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KOLICÍNAN
Leden 2020

Nový 
občánek
Količína
str. 8

Půl rok uběhl jako voda a my 
jsme pro Vás znovu připravili 
Količíňana, aby Vám vyplnil volné 
chvíle u kávičky. V časopise na-
jdete nejen zhodnocení minulého 
roku od našeho předsedy Radka 
Kani, zavzpomínáme na akce loň-
ského roku, ale i třeba rozhovor 
s Dominikem Haškou, který Vás 
může inspirovat k novým, neob-
vyklým sportům. Jako co si bu-
deme povídat, ty vánoční kila jen 
tak sami neodejdou... 

Doufáme, že se Vám bude tohle 
vydání Količíňana líbit stejně jako 
to minulé!

Tímto Vám přejeme
úspěšný start 

do nového roku 2020!

Setkání
důchodců

a jiné akce
str. 3

Rozhovor 
s nadějným 
sportovcem

str. 6

Druhé vydání!

ˇ ˇ
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019

Milí spoluobčané, 

jelikož máme začátek nového roku, chtěl bych využít našeho nového Količíňana, abych Vás pozdravil           
a stručně se ohlédnul za rokem 2019. Prioritou pro mě i zbytek osadního výboru je komunikace a vzájemné 
sblížení se všemi místními obyvateli. Tento cíl splňujeme díky setkání se seniory, gratulací jubilantům nebo 
díky pravidelným kulturním akcím, které si doufám užíváte, alespoň tak, jako já. Nově jsme se letos setkali 
u posezení u zvonu, které mělo velký ohlas nebo u zastavení u punče.  

Co se týče investic v naší obci, tak největší akcí roku 2019 byla realizace nových chodníků v prostorách 
sportovního areálu v celkové hodnotě 250.000,- Kč a projekt na vybudování cesty z oplety směrem k hlavní 
cestě v hodnotě 150.000,- Kč. Vybudování nové cesty vyřeší propojenost lokalit v obci, zlepší průchodnost   
a budeme se moci více rozvíjet i v oblasti výstavby. Realizaci směřujeme do následujících dvou let.

Části Količína ulehčilo třídění odpadu nové sběrné místo u zahradnictví směrem na Pravčice.  Ve směru od 
Holešova bylo dále přidáno nové veřejné osvětlení a z drobnějších investic proběhla výsadba zeleně, novo-
roční ohňostroj a nákup obecního vozíku. Pro větší ochranu občanů jsme umístili dodatkové tabule při vjezdu 
do naší obce ze všech stran se zákazem podomního prodeje. Tímto prosíme, hlavně starší občany, aby byli 
opatrní a nepouštěli do domu žádné cizí osoby.

Jsme rádi, že až na rok 2018, se nám daří zajistit pracovníky na úklid obce a v letní prázdniny se zapojují 
prostřednictvím brigád i studenti. Pozitivní ohlasy slýchávám také na zimní údržbu, kdy se snažíme obec 
udržovat vždy průjezdnou i na cyklotrase do Všetul. 

A na co všichni čekáme, tak to je realizace vodovodu. Bohužel se stále nedaří sehnat všechny potřebné pe-
níze a bez dotací to bohužel nejde. Věříme ale, že tento rok už se vše podaří doladit.

Je ještě spousta práce, která se podařila v loňském roce, ale také spousta, která je teprve rozpracována. 
Závěrem bych chtěl za celý Osadní výbor Količín poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílejí na dění v naší 
obci a do nového roku popřát opravdu hodně zdraví, lásky a spoustu blízkých kolem sebe, kteří jsou s Vámi 
nejen v radostných, ale i v těžkých chvílích. 

