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ZHODNOCENÍ ROKU 2020

Vážení spoluobčané, 

rok 2020 nebyl zrovna z těch, na které budeme rádi vzpomínat, 
a přesto věřím, že na něj jen tak nezapomeneme. Byl to rok plný 
plánů, očekávání, změn, radosti, ale i smutku. Byl to rok, kdy jsme 
se opět přesvědčili o tom, že když se nacházíme v těžkých chvílích, 
umíme se semknout a táhnout za jeden provaz. Důkazem toho byla 
neskutečná vlna solidarity od mnoha občanů nejen naší obce s pomocí, 
hlavně starším spoluobčanům, ať už se šitím roušek, nákupem potra-
vin, nebo jen psychickou podporou a vlídným slovem.

Chtěl bych všem spoluobčanům poděkovat za to, s jakou ocho-
tou v těchto dnech dokázali být součástí týmu při řešení této 
pandemie, která má bohužel stále svou sílu. Přistupujte prosím 
k této nemoci s respektem, ale nikoliv se strachem a buďme na 
sebe opatrní.

Ale jak jsem vzpomenul, rok byl plný plánů a spousta z nich bylo i těch 
příjemných, které se dovolím v krátkosti shrnout. Rok 2020 jsme při-
vítali krásným ohňostrojem, kde se větší část naší obce sejde třicet 
minut po půlnoci na Škarbalově a všichni si každoročně popřejí do no-
vého roku. V druhém týdnu (11. 1.) proběhla tříkrálová sbírka, kde 
se vybrala rekordní částka 13 710 Kč. V sobotu 22.2. jsme se setkali 
na tradičním masopustním veselí za účasti spousty masek, které 
pořádá SDH Količín. A musím říct, že tento rok byl masopustní průvod 
opravdu veselý. Na dlouho poslední akcí, která se stihla uskutečnit 
v roce 2020 byl oblíbený košt slivovice, který se uskutečnil 7. 3. 
v místním hostinci U Tří lip.  

V dalších měsících bohužel už přišla jen spousta akcí, která musela být zrušena nebo posunuta na nejbližší možný 
termín. Mezi akce, které se vůbec nemohli uskutečnit patří Ukliďme Česko, ukliďme Količín, Vítání občánků, Pálení 
čarodějnic, Dětský den, Lampionový průvod, Beseda se seniory. V omezeném počtu proběhl i pietní akt k uctění 
památky padlých vojáku v obci (7. 5.), který se musel obejít bez slavnostního průvodu jen za účasti vybraných 
členů osadního výboru a SDH Količín. Po rozvolnění bylo první akcí Přátelské setkání u zvonu (12. 6.), které se 
těší u občanů velké oblibě, za což jsme moc rádi.

Náhradou pro děti za zrušený dětský den bylo Ukončení školního roku aneb Hurááá na prázdniny, které se koná 
na dětském hřišti za obecním domem. Další velká akce, která nemohla proběhnout v plném rozsahu byla Stezka 
odvahy s Gulášfestem. Tentokrát bylo proti počasí, které dovolilo uspořádat pouze páteční stezku odvahy, tento-
krát už bez stanování v areálu a sobotního Gulášfestu.

Stezka odvahy 10. 7.

Hurááá prázdniny 27. 6. 
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Mezi každoroční akce patří také fotbalový turnaj amatérů pod názvem Pivní liga Količín, který se uskutečnil v so-
botu 22.8. za účasti šesti týmů.

Poslední akcí, nebo spíš oslavou před dalšími omezeními, které nastaly krátce po této události, byly Količínské 
hody, které se v naší obci každoročně konají první neděli v září a jsou zasvěceny Andělům strážným. Za doprovo-
du bohatých pouťových atrakcí začaly hody páteční zábavou se skupinou Press rock a v neděli budíčkem, ranní mši 
svatou v obecním parčíku u zvonice a odpoledním programem ve sportovním areálu. O nedělní budíček a hodové 
odpoledne se postarala DH Miločanka. Hody byly opět na dlouho poslední akcí, které jsme uskutečnili. 

