě jsou to převážně běhy, kon-
krétně sprinty na 60, 150 a 300 metrů. Jsem v nich 
dobrá, protože mě zároveň i rychlé běhy baví. Z těch 
zbylých disciplín mám ještě ráda hod oštěpem.

Kterou disciplínu nemáš ráda?

Nejméně mě baví překážkový běh. Nebo ne, že by mě 
nebavil, ale bojím se, že se přes ty překážky přera-
zím. Ale i tak ho závodím taky. To stejné mám i se 
skokem do výšky. 

Jak vypadá klasický trénink?

Vždy začínáme asi třičtvrtě hodinovou rozcvičkou. Ta 
se skládá z rozběhání, abeced (rozcvičení nohou) a 
běhání rovinek. A pak se věnujeme tomu, co zrovna 
trénujeme, a to cvičíme po celou hodinu. Většinou 
záleží, na který typ závodu se připravujeme.  Trénink 
míváme pravidelně třikrát týdně 1,5 – 2 hodiny. 

„Trému prostě musíte překonat!“
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Trénuje se i ve volném čase?

To záleží na každém zvlášť. Měli bychom alespoň doma 
posilovat. Trenér nám radí, které cviky máme doma 
dělat – často cvičíme i přes návodná videa na youtube. 
Já chodím v rámci svých časových možností i běhat.
 
Měla jsi už nějaký úraz?

Ne, zatím jsem žádný v atletice neměla. Sem tam ně-
kdo na tréninku nebo na závodech spadne, ale zase se 
zvedne a je to ok. V atletice nejsou těžké úrazy.

Jste v atletice jeden tým nebo mezi sebou soupe-
říte?

Závodíme v týmech i po jednotlivcích. V týmových 
závodech se nám sčítají body z jednotlivých disciplín 
a jsme posuzováni jako celek. Někdy musíme soupeřit 
proti sobě, ale jinak jsme kámoši. Je nás kolem 10 
a jsme mix holek i kluků, ale holek je nás o něco více. 

Jak zvládáš trému před závodem?

Bývala jsem nervózní jako blázen, ale teď už jsem se to 
naučila zvládat. Já jsem totiž stydlivější typ, ale prostě 
jsem si musela zvyknout. Jelikož máme závody přes 
sezónu hodně často, tak nic jiného nezbývá. 
 
Ovlivnilo vás období Koronaviru? 

Trénink byl po dobu omezení úplně přerušený. Závody 
by měly proběhnout všechny, ale jsou posunuté v čase, 
takže budou probíhat i o prázdninách. 

Na co se letos chystáš? 

Toto léto máme Mistrovství Moravy a Slezska a pokud 
bych uspěla v menších závodech, tak bych mohla jít na 
Mistrovství republiky. 

Chtěla by ses atletice věnovat i dlouhodobě? Jaký 
je tvůj cíl? 

Tak samozřejmě, že bych chtěla jet na Olympiádu, ale 
to je ještě hodně daleko. Ještě jistě nevím, jestli budu 
v dospělosti sportovat profesionálně. Budu se snažit, ale 
zároveň se budu věnovat i škole. Atletice bych se ale 
chtěla věnovat i tak, třeba jako trenér dalších dětí.
 
Měli by ostatní kamarádi vyzkoušet atletiku? 

Určitě. Je to super a určitě Vás to bude bavit. Určitě je 
lepší začít co nejdříve, protože pak budete mít převahu 
nad ostatními soupeři. 

Děkujeme a přejeme hodně sportovních úspěchů!

„Chtěla bych jednou 
na Olympiádu...“

Sportem ku zdraví

Přijďte se provětrat na količínské hřiště! 

Vezměte rodinu s dětmi nebo kamarády 
a zahrajte si tenis, fotbal, nohejbal anebo 
jakékoliv jiné oblíbené sportovní aktivity. 

