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Noví 
občánci
Količína
str. 4

Količín je sice malá vesnice, co do počtu i do rozlohy, ale o to víc k sobě máme tak nějak blíž. 
Oslavujeme společně příchod nového roku, udržujeme místní tradice v podobě vodění medvěda, 
Velikonoc, hodů a na konci se všichni sejdeme u vánočního stromu. V těchto pár listech se pro 
Vás snažíme připomenout události, které jsme společně oslavili a také Vás pozvat na ty násle-
dující. Doufáme, že se Vám počtení bude líbit a pokud se i vy budete chtít se svými spoluobčany 
podělit o rady nebo zážitky, budou Vaše příspěvky vítány. 

Tímto bychom Vám chtěli popřát slunečné léto a příjemnou dovolenou!

Košt slivovice
a jiné akce

str. 2

Koho v Količíně
ještě možná

neznáte
str. 6
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CO SE V KOLIČÍNĚ UDÁLO

Letošní rok jsme započali velkolepým novoročním ohňostrojem, který měl v režii Honzy Habra ml. a Petra 
Pacourka ml. Počasí nám všem přálo, ohňostroj byl nádherný a my tímto děkujeme všem, co se finančně po-
díleli na jeho zakoupení. Dalším mezníkem byla tříkrálová sbírka, která se uskutečnila 5.1.2019 a obyvatelé 
naší obce darovali do sbírky rekordních 13 126 Kč, za což jim patří velké díky. 

Košt slivovice 
V hostinci U tří líp se uskutečnil 16.3.2019 již 5. roč-
ník koštu slivovice. Na košt bylo připraveno celkem 43 
vzorků – páni, kdo by to vydržel střízlivý :) a zúčast-
nilo se celkem cca kolem 40 degustátorů. Všechny 
vzorky byly vynikající a opravdu těžce se vybíralo. 
Celkové pořadí je umístěno na webových stránkách 
obce www.obec-kolicin.cz.

A jak už to tak bývá, lidé se rádi baví, proto nám k 
poslechu přijela zahrát cimbálová muzika Líšňáci. O 
tom, že zábava byla perfektní, svědčí i návštěvnost 
večerní pohody. To, že se lidé rádi baví, víme moc 
dobře. Vsadili jsme na další jistotu a připravili pro 
návštěvníky další bombu ve stylu černobílého tance. 
Vše se odehrálo kolem 21:00 hodiny, kdy na uvolněný 
plac přitančilo 6 černobíle oděných žen, se stříbrnými 
parukami a tmavými slunečními brýlemi byly dokonale 

Vodění medvěda
Dalším tradičním svátkem naší obce je vodění medvěda, které se uskutečnilo 2.3.2019. 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. A že nás letos bylo!!! Za zvuku hudby z 
reproduktoru se rej masek pohyboval od domu k domu a všude bylo vždy něco přichystáno. Malým dětem v mas-
kách se medvěd natolik zalíbil, že ho chtěly všechny vodit. A vůbec se nebály, že by se mohl medvěd utrhnout :) 
Každopádně jsme všichni v pořádku dorazili zpět do hasičské zbrojnice, kde nás čekalo další občerstvení. Zázemí 
nám vytvořila paní Strachotová Vladimíra spolu s Lenkou Strachotovou. Byl navařený čaj pro všechny, mohli jsme 
si dát klobásku nebo párek, darované koblihy…. Prostě na co měl kdo chuť.
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              Návštěva vinného
              sklepa Milotice

Sbor dobrovolných hasičů Rymice a Količín pořádali 
pro své členy zájezd s posezením ve vinném sklepě v 
okresu Hodonín, blízko Milotic. V autobuse, který vy-
rážel v sobotu 26.3.2019 ve 14:00 hodin, za krásného 
počasí panovala velmi dobrá nálada. Účastníci zájezdu 
z Rymic a Količína očekávali nové poznatky, zážitky a 
ochutnávky. 

Po příjezdu byli uvítáni v menším, rodinném sklípku. 
Slovo si vzal majitel – pan Čestmír, který své hos-
ty provedl sklepením a nabídl k ochutnávce několik 
druhů vín. Hosté se dozvěděli, od kterého roku sklep 
funguje, jaká vína zde majitel pěstuje a která dováží. 
Od slastných úsměvů jeho hostů bylo znát, že vína, 
která podával, byla opravdu velmi kvalitní a výborná. 
Někteří hosté si dokonce vyzkoušeli tzv. „natáhnout 
koštýř“. Následovala volná zábava – i ta byla výji-
mečná. Majitel sklípku přizval dlouholetého kamaráda 
(podotýkám, že měl 84 let) a ten celou dobu hrál na 
akordeon. Sklepem tak linula příjemná, ba skvělá 
nálada, nechyběl ani zpěv hostů.