Následující akcí, kterou jsme chtěli udělat za každou cenu i pro zlepšení nálady ve společnosti, bylo rozsvěcování 
vánočního stromu, které se v Količíně tradičně koná v sobotu, před první adventní nedělí. Rozsvěcování jsme bo-
hužel museli udělat bez programu a bez občanů. I přes to všechno se nás u stromku setkalo několik desítek a bylo 
vidět, že lidé i přes doporučení nevycházet z domovů potřebují odreagování a užít si tradice. Proto, když v násle-
dujícím týdnu došlo k malému rozvolnění omezení, rozhodli jsme se uspořádat hned následující víkend Setkání 
u svařáku a punče, kde panovala krásná vánoční atmosféra. Bohužel opět hned následně v celé naší republice 
došlo k různým omezením a zákazům a nic víc už nebylo umožněno. Zrušen byl i Novoroční ohňostroj. Vážení spo-
luobčané, sami vidíte, že to byl opravdu zvláštní rok. 

Dovolte mi závěrem, abych Vám za celý Osadní výbor popřál do nového roku hodně zdraví, kde toto 
slovo svým významem nabývá na hodnotě víc než kdy jindy, také spoustu sil, které budeme potřebo-
vat, abychom vše společně zvládli a mnoho dobrých lidí s veselou myslí kolem sebe. Přejeme všem, ať 
se jejích rodiny rozrůstají a drží při sobě, protože je to to nejcennější, co člověk může mít. 

Buďte na sebe opatrní …

Radovan Kaňa, předseda OV Količín

29. 7. Brigáda kácení lípy, která spadla poryvem větru

Pivní liga 22. 8. Hody 6. 9.

Těším se na setkání 
v novém roce!
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Investice 2020
Jak všichni jistě víte, v obci Količín máme rozpracované dva velké projekty, které posunou naši obec zase o kus 
dopředu. 

Tou největší akcí, co se týče rozsahu prací, ale i financí je dlouho očekávané vybudování vodovodního řadu. 
Po několikaletých přípravách na projektech byly stavební práce zahájeny v prvním zářijovém týdnu roku 2020 a 
dokončené by měly být v září roku 2021. Vysoutěženou firmou, která provádí stavební práce, jsou Vodohospodář-
ské stavby Javorník – CZ s.r.o. Vodovod v Količíně přijde na 27 milionů korun, kde spoluúčast města je 15 milio-
nů, zbytek nákladů bude hrazeno z dotací. Práce probíhají dle harmonogramu, který občané najdou na webových 
stránkách obce a v informační tabuli. Každých čtrnáct dnů probíhají kontrolní dny za účasti společnosti VaK Kromě-
říž, a. s., stavebního dozoru, investora, zhotovitelské firmy a předsedy OV Količín, ze kterých jsou vždy pořízeny 
zápisy včetně fotografií. 

Práce v obci začaly hlavním okruhem kolem celé, kdy se po určitých částech dělají tlakové zkoušky a až poté 
dodělávány přípojky. Občané mají tedy dostatek času se připravit na připojení. Bohužel, spousta výkopů vede v 
komunikaci, za což moc rádi nejsme, ale jiná možnost není. Můžeme jen slíbit, že budeme trvat na tom, aby vše 
bylo dáno minimálně do původního stavu. Firma ukončila své práce před Vánocemi v pátek 18.12. a pokud počasí 
dovolí, tak s pracemi bude pokračovat hned v druhém týdnu nového roku 2021. Tímto bych chtěl poděkovat městu 
Holešov a firmě VHS Javorník – CZ s.r.o. za spolupráci.

Všechny podrobné a aktuální informace jsou k nalezení na obecních webových stránkách obce,
www.OBEC-KOLICIN.CZ, v samotné sekci Vodovod Količín.
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Časový harmonogram stavebních prací

Název stavebního objektuStavební 
objekt 9

 
"Vodovod Količín"

 

10 11 89

 

Druhou větší akcí, která byla svou přípravou hodně daleko, byla výstavba cesty, která byla navržena za účelem 
propojení oplety a hlavní příjezdové cesty od Holešova (kolem dílny pana Navrátila). Tato cesta měla do 
budoucna sloužit nejen jako propojení, ale hlavně by tak vznikla nová místa k výstavbě nových domů. Férově 
musíme dodat, že k tomuto projektu bylo potřeba odkoupit od několika občanů části pozemku, aby cesta splňovala 
určená kritéria a normy. Jelikož občané na tento prodej nepřistoupili, tento projekt je zatím zastaven a projedná-
váme už jen možnost výstavby chodníku, která se může zdát jako dostačující, ale nedovolí nám se rozvíjet 
z hlediska možnosti další výstavby.