Multifunkční hřiště je možné si zamluvit  
buď osobně u Radka Kani, č.p. 143, 
telefonicky nebo sms 732 812 937, 
nebo e-mailem radakana@seznam.cz

Pro obyvatele Količína je vstup na hřiště 
ZDARMA!
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Poslední vchod v bytovém domě na ,,Škarbalově ulici“ 
našel po dlouhé době svého nového majitele. Našimi 
novými sousedy je tříčlenná rodina, která se k nám 
přistěhovala z Brna. Všichni tři, tedy Sofie Gruberová, 
její bratr Karel Klimeš i maminka Eva Klimešová mají skvělý vztah k zvířatům a spolu s nimi se sem přistěhova-
ly i tři psy a čtyři kočky, kteří jsou plnohodnotnými členy domácnosti. Eva rozváží v Brně pečivo a Sofie pracuje 
ve skladu. Količín si vybrali právě kvůli domu, který se jim líbil jak dispozičně, tak svou velikostí. Sofie byla navíc 
uchvácená smrkem před domem. Sofie zároveň dodává, že je pro ni a zbytek rodiny velmi důležité osobní soukro-
mí. Během toho, co již v Količíně bydlí, tak je napadl typ na vychytávku. Byli by neradi, kdyby pálili na zahradě 
a někomu to vadilo. V Brně měli tento problém vyřešený stanovením jednoho dne v týdnu, kdy byla možnost pále-
ní odpadu na zahradě a všichni tento den akceptovali. V současnosti již začali s výstavbou nového plotu a odvozu 
suti. Do budoucna plánují i rozsáhlé úpravy vnitřních prostor. 

   Už znáte nové sousedy?

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY

    Klárka a Sofinka

SOFINKA
26/06/2020

3,69 kg a 51 cm

Sofinka Kaňová se narodila mamince Adély 
a taťkovi Jaromírovi těsně před uzávěrkou Količí-
ňanu a stihli jsme ji tak tak. Sofinka si pro svůj 
příchod vybrala takticky pátek 26.6. a v Kroměříž-
ské nemocni ji navážili 3,69 kg a 51 cm. O Sofinku 
bude pečováno jako v bavlnce, protože bude mít 
kolem sebe za bodyguardy pořádný bráchy a brat-
rance. Na koho je Sofinka podobná je všem jasné, 
mrkněte na fotku, prostě celý taťka.

Klárka Murínová se narodila mamince Kamile a tatínkovi 
Jirkovi. Maminka si s váhou 3,2 kg a mírou 48 cm oddechla, 
protože jí během těhotenství strašily, že Klárka bude větší 
macek. Po příjezdu z porodnice o Klárce ani nevěděli, kromě 
jednoho uplakaného týdne, je zatím úplné zlatíčko a pořád 
spinká. Kromě spánku se umí i pořádně nadlábnout i když 
na to vůbec nevypadá. Klárčin starší brácha Damiánek je 
velký opatrovník a se vším mamce pomáhá. No a zatím to 
vypadá, že Klárka bude celá mamča.

KLÁRKA
19/05/2020

3,20 kg a 48 cm

NOVÍ KOLIČÁCI
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ANKETA: Jak jste prožili období koronavirové krize       
a kam se chystáte v létě na dovolenou?

Kateřina Horáková

Koronavirové období jsem 
prožila hekticky, díky rodině 
bylo postaráno o holky, když 
nechodily do školy a školky. 
Bylo náročné být pracující 
matkou a učitelkou zároveň. 
A na dovolenou letos? Zatím 
Vysočina a pak uvidíme ;)

Dana Matušová

Koronavirové období jsem 
prožila doma. Mimo své běžné 
práce jsem se každý den učila 
se svou 12-letou vnučkou       
a také jsem pomáhala syno-
vi s přípravou na maturitu. 
Dovolenou letos neplánujeme 
žádnou, jen vnučka pojede na 
koňský tábor do Rajnochovic. 

Luboš Gábriž

Pracuji v sociální službě, takže 
jsem prováděl terénní služ-
by pro uživatele, kteří nebyli 
schopni si nakoupit potraviny, 
roušky atd. Dovolenou strávím 
doma.