Při krásně plápolajícím ohni v krbu, při hudbě a per-
fektní náladě se výlet chýlil ke konci a hosté museli 
sklep opustit. Autobus se vydal na zpáteční cestu a 
všechny své cestující v pořádku dovezl domů. 

Moc děkujeme, že jsme se mohli této akce zúčastnit a 
doufáme, že tento sklípek, Sklípek U Čestmírů, jsme 
nenavštívili naposled.

Dětský den 
V sobotu 1.6. jsme společně oslavili dětský den již 
tradiční formou v podobě stanovišť s nejrůznějšími 
úkoly. Novou disciplínou byla střelba z luku. Po skon-
čení soutěží následovalo vyhlášení vítězů a bohatá 
tombola. 

Posezení 
u zvonu
Čas běží jako voda 
a už je to rok, co 
máme v naší vesnici 
nový zvon. Osadní 
výbor se proto rozhodl 
uspořádat malé pose-
zení u piva a limoná-
dy, jako poděkování 
za  finanční příspěvky 
na pořízení nového 
zvonu, Příjemné pose-
zení se konalo v pátek 
14.6.2019 v místní 
hopsůdce U Tří lip.
 

Na co se můžeme těšit?
19. - 20. 7.  Stezka odvahy a gulášfest
17.8. Pivní liga
30.8. - 1.9. Količínské hody
12.10. Mutěnické chodníčky
9.11. Lampionový průvod
30.11. Rozsvícení vánočního stromu
6.12. Beseda s důchodci

inkognito :) Jejich oděv vytvářel iluzi druhé postavy. 
Při tanečních krocích, které následovaly za hudby z 
reproduktoru (pečlivě vybrané), děvčata rozesmá-
la celý sál, který se naplnil k prasknutí :) Tanec pro 
diváky připravila tato děvčata: Lucie Kaňová, Marta 
Fuksová, Gabriela Nesvadbová, Dagmar Minaříko-
vá, Ľubica Bartáková a přespolní Hana Zlámalová. A 
věřím, že se jim povedl záměr, se kterým do toho šly: 
Pobavit a rozesmát všechny kolem sebe :) Za to Vám 
moc děkujeme :)

Po černobílém tanci následovala volná zábava, Líšňáci 
pokračovali v hraní a návštěvníci se velmi dobře bavi-
li. Bohatá tombola, která obsahovala dary od našich 
občanů a sponzorů, byla neuvěřitelná. Touto cestou 
ještě jednou velké díky všem, co se na ní podíleli. 
Takže opět vydařená akce :) Snad byli všichni tak 
spokojeni, jak se nám zdálo a doufáme, že další roč-
ník bude minimálně takový, ne – li lepší :) Gratulace vítězi 

NEJ slivovice :)

Děkujeme všem 
za účast!
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VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY

   Vilémka a Alžbětku

ČISTÁ OBEC

Chceme, aby naše vesnička byla jako ze škatulky a tak se o ni musíme hezky starat. Letos bylo zřízeno již třetí 
místo s kontejnery pro tříděný odpad. Jedno je na návsi u bývalého obchodu, další u osadního výboru a nově třetí 
u zahradnictví ve směru na Pravčice. Kromě kontejnerů naši obec taky uklízíme na pravidelných brigádách, kde se 
sejdeme buď u kaple nebo na sportovním areále. Letos, když roztál sníh a odkryl všechny odpadky, jsme se roz-
hodli, že obec uklidíme celou a zapojili jsme se do akce – ukliďme svou vesnici. Sešli jsme se v 9 hodin u osadního 
výboru a rozdělili se do několika skupin vyzbrojeni pytli a rukavicemi. Jedna skupina vyrazila směrem na Pravčice, 
další byla vyslána na k tzv. „vodárně“, třetí skupinka šla směrem na Holešov, čtvrtá směrem na Rymice a sportovní 
areál. Odpadkové pytle se začaly rychle plnit. Je až neuvěřitelné, co dokážou lidé vyhodit do přírody. Přistavený 
kontejner se plnil nejen klasickým odpadem, jako jsou papíry, sklo a pet láhve, ale i starými pneumatiky, koberci a 
podobně. Sběr trval zhruba do 11 hodin a celkově se vyvezlo do sběrného dvoru kolem 2 tun. Všichni dobrovolníci 
se poté sešli na sportovním areále, kde si opekli buřty a poseděli u rozdělaného ohně. S pocitem dobře vykonané 
práce a s jiskrou v oku se rozcházeli k domovům Co nás těší nejvíce je, že se zapojily i místní děti. Je potřeba vést 
dnešní mládež k pořádku a odpovědnosti – má to totiž smysl.