S přátelským pozdravem

  Radovan Kaňa, předseda OV Količín

     10 OTÁZEK
                pro našeho předsedu
1. Moje nejoblíbenější barva: Modrá

2. Nejoblíbenější vánoční pohádka: Anděl Páně a nejkrásnější S čerty nejsou žerty

3. Na Vánoce jsem dostal pod stromečkem: Oblečení, lístky na koncert a nářadí

4. Nejchutnější jídlo, které umím uvařit je: Kuře na paprice, děcka to milují

5. Kdybych se narodil jako zvíře, byl bych: To netuším, asi pes

6. Moje vysněná dovolená je: Čína

7. Když mě někdo naštve, tak: Nejlepší napočítat do deseti a odejít, to se musím ale naučit

8. Ze špatné nálady mě zaručeně dostane: Rodina, děcka, kamarádi

9. Přál bych si umět: Netuším, mám se prý naučit víc naslouchat manželce

10. Nejraději poslouchám: Všechno, hlavně 90 léta, ty jsou nej
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         Jak vzniklo gulášovaření v Količíně?
Základem pro gulášovaření byla snaha více skamarádit naše děti a umožnit jim užít si společného kempování       
a když, tak zrovna celý víkend. A moc dobře víme, že si děti vyprávějí strašidelné příběhy (aspoň my jsme to tak 
dělali), rády se bojí, tak jsme dali hlavy dohromady a vymysleli stezku odvahy.

Pak jsme přemýšleli dál, jak zajistit pro děti i jídlo. Při prv-
ním ročníku – a nejen při něm – nám vždy ochotně navařil 
pan Josef Syřena. A musíme podotknout, že to bylo vidět   
i na dětských tvářích.

Další ročník jsme se rozhodli, že se do vaření pro děti taky 
zapojíme a uvaříme buřtguláš. Ale nevařil se jen jeden, 
vařilo se jich více. A pak kdosi řekl: Pojďme v tom sou-
těžit!!! A protože je to akce převážně pro Količáky, začali 
jsme si zvát rodiny a přátele, aby také ochutnali. Tak 
to začalo a stala se z toho tradice, která se rok od roku 
vylepšuje a vylepšuje. A myslím, že tuto víkendovou akci 
má rádo více a více lidí pro její přátelskou a pohodovou 
atmosféru. 

CO SE V KOLIČÍNĚ UDÁLO

Těší nás, že hojně navštěvujete a účastníte se našich količínských akcí. Níže vám přinášíme přehled uplynu-
lých akcí v druhé polovině roku 2019 a také přehled připravovaných akcí v novém roce.

Díky všem za účast a budeme se těšit na setkání v roce 2020.

Stezka odvahy + gulášfest
Tato již tradiční akce byla připravena na víkend koncem 
července. V místním areále bylo vystavěno několik stanů, 
kde děti a rodiče kempovali po celý víkend. Jenže tento 
rok nám počasí v pátek nepřálo a stezku odvahy jsme 
museli nahradit promítáním pohádek. V sobotu, jakmile se 
děti vyspaly, dostaly výbornou snídani, poté následovaly 
různé hry. Do her byl zapojen třeba i bazén s vodou, pro-
tože ten den bylo opravdu horko.  Nejlepší hra bylo hledá-
ní pokladu po celé vesnici. Poté probíhalo gulášovaření do 
kterého se zapojilo 18 týmů. Soutěž o nejlepší guláš letos 
vyhráli Lenka Strachotová a Karel Raclavský. 

Stezku odvahy jsme si vynahradili o nějaký týden pozdě-
ji a byla kopice zajímavých masek jako smrťák, zombie, 
pirát, čerti a mnohé další.  
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Pivní liga
Další sobotu 17. srpna se konala pivní liga, kde se 
letos sešlo 6 skvělých týmů z Količína, ANC Zlín, 
Zahnašovic, Pravčic a Rymic. Količínský tým si letos 
vybojoval krásné 3. místo a jako vítěz z letošního 
ročníku vyšel rymický tým. Letošní ročník byl oživený 
soutěžní hrou v klouzání po vodní ploše a rychlosti 
pití piva. Všem umístěným gratulujeme, zúčastněným 
děkujeme a těšíme se na další ročníky.

Količínské hody
Každým rokem nás všechny čeká hodování, tentokrát byly hody o víkendu v termínu od 30.srpna do 1. září.        
V pátek jsme začali hodovat tradičně s kapelou PRESS ROCK. Návštěvnost byla neskutečná – přes 700 lidí. Sešly 
se všechny věkové kategorie, mladí i starší. V sobotu museli pořadatelé vše připravit na další den. Uklidit celé 
výletiště a doplnit zásoby do bufetů. V neděli nás od samého rána bavila dechová kapela Šohajka, která začala 
ranním budíčkem. Poté se v 10:45 hodin konala bohoslužba. Počasí nám připravilo krásný slunný den, a proto 
jsme nic nenechali náhodě, a i při mši se mohli přítomní osvěžit alespoň trochou vody, kterou po celou dobu mše 
nabízela slečna Markéta Habrová. Poté se hosté odebrali do místního hostince na slavnostní oběd. Jakmile si hosté 
popovídali, odpočinuli, přesunulo se veškeré dění na místní areál – výletiště, kde jsme přivítali celou dechovou 
hudbu Šohajka. Kapela z Dolních Bojanovic přijela v krásných krojích, hrála vesele, roztančila celý parket, a hlav-
ně ke spokojenosti všech neopomněla zahrát svůj největší hit „Slyšíš, jak zvoní“. Hody v Količíně letos vyšly na 
jedničku.