Manželé Navrátilovi

Karanténu jsme prožili v klidu, 
do obchodu jsme nemuse-
li chodit, protože dcera se 
synem nám nakoupili vše 
potřebné. Šila jsem pro celou 
rodinu a pro známé roušky. 
Jinak se nás vládní nařízení 
nedotklo, fungovali jsme tak 
jako dříve. 

Manželé Sedláčkovi

Co nám přineslo koronavirové období? Já myslím, že 
zpočátku to byl trochu zmatek a nikdo nevěděl, jak 
se chovat, co ta nová nemoc může přinést. Pro lidi          
v nemocnicích, v domovech seniorů a jiných zařízeních 
to bylo smutné období, měli větší strach ze samoty 
než   z nemoci, že je nikdo nenavštíví, nepotěší. Z 
toho plyne poučení, že samotnému člověku není nikdy 
dobře. Proto běžte, zazvoňte na své sousedy a potěšte 
je milým slovem. Pozitivní bylo, že když člověk nikam 
nemohl chodit, začal doma vidět věcí, kterých si dříve 
nevšímal – nenatřená střecha, rozpadající se komín, 
rezavá branka atd. Spousta lidí nemohla chodit do 
práce, ale v prodejnách, kde se prodávají barvy - laky 
se mohli přetrhnout. A to bylo fajn, protože už man-
želův děda říkal, že zahálka je matka hříchu. A když 
se pracuje, není čas na vymýšlení nesmyslů. Zastavili 
jsme svůj spěch, nebe se pročistilo, měli jsme spoustu 
času se zamyslet sami nad sebou. A plány na dovole-
nou - zatím nemám. Uvidíme, co přinese čas. Zatím 
není kam pospíchat a problém sbalit se do druhého 
dne jsem také nikdy neměla, když to situace dovolila.

Jiří Kadlec

Koronavirové období jsme 
zvládli bez obtíží. Na začát-
ku jsme obavy měli, ale to 
asi každý. Čas, kdy se ni-
kam nemohlo, jsme si krátili 
prací kolem domu, terénními 
úpravami, lenošením na terase 
a úzením dobrot v udírně. 
Letošní prázdniny se ponesou 
v podobném duchu, proto-
že ke konci srpna čekáme               
s Pájou přírůstek do rodiny tak 
dovolenkovat moc nebudeme         
a maximálně si zajedeme ně-
kam na výlet.

Markéta Habrová

Koronavirovou krizi jsem 
prožila jako každé jiné období. 
V zaměstnání a doma. Pozi-
tivní bylo cestování do práce, 
menší provoz na silnicích byl 
příjemnou změnou. Celkově to 
byla méně hektická doba. Na 
dovolenou se chystáme s rodi-
nou na Rusavu. Už se těšíme, 
máme to tam moc rádi. 
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KE KÁVIČCE

Vtípky z Količína

Volá Pavlovi kámoš: Ty Pavle je tetování bolestivé? No 
to záleží, na jakém místě by to bylo, odpoví Pavel. No 
a co třeba u Vás v Količíně? 

Děkujeme za pozornost 
a budeme se těšit u dalšího 
vydání za půl roku.
Osadní výbor Količín www.obec-kolicin.cz

Navrhované investice

Průzkum vědců z količínského institutu prokázal, 
že nejlepší investicí pro následující rok by mělo být 
zakoupení nových baťohů, které disponují výbavou 
nezbytnou jak pro letní, tak zimní aktivity. Baťohy 
by byly k využití během nejrůznějších kulturních akcí 
a výletů jako například: vodění medvěda, výšlap na 
Hostýn, lampionový průvod atd. 

Hledáme

Uvolnilo se místo sekání trávy v naší obci, kdo má zá-
jem převzít tuto činnost nebo se popřípadě doptat na 
bližší informace, ať se prosím ohlásí u Radka Kani.

Plánované akce 
v druhé polovině roku 2020

22.8.  Pivní liga 

4. - 6.9.  Hody 2020 

28.11.  Rozsvícení vánoč. stromu 

4.12.  Beseda s důchodci  

X.12. Zastavení u vánočního punče

Budeme se těšit

na setkání s vámi!