Akce se uskuteční i začátkem příštího roku a budeme rádi, když se zapojíte taky!

ALŽBĚTKA
14/02/2019

3,95 kg a 52 cm

VILÉMEK
28/04/2019

2,81 kg a 47 cm

Chceme čistů dědinu

Alžbětka Kubíková se narodila v dopoledních 
hodinách 14.2.2019 mamince Milaně a tatínkovi 
Pavlovi. Alžbětka je pořádná holčička, která uděla-
la všem radost krásnou váhou 3,95kg a výškou 52 
cm. Nejvíce si Alžbětka užívá ráno po probuzení, 
kdy je největší smíšek. Alžbětka má navíc dlou-
hé husté vlásky, které budou za chvíli delší než 
tátovy vousy.

Vilémek Raclavský se narodil 28. dubna mamince Lence 
a tatínkovi Karlovi. Vilémek měl váhu krásných 2,81 kg a 
výšku 47 cm. Pokud jste už malého Vildu viděli v kočárku, 
asi jste poznali na koho je podobný. Prý je podobný i na 
tatínka, ale Lenčin nosánek se nezapře. 
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VŠECHNO JDE, KDYŽ SE CHCE
Jsme lidé, potřebujeme se sdružovat, pracovat, něčemu věřit a tak dál. Těch potřeb máme dost. Ale ještě víc je 
možností, jak se k těm potřebám stavět, jak je uspokojovat.
Takže úplně jednoduchý příklad: máme potřebu se setkávat, ale kde a jak to budeme dělat, máme tisíce variací. 
Někdo chce zajít na pivko, jiný rozhýbat své tělo, někdo si rád popovídá u dobrého jídla a jiný si rád přečte dobrou 
knihu.

Všechno jde, když se chce, ale musí se vědět, co se vlastně chce. A tak se 
zrodil u jednoho koštu slivovice nápad, udělat něco prospěšného pro sebe 
(myslím tím nás ženy), změnit dosavadní stereotyp a přimět se k nějakému 
pohybu. Říká se, že zvyk je železná košile. Určitě je na tom hodně pravdy, 
měnit zvyky a návyky je věc náročná, nikoliv nemožná. A tak padlo rozhod-
nutí, že se z té židle zvedneme a začneme cvičit. Potkáváme se pravidelně 
každý týden se stejně naladěnými ženami. Ke cvičení značkový cvičební úbor 
nepotřebujeme. Máme na sobě legíny, tepláky nebo pohodlné gatě a hlavně 
chuť cvičit, povídat si o příčinách bolesti v zádech, bolavých kloubech a jak 
této bolesti ulevit. A tak jsme začaly krátkými rozcvičkami zaměřenými na 
ramena, krční a potažmo celou páteř a rozhýbání všech velkých kloubů. Poz-
ději jsme přidaly cvičení s therabandem (tj. posilovací gumou). Na závěr si 
dáme “smíchocviky“, tzv. jógu smíchu. Domů se rozcházíme skvěle naladěny 
a těšíme se na další cvičební lekci.

Mám velkou radost, když vím, že se každý týden sejdeme u cvičení, probere-
me věci, které se staly doma i za hranicemi Količína. S chutí rozhýbáme svoje 
tělo a navodíme si dobrou náladu. A protože nejen cvičením živ je člověk, napadlo nás, že bychom se mohly se-
tkávat i jinak. Husy již nikdo nechová, abychom mohly v zimě chodit na přástky (draní peří) a tak jsme si udělaly 
přástky bez peří. Každá z nás přinesla nějakou dobrůtku. Vyzkoušely jsme a ochutnaly recepty našich maminek a 
babiček, o které jsme se podělily navzájem. Při ochutnávání a koštování domácích „echt“ likérů a při povídání růz-
ných barvitých historek ze života, jsme si užily hodně smíchu. Ještě teď, když se potkáme, říkáme si, jak to bylo 
výborné a že to musíme zopakovat.

Nechcete jít do toho s námi? Na podzim opět začínáme. Dobré inspirace není nikdy dost.