Nohejbalový turnaj
V sobotu 10. srpna byl konečně pořádně využitý spor-
tovní areál během miniturnaje v nohejbalu. Celkem se 
zúčastnila 4 družstva z nichž 2 jsou místní a další 2 z 
okolních vesnic. Po skončení utkání kluci zapili celo-
denní výkon dobrým pivem. 
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Výšlap na Hostýn

Oblíbenou vánoční tradicí pro mnohé Količáky, ale       
i známé přespolní, je výšlap na Svatý Hostýn, který 
už dlouhé roky probíhá 29. prosince. Tentokrát se nás 
sešlo 39 včetně dětí. Brzy ráno jsme se vydali polem 
do Třebětic, kde jsme nastoupili do přeplněného vlaku 
a jak se říká ,,chlup na chlup“ cestovali na nádraží do 
Bystřice pod Hostýnem. Rázem jsme se ocitli o cca 
40 let zpátky, protože tam se čas opravdu zastavil. Po 
rychlé snídani jsme konečně vyšli směrem k císař-
ské lesní cestě. Nutno říci, že s námi může opravdu 
každý, protože potupujeme tempem rekreačním a tak 
nám cesta nahoru trvá několik hodin. Na samotném 
vrcholu jsme se dobře naobědvali, pomodlili a pomalu 
sešli zpět do Bystřice pod Hostýnem. Všichni, co by 
chtěli vyrazit s námi, si v kalendáři poznačte datum 
29. prosince 2020. Budeme se těšit.

Setkání se seniory
Setkání se seniory proběhlo v pátek 6. prosince tra-
dičně v místním hostinci. Program zajišťovaly děti se 
svým programem z MŠ a ZŠ Rymice, a po dobrém 
jídle a pití následovala série zábavných her.  

Plánované akce 
v roce 2020

22.2. Vodění medvěda od 13 hod.

7.3.  Košt slivovice  

4.4.   Ukliďme Česko - Količín 

25.4.  Pálení čarodějnic 

7.5.   Osvobození obce 

30.5. Dětský den 

12.6. Přátelské posezení u zvonu

10.-12.7.  Stezka odvahy + guláš fest 

22.8.  Pivní liga 

4.-6.9.  Hody 2020 

28.11.  Rozsvícení vánoč. stromu 

4.12.  Beseda s důchodci  

Rozsvícení vánočního stromu
Sešlost u vánočního stromečku se konala v sobotu 30. 
listopadu a byla doprovázena pohádkovou ukázkou z 
pekla, uzenými klobáskami a vánočním jarmarkem. 
Místní hostinec pro všechny připravil svařák a čaj.  
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Úspěšný količínský bojovník

DOMINIK
HAŠKA
Dominik dělá MMA zhruba od svých 14 let a je 
to sport, bez kterého si už dnes neumí předsta-
vit život.  V současnosti je mistr České republiky 
v grapplingu, vicemistr Evropy v grapplingu a 
vicemistr České republiky v MMA v amatérských 
zápasech. Skóre v MMA 5-2-0 a přes 20 zápa-
sů v grapplingu. Kromě zápasů trénuje ostatní 
kluky a holky.  

Co je vlastně MMA? 

MMA je podstatě kombinace tří bojových umění: thajského boxu, brazilského jiu-jitsu a řeckořímských zápasů. Je 
to kontaktní sport, kde jsou povoleny údery, kopy, škrcení a páky.

V MMA se rozdělují zápasníci na tři typy: grappler je nejsilnější v boji na zemi a snaží se tedy protivníka co nej-
dříve dostat na zem a ukončit soupeře pákou nebo škrcením.  Wrestler se snaží shodit soupeře na zem a tam ho 
ukončit údery a striker se snaží ukončit boj v postoji. A já jsem grappler, ale snažím se teď vylepšit striking.  

Proč zrovna tento typ bojového umění?

Z důvodu velké rozmanitosti stylů a možnosti jeho 
výběru. 

MMA je známý jako drsný sport.  Jak moc je 
MMA nebezpečný?

Bezpochyby to je jeden z nejdrsnějších sportů, které 
existují, ale díky rozsáhlým pravidlům nedochází k 
těžkým zraněním a trvalým následkům, které by 
člověka poznamenaly. A pokud pravidla nedodržu-
ješ, přicházíš o body a po neuposlechnutí pro tebe 
zápas končí. V závažných případech můžeš dostat 
zákaz zápasit.

Nejčastěji porušované pravidlo je kopnutí do hlavy, 
pokud máš tři části těla na zemi. V této pozici můžeš 
kopat pouze do těla. Nebo držení se klece, můžeme 
se o ni jen opírat. 

„Nejlíp mi je na tréninku“
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Jaké jsou nejčastější úrazy? A jaké jsi zažil ty? 

Nejčastější úrazy jsou cuty (roztžení kůže v části obli-
čeje) zlomené prsty nebo nos, časté jsou taky karfioly 
(napuchlé ucho krví). Pro mě nejhorší pohled byl na 
vykloubenou ruku nebo převrácené koleno. To je věc, 
s kterou se setkávám často, protože jsem grappler.  
Často likviduju lidem ruce, je to taková moje speci-
alita. Já jsem měl ze zápasu zlomený nos. Ale větší 
úrazy jsou z tréninku, tak jsem měl přetrhané svaly 
na kotníku, prasklý bubínek asi dvakrát nebo třikrát a 
samozřejmě další běžné úrazy, které jsem jmenoval. 

Už jsi někdy použil MMA i mimo tělocvičnu?

Tak já využívám znalosti bojových sportů v běžném 
životě, protože často přes víkend pracuji jako ochranka 
na společenských akcí. Ale je to úplně jiné. Protože v 
tělocvičně všichni respektujeme pravidla ale venku ne, 
proti zbraním vám nepomůže nic. Jen tak se nervu. 
Tím, že mám tolik tréningu, tak jsem ke všem roztrž-
kám naprosto laxní. Na tréninku se prostě vysílíš. 

Jak moc náročný je týdenní trénink?

Týdenní? No já trénuju zhruba dvakrát nebo třikrát 
denně. Některé tréninky jsou vyloženě pro mě a v 
některých trénuji ostatní. Při tréninku ostatních si 
více uvědomuji, jak fungují techniky chvatů. Trénin-
ky máme rozdělené na různé typy: na boj v postoji, 
grappling, sparing, wrestling, kondiční atd. Důležitý je 
i cross-trénink, z důvodu dysbalanci těla. Často držíš 
jeden postoj a musíš dělat něco naproti tomu. Já třeba 
chodím plavat a na gymnastické kruhy. 

Jak často sis řekl:,, hej tak na to dneska prdím“?

Říkám si to často, protože jsem pořád unavený, ale 
vždycky nakonec jdu a pak jsem rád. Nedalo by mi to 
totiž spát. Jsem pilný a v tom je moje výhoda. 

Jaká je další tvoje výhoda?

Moje další výhoda je, že si dokážu dobře nastudovat 
pravidla a využít je. Protože někdy najdu možnos-
ti, které lidi málo využívají. A dávám do toho sportu 
všechno: čas, peníze, krev a pot.

Jak se po tréninku regeneruješ?

70% regenerace ti dělá jídlo (tvaroh, ořechy…) a zby-
tek doplňuji saunou, masáží a spánkem. 

Máš nějakou doplňkovou stravu?

Ano, ale jen přírodní látky. Vitamíny a minerální látky 
v tabletách, protein, gainer a trávící enzymy, protože 
sportovec zpracuje a potřebuje 2krát více všeho.  Ale 
jinak je vše, jak už jsem řekl, ve vyvážené stravě. 

Jak vypadá tvůj jídelníček?

Můj normální jídelníček je nabírací jídelníček, protože 
se pořád snažím jít s váhou nahoru. Mám sedm jídel 
denně a u každého mám několik variant. Když potře-
buji na zápas nižší váhu, shazuji zavodňováním. Začnu 
cca týden před zápasem pít 2-3 litry a končím na 6-7 
litrech za den. Pak před zápasem vynechám a odvod-
ním se. Většinou ale shazuji jen cca 3 kila.   