/p. Kamencová/

Chceme čistů dědinu
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KOLIČÍNSKÁ KNIHOVNA

Všichni chceme svým dětem „dopřát“ to nejlepší. Jed-
ním ze způsobů by mohlo například být společné čtení a 
předčítání hezké knihy. Na dveřích naší knihovny máme 
plakát s heslem „Čtěte dětem denně 20 minut!“ 
Žádné úlevné manévry. I když 20 minut není dogma. 
Číst můžete dětem každého věku. Zásadní je číst, co 
je baví - čtení nesmí být nuda a z donucení. Má to být 
zábava, dobrodružství, radost i potěšení…. Mohou to být 
knihy, které si můžete přečíst společně s dětmi nebo 
i sami za sebe. Myslím, že takových knih pomíjených 
dospělými existuje – k jejich velké škodě určitě víc. 
Vyjmenovala bych tady některé z nich: Já Baryk (Fran-
tišek Nepil), Malý princ (Antoine de Saint Exupéry), 
Pohádky (Miloš Macourek) a mnoho dalších. Ale i čtení 
klasických pohádek například od Němcové, Říhy, Drdy, 
Andersena, vám určitě přinese radost při společném 
předčítání.

Však jsme si na jaře při akci „Noc s Andersenem“,  s 
dětmi povídali o pohádkách a při tom si i trochu zasou-
těžili  a tak jsme zjistili, jak jsme na tom se znalostmi 
pohádkových postaviček. Mimo jiné se děcka podívala 
na film od pana Svěráka, o tom, jak přichází na svět 
kniha. Na dobrou noc si děti poslechly Povídání o pej-
skovi a kočičce.

Maminky malých dětí možná 
bude zajímat, že po prázdni-
nách mám pro jejich ratolesti 
připravené čtení z knih pro 
nejmenší (3 až 6 let). Přečte-
me si krátký příběh, chvíli si o 
něm popovídáme nad obrázky 
knihy a na závěr si třeba něco 
hezkého nakreslíme, vystříhneme, no prostě uvidíme, 
na co budeme mít chuť. Maminky se také mohou zapojit 
nebo si mezi tím, prohlédnout knihovnu a vybírat si v 
nabídce našich knih a časopisů.

A co vy, ostatní? Vy si také můžete vybrat, zda si poho-
dlně usednout do křesla s knihou v ruce nebo sledovat 
televizi. Doporučuji začít knihou. Slova mají moc. Vtáh-
nou vás do děje víc jako film. Zkuste to!

Máme velký výběr  knih různého žánru; od románů, 
detektivek, literatury faktu až po cestopisy, zahradni-
čení, kuchařky, jak pro ženy, tak pro muže, a kdo si 
nevybere, mohu mu knihy, podle jeho přání, objednat z 
knihovny v Holešově nebo Kroměříži.

Ženy, které se zajímají o bylinky, zde najdou časopisy 
Bylinky, Meduňku, která poradí, pohladí nebo potěší, na 
těle i na duši. Někdo rád nahlédne do Zahrádkáře nebo 
Receptáře nebo  National Geographic a jiné.

Knihovna je otevřena každé 
pondělí od 15:00 do 18:00. 

S radostí uvítám každého nového čtenáře.

/p. Kamencová/

INZERCE
PRACOVNÍ NABÍDKY ZA ROHEM
Pokud nechcete strávit hodiny v autě při cestě do práce, zkuste mrknout na nabídku zaměstnání v Količíně 
u firmy Denesa, která sídlí po levé straně silnice při příjezdu z Holešova. 

Volné pracovní pozice: 

Elektrikář-elektromontér  /   Strojní mechanik  /  Elektro-konstrukér  /  Strojní konstruktér

Prosíme občany, aby šetrně zacházeli 
s vodou během parných letních dnů !
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NOVÍ KOLIČÁCI

Jak už jsme zmínili, vesnice jsme malinká a všichni se tu známe víc než dost. Ale občas se objeví nějaká 
neznámá tvář od nových spoluobčanů, kterým se ta naše vesnička líbila tak, že si ji vybrali, jako místo pro 
život. Seznamte se s nimi…

Pavlína a Jirka Kadlecovi

Pája pochází z Litenčic, kde vyrůstala a žila až do 
svých 20 let. Litenčice je obec cca 20 km za Kroměříží 
směrem na Zdounky. Jirka pochází z Holešova, kde 
také od malička vyrůstal. Začali spolu chodit již v ra-
ném věku a loni v srpnu se vzali po 13 letech vztahu. 
Jejich společný život obohacuje domácí miláček – koč-
ka Ellie.