Jak zvládáš trému před zápasem? Jak se během 
zápasu cítíš? 

V grapplingu se musím víc motivovat, protože jsem 
klidný. Naopak v MMA jsem přemotivovaný a musím 
se hrozně krotit. Pořád si opakuju v hlavě: Nesmíš po 
něm skočit. Kryj se.

Letí na to holky?

Jo. Hlavně po zápase je vždycky hrozně velká odezva. 
Píšou i neznámý holky z daleka. 

Máš trenéra? Jak získáváš nové zkušenosti?

Mám v podstatě dva trenéry: Radka Spáčila – ten učí 
boj na zemi a Marek Novosad – ten pro boj v postoji. 
A jinak jezdím na semináře za Honzou Stachem, což 
je jeden z nejlepším grapplerů v Česku a možná i v 
Evropě a jiné semináře, které mě zaujmou. Taky si 
domlouvám tréninky s lidmi, co taky zápasí.

Máš nějaký vzor?

Úplně nemám jeden velký vzor, ale pokud bych měl 
někoho vybrat, tak by to byl Jiří,, Denisa“  Procházka. 

Na co se v budoucnu chystáš?

8. února mám nejbližší zápas v MMA v Ostravě, na 
který se budu připravovat, ale ještě nevím, zda mi 
přiřadí soupeře. Pak další zápasy v thajském boxu a 
grapplingu. A mám možnost letos jet na výjezd s čes-
kou reprezentací MMA na IMAF (což je světová ama-
térská organizace). V budoucnu časem přejdu do profi, 
ale tam musí člověk přejít opravdu připravený. Jakmile 
jednou přejdeš do profi zápasu, už nemůžeš prohrát. 
Zápasníky s negativním rekordem nikdo nechce a 
snižuje se šance na lepší organizace. Když to vezmu 
výhledově více do budoucna, chtěl bych se dostat do 
dobré organizace a získat další sponzoring bez kterého 
to nejde. V česku je to třeba Oktagon. Samozřejmě, 
že za hranicemi se dá mířit zase dál – UFC, OFC, Rizin.   

Chceš s tímto sportem pracovat i,, na stáří“ ? 

Chtěl bych profesionálně zápasit co nejdéle to jde.     
A s tím bych chtěl vybudovat svoji značku – klub, kde 
bych trénoval a pomáhal dalším, co tento sport milují 
jako já.     

Říkáš, že chceš trénovat. V čem je tento sport 
přínosný? Co budoucí zápasníky dále naučí?

Naučí člověka respektu, tvrdé dřině, disciplíně, pře-
mýšlení.

Závěrem díky za podporu, choďte na moje zápasy, 
sledujte moje sociální sítě!

„Dávám do sportu vše“
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NOVÍ KOLIČÁCI

Adélka Doleželová se narodila 19.9.2019 ve 
21:57h a měřila 48cm a vážila 3140g. Mamka s 
taťkou se nemohli na jméně pořád shodnout a finální 
rozhodnutí nechali až opravdu na poslední chvíli. 
Taťka svolil, že to tedy bude Adélka až v porodnici. 
Adélka je moc krásná holčička, takže celá po mamin-
ce. První dva měsíce jste mohli, při procházce kolem 
jejich domu, slyšet hlasité árie. Teď je už ale Áďa 
vyměnila za smích, kterým doprovází svoje oblíbené 
činnosti jako převlékání nebo koupání. U všeho sa-
mozřejmě asistuje velká ségra. Kdo by jinak mamce 
podal novou a uklidil starou plínku do koše. 

Doleželovi bydlí v Količíně od roku 2015 a celkově jejich rodina sčítá 5 členů: tatínka Petra, mamku Michaelu, 
dcery Ellu a Adélku a pejska Charlieho. Oba k nám připutovali z Hulína a společně to táhnou již dlouhých 15 let.  
Petr pracuje jako Mistr výroby a Míšu můžete po ukončení rodičovské vídat v zubní ordinaci v Holešově, kde pracu-
je jako sestřička. Starší dcera Ella už je velká holka a letos v září začala chodit do školky v Rymicích.  Nástup se u 
Ellinky nevyhnul bez pláče, ale teď si už zvykla a ve školce se jí moc líbí. 