Do Količína začali jezdit k Hudouskům a moc se jim tu 
líbilo. Z původního vtipu, že koupí od Matúšů zahradu, 
se stala realita a v roce 2015 jejich zahradu opravu 
koupili a začali si svépomocí stavět jejich domek. Po 
2 letech se dočkali přestěhování a kolaudace. Dodnes 
nemají hotovo a stále pracují kolem domku. Jde jim to 
pomalu, ale dobře. Količín si moc oblíbili a rozhodně 
sem naprosto zapadli.

Jirka má rád kutilství vše-
ho druhu, vaření, miluje 
jízdu na kole a Páju. Pája 
moc ráda fotí - její fotky 
najdete na facebooku 

nebo na stránkách 
zonerama.com/pajos

a ve volných chvílích zača-
la vyrábět věnce na dveře 
viz. foto.

Kdyby měl někdo zájem o nějakou fotku či věnec, ať 
se klidně zastaví na číslo popisné 154. A hlavně mají 
oba rádi místní akce!

Veronika a Ivo Zbíralovi

Když pojedete do Količína po hlavní cestě od Holešo-
va, tak bude dům manželů Zbíralových první stavení, 
které potkáte po levé straně. Veronika to neměla nikdy 
do Količína úplně daleko, jelikož je holešovská rodačka 
a Ivo pochází z Bystřice pod Hostýnem. Ivo a Veronika 
jsou již 6 let manželé, společným životem ovšem plují 
již 13 let. Největší radost jim dělají samozřejmě děti. 
Syn Kryštof už je tříletý klučina, který chodí do mateř-
ské školky a jeho devíti měsíční sestřička Matylda je 
zatím pod ochranou maminky. Ivo je řidičem z povolá-
ní a Veronika se po ukončení rodičovské vrátí šéfovat 
Městskou knihovnu v Otrokovicích. 

Veronika s Ivem si pochvalují sousedy, kteří je moc 
hezky přijali. Rádi chodí společně na procházky, a tak 
hojně využívají cyklostezku, ke které to mají opravdu 
blízko. Radost by jim udělala taky případná stavba 
nové cyklostezky, která by vedla k rozcestí z důvodu 
bezpečnosti chodců i cyklistů. 

V nejbližších letech nebude mít Ivo s Veronikou o práci 
nouze. I když už jim stojí krásný domeček mají ještě 
mnoho plánu s okolním pozemkem i se samotným 
domem. Plánují vystavět plot a na zahradě vysadit 
okrasné i ovocné stromy. 

!

Přejeme vám dlouhé a spokojené žití
u nás v Količíně!
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KE KÁVIČCE

Dívkou Količína 2019 je Helenka Jubilanti roku 2019

13.1. Svatava Svrčková 50
21.1. Jiří Čuřík 60
18.4. Ladislav Fuksa 60
19.4. Petr Sedláček 50
10.5. Vlasta Fuksová 70
11.6.  Karel Malota 60
26.6. Vladimír Filipi 70
2.7.  Jindřiška Horáková 60
17.7.  Petr Benda 50
27.7. Radomír Buchtík 60
9.8.  Drahomír Adámek 90
6.9.  Marie Lysáková 70
18.9.  Marcela Hašková 50
19.9. Ladislav Kamenec 70
4.10. Julie Polaštíková 50
28.11.  Ivan Brhel 70

Vtip léta

Přistoupí Pražák ke Količíňákovi ve 
vlaku do kupé a říká mu: „Posunul 
byste se prosím, až k voknu?“ Nic, 
Količíňák se zmateně rozhlíží, ale ne-
hýbe se. „Pane, prosím, posuňte se až 
k voknu!“ „Tak už nepindej a kvokni!“

Najděte 5 rozdílů

Oslavencům vše nejlepší!

Děkujeme 
za pozornost 
a budeme se těšit 
u dalšího vydání 
za půl roku.
Osadní výbor Količín.

SOUTĚŽ: Rozhovor s Količákem

Dejte nám tip na občana Količína, se kterým si chcete přečíst rozhovor v příštím vydání! Váš návrh vhoď-
te na lístku s vaším jménem do poštovní schránky osadního výboru v Količíně do konce prázdnin. Po prázdninách 
vybereme vhodného kandidáta a vylosujeme jednoho z vás, který za svůj tip dostane pěkný dárek.

www.obec-kolicin.cz