V Količíně jsou Doleželovi moc spokojení a chválí si především své sousedy a ,,ob-sousedy“.  Tímto moc zdraví 
Pavču, Jiříka, Marušku a Míšu. Na svém domě mají nejradši krásnou a velkou verandu, kde tráví své rodinné chvil-
ky.V Količíně rozhodně přivítali vodovod, protože z důvodu špatných rozborů musí pořád kupovat balenou vodu. 

     Znáte Doleželovi?

  Vítáme Adélku

ADÉLKA
19/09/2019

3,14 kg a 48 cm
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BÝT TU PRO DRUHÉ
Pochopení vzájemně odlišných generačních světů ne-
bývá vždy jednoduché. Dnešní společnost má pocit, že 
mladé lidi nic nebaví ani nezajímá. Právě toto tvrzení 
jsem se rozhodla změnit s žáky ve Vyšší policejní škole 
a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešo-
vě, kde pracuji již šestnáct let jako pedagogický pra-
covník. Myslím si, že málokdo možná ví, že naše škola 
dlouhodobě spolupracuje jak s Domovem pro seniory 
v Holešově, tak i s místní Charitou. Spousta našich, 
ať už bývalých absolventů nebo současných žáků má 
svého seniora, za kterým minimálně jednou týdně 
docházel nebo stále ještě dochází. Mnohdy mezi nimi 
vznikne takový vztah, že je naši žáci vnímají opravdu 
jako své prarodiče. Senioři pak mají naše žáky rádi 
jako svá vnoučata.
 
Po dlouhá léta spolupráce s těmito institucemi se také 
organizačně podílíme na různých kulturních akcích, 
ať už obsluhou nebo kulturním programem. V pondělí 
4. listopadu 2019 si žáci připravili hodinový program 
na tradičním setkání Klubu seniorů Holešov, které se 
konalo v prostorách Domova pro seniory v Holešově. 
Žáci zahájili svůj program písněmi, které v sobě nesly 
kouzlo pohádek. V několika vstupech tak mohli senioři 
zhlédnout pěvecká vystoupení za doprovodu různých 
hudebních nástrojů (kytary, klavíru, flétny, harmoniky) 
a dvě gymnastická vystoupení. Cílem akce bylo zpří-
jemnit seniorům odpoledne a navodit jim atmosféru 
Vánoc, ale i pozitivně nasměrovat a citlivě motivovat 
žáky, aby pomáhali seniorům a nebyli k nim lhostejní. 
Každoročně v prosinci rovněž pomáháme v Charitě Ho-
lešov s přípravou Tří králové sbírky pro město Holešov 
a okolní vesnice.

Pravidelně již patnáct let, v polovině měsíce června, 
pořádá Charita Holešov krásnou charitativní akci pod 
názvem „Pouť méně mobilních“ na Svatý Hostýn. V 
letošním roce tato akce proběhla z technických důvodů 
ve Štípě u Zlína. Akce je určena pro seniory z Hole-
šova a okolí. Proto mě moc těší, že se zde setkávám 
i se spoluobčany z Količína, s kterými se během roku 
pouze pozdravím, nebo spolu prohodíme jen pár slov. 
Není to tím, že bych se o dění v Količíně nezajímala, 

ale je to kvůli mému pracovnímu vytížení, neboť se 
nevěnuji jen své pedagogické práci, ale i charitativním 
aktivitám. Většina těchto aktivit probíhá v Holešově, 
proto jsem ráda, že si mohu při této akci popovídat se 
seniory z Količína, a mám tak pocit, že i já, i když jen 
malinko, dělám něco pro své spoluobčany.
Čas, který strávím se svými žáky a se seniory ať už 
prostřednictvím Domova pro seniory nebo Charitou, 
mi dobijí baterky. Ze začátku jsem si myslela, že jsem 
to já, kdo dává. Ne, je to obráceně, mnohem víc tím 
získávám. Těmito akcemi chci společně se svými žáky 
ukázat, že dvě různé generace nemusí žít jen vedle 
sebe, ale spolu. Doufám, že jste všichni prožili krásné 
vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví, 
štěstí a osobní pohodu.

/Mgr. Hana Bendová/

Kdo ze starších spoluobčanů nechce sedět doma a 
zúčastnit se, může se na bližší informace zeptat 
přímo u Hanky Bendové nebo v kontaktním centru 
charity Holešov.
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NÁŠ PRVNÍ POHÁR
Kdo by to byl před časem řekl, že i naše hasičské družstvo se svojí již pověstnou ,,přípravou na sucho“, se zásaho-
vou stříkačkou PS 12, která se běžně při soutěžích nepoužívá a v již značně zastaralých zapraných montérkových 
soupravách se zcela bravurně zhostí okreskové soutěže v Prusenovicích. Ten den v sobotu 17.května, kdy se naši 
kluci a i ženy chystali, ještě netušili, jak báječně tento výlet dopadne. 

Když se naše družstvo připravovalo na start, určitě nepatřilo mezi favority, a že se časomíra zastaví na čísle 39:03 
mnohé překvapilo. Byl to zcela jistě dobrý výsledek a vzhledem k tomu, že následovaly už jen dvě družstva, bylo 
jasné, že ,,bedna“ nás nemine. O to větší radost, euforie a překvapení zavládlo, když se nikomu nepodařilo terče 
sestřelit dříve než našim!

Velký dík a pochvala patří:

Petru Pacourkovi ml. na stroji, Tomáši Markovi na 
koši, Zdeňkovi Horákovi ml. na sání, Markétě Ha-
brové ml. na ..B“ hadicích, Honzovi Habrovi ml. na 
rozdělovači, Míšovi Kubíkovi a Ondrovi Železnému 
na proudech a Petru Pacourkovi staršímu za výborné 
vedení družstva při nástupu a požadovaných cvičení. 
Jsem si jistá, že hlasitý výtězný křik a potlesk Peti a 
Markéty Habrových se nesl přes celé Rohálovské hři-
ště. Při slavnostním nástupu a předáváním poháru 
náš ,,děda“ Pacourek s hrdostí a snad i se slzičkou v 
oku zvedl vítězoslavně pohár nad hlavu.

Co závěrem popřát našim hasičům? Jen tak dál klu-
ci! Nemusí pršet, stačí, když sem tam kápne takové 
hezké umístění! 

/Julie Polaštíková/

Z KOLIČÍNA NA MISTROVSTVÍ

Mažoretková skupina Lentilky Holešov má za se-
bou velmi úspěšnou sezónu 2018/2019. V červnu 
se skupina stala Mistryněmi České republiky v 
kategorii děti starší, získala cenu Czech Open za 
nejlepší pódiovou formaci napříč všemi věkový-
mi kategoriemi, a především vysněný postup na 
říjnové Mistrovství Evropy. Během celých letních 
prázdnin a září se děvčata na soutěž pilně připra-
vovala, což se jim vyplatilo, jelikož v konkurenci 
sedmi evropských států vybojovaly v disciplíně 
Traditional corp (juvenille) 1. místo, a staly se 
tak Mistryněmi Evropy pro rok 2019. Členkou 
této skupiny je naše Magdaléna Fuksová, která 
je také úspěšnou sólistkou. Mezi její největší 
letošní úspěchy patří 1. místo na Mistrovství 
Moravy a Slezska a 2. místo na Mistrovství České 
republiky v kategorii junior mladší, ve které cel-
kově soutěžilo více než 50 děvčat v celé ČR.
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ANKETA: Kterou kulturní akci v Količíně máte nejraději 
a kterou novou akci byste případně uvítali?

Yveta Čuříková

Já mám nejraději Košt slivo-
vice, je tam dobrá zábava a 
hlavně sranda. Hned potom 
mám nejradši vaření guláše 
a rozsvěcování vánočního 
stromu. Nechybí mi další akce, 
ale spíše větší účast ostatních 
místních lidí.  

Marek Jaška

Já mám nejraději Guláš fest, 
protože je to vícedenní akce, 
na které se vyblbnou úplně 
všichni: jak děti, pro které je 
připravena stezka odvahy, sta-
nování, hry atd., tak i dospělí, 
kteří vaří guláš a posedí se 
známými. Mně tu chybí stavě-
ní a kácení máje. 

Ondra Železný

Já mám nejraději akci Pálení 
čarodějnic.  Bylo lepší, když 
to bývalo dříve spojené se 
zábavou, ale i tak je to dobrá 
akce. Nejvíce mi chybí Open-
fest, který se tu dříve přes léto 
konával.  

Veronika Horáková

Já mám nejraději Pálení ča-
rodějnic a uvítala bych ještě 
letní karneval, protože jsem 
kostýmový maniak a nemám 
kde se s kostýmy vyblbnout. 

Romana Machačová

Vždycky se mi moc líbilo Pálení 
čarodějnic, protože to byla 
super akce, ale teď už si víc 
užívám Hody, protože se sjede 
celá rodina a je tu bohatý ce-
lovíkendový program.  Nechybí 
mi tu nic.  

Manželé Kamencovi

Nám se nejvíce líbí košt sli-
vovice, a to z důvodu super 
zábavy a hlavně program, co 
děvčata nachystají. Chybí nám 
tu besedy se zajímavými lidmi, 
jako například beseda s pa-
nem Poláštíkem, kdy vyprávěl 
o svých turistických - horole-
zeckých zážitcích. 

Pavla Provazník
Jiří Polzer

Nejvíce máme rádi gulášova-
ření, protože je to super akce, 
která je zároveň inspirativní. 
Určitě bychom uvítali v Količí-
ně nějaké promítání nebo letní 
kino.  

Dagmar Minaříková

Košt slivovice, protože je to 
fajn akce a jsem v porotě, tak 
se můžu zapojit do hodnocení 
výsledků. A stezka odvahy je 
taky třeba moc krásná. Chybí 
mi tu nějaké turnaje, které by 
se konali sportovním areále, 
když ho tu máme. Třeba teni-
sový turnaj. 

Martin Barták

Nejraději mám pálení čaroděj-
nic, košt slivovice a zábavy s 
kapelou, grilem a špekáčky. 
Uvítal bych více zábav a různá 
sportovní utkání: třeba v ku-
lečníku, ve fotbale, v nohejba-
le a tak.  Jakékoliv nové akce 
pro mladé, kde by se měli 
možnost seznámit, by byly 
fajn. Košt slivovice bych ještě 
přesunul na sobotu, aby se to 
lépe stíhalo.   

Jiří Provazník

Za mě rozhodně Hody.   
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KE KÁVIČCE

Količínští jubilanti 2020

   15.3.  Pavla Provazníková, 50 
   16.3.  Bohumila Kozáčková, 80 
   28.3.  Marie Adámková, 80 
   13.4.  Bohumila Syřenová, 80 
   27.5.  Rudolf Zlatohlávek, 50 
   5.7.  Irena Fuksová, 80 
   21.8.  Pavlína Kalabišková, 70 
   21.8.  Radmila Adámková, 60 
   2.11.  Otakar Chudárek, 60 
   9.11.  Antonín Bazalka, 70 
   17.11.  Zdeněk Doležel, 50 
   18.11.  Lubomír Zeman, 50 

Vtipy z Količína

Sedí takhle Količáci a Rymičáci v Miloticích ve sklepě    
a přisedne si k nim Pražák. Količáci na něj po pár deci 
vína začnou dorážet: „Je to tu hezčí než v Praze, že?“ 
Pražák hned odpoví: „Jasně, mnohem.“ Chvíli je pokoj, 
ale pak se znovu ozvou Rymičáci: „Lidi jsou tu lepší 
než v Praze, že?“ „To víte, že jsou a mnohem!“ To už 
Jara nevydří a opáčí: „Stejně ti dáme přes držku!“ 

Oslavencům vše nejlepší!

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

UPOZORNĚNÍ: Dovolujeme si upozornit, že tuto rubriku považujeme za společensky prospěšnou         
a právně nezávadnou. Pokud si občané, dožívající se životních jubileí, nepřejí být zveřejněni, žádáme je, 
aby tuto skutečnost písemně či ústně nahlásili na osadním výboře. 

www.obec-kolicin.cz

  s Količákem ...

Narození v roce 2019

Alžběta Kubíková
Vilém Raclavský
Adéla Doleželová

Rozloučili jsme se 2019

Žofie Podsedníčková
Jaroslav Koucký
Marie Kubíková
František Zapletal
Jaroslava Janalíková
Miroslav Marek
Jaromíra Hlaviznová 

Tak jde čas...

Kluziště na zámku Termíny ledního hokeje na kluzišti v Holešově na zámku vyhrazené pro Količáky 
jsou každé úterý od 20:30-21:30 a sobota od 8:30 - 9:30 hodin.