Drobnými investicemi v uplynulém roce byla výstavba 
pergoly na dětském hřišti, která slouží nejen pro 
rodiny s dětmi k odpočinku a k relaxaci. Za realizaci je 
potřeba poděkovat Miroslavu Nesvadbovi a Martinovi 
Podolovi. Několik drobných investic je stále vkládáno do 
modernizací a oprav na obecním domě a  sportovním 
areálu. Pracuje se stále na řešení možných protipovod-
ňových opatření v obci a jiných drobných pracích, které 
nejsou na první pohled vidět.

Do nového roku ale chceme jít s novými plány. Jedna s velkých investic bude rekonstrukce střechy na obecním 
domě, která je v havarijním stavu, dále pak revitalizace zeleně a komunikace po výkopových pracích 
na vodovodním řádu.

Závěrem chci poděkovat všem členům OV Količín, SDH Količín, brigádníkům a dobrovolníkům, kterým 
není život v naší obci lhostejný a zapojují se do dění v Količíně. Neskutečně si toho vážím.

Radovan Kaňa, předseda OV Količín

   Časový harmonogram stavebních prací 

   Plány 2021
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Z Količína na Hrad

Jaromír
Kaňa
Hradní stráž je zvláštní součást ozbrojených 
sil České republiky a je podřízena náčelní-
ku Vojenské kanceláře prezidenta republi-
ky, kterého jmenuje a odvolává prezident 
republiky.  Jak vypadá práce u hradní stráže 
se můžete dočíst níže v rozhovoru s Jardou 
Kaňou, který u Hradní stráže slouží tři a půl 
roku. 

Můžeš mi prosím popsat, jak ses dostal k povo-
lání hradní stráže?

Možná spoustu lidí překvapím, ale já chtěl hrozně do 
Prahy. Poznávat, navštěvovat a procházet místa o kte-
rých se píše, zpívá, rapuje nebo natáčí filmy. A chtěl 
jsem již od střední školy zároveň do armády. Jednou 
jsme s kamarádem zajeli do Zlína na rekrutační stře-
disko AČR a podali jsme přihlášku. Pán se mě zeptal 
kolik měřím a řekl, že bych mohl k ,,Hraďákům‘‘. To 
mělo svoje výhody a ta největší byla právě i místo 
pracoviště. Tak jsem řekl ano, napište si mě k „Hraa-
aaďákům“. Byly to vlastně dvě mouchy jednou ranou 
– práce a Praha. Do Prahy jsem se vydal sám, nikoho 
jsem tam neznal. Domov mám samozřejmě v Količíně 
a už několik let i na Letišti v Holešově, ale zároveň mi 
Praha opravdu přirostla k srdci.

Hradní stráž je vojenským útvarem brigádního 
typu s celkovým počtem 653 osob a člení se na 
dva prapory, které mají tři strážní roty. Kam jsi 
byl začleněn ty, popřípadě jaká je tvá hodnost?

Jsem desátník na 1. Praporu u 3. Strážní roty, která 
sídlí v Martinickém paláci na Loretánské ulici. 

Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?

U hradní stráže má běžný pracovní den (služba) 27,5 
hodiny. V 9:30 začíná zaměstnání, kde musíme být 
vyčištění, oholení, ostříhaní a všichni stejně oblečení. 

Provede se kontrola přítomnosti a pokud mají velitelé 
něco na srdci, tak mají prostor nám to sdělit, napří-
klad jestli po službě máme odnést slavnostní unifor-
mu na kóji nebo na krejčovnu na údržbu. Pak jdeme 
na přípravu, seznámit se co nás čeká, jaké práce 
probíhají, jestli bude nějaká akce na hradě atd. Ve 
12:00 začíná služba, která trvá 24 hodin a pokaždé je 
harmonogram jiný. Lidé si většinou pod mojí službou 
představí stráž v boudě, ale opak je pravdou. V 80 % 
pracovní doby jde o klasickou službu v maskáčích 
a s ozbrojením. Dále jsou tam různá zaměstnání od 
střeleb, přes různé výcviky až po kladení věnců při 
významných událostech, tyhle akce nemají žádný 
pevný časový harmonogram, takže pak už moc vol-
ných dní nezbývá. 

K úkolům Hradní stráže patří i organizace 
a zajišťování vojenských poct, zejména při ofici-
álních návštěvách představitelů jiných států 
a při přijetí zastupitelských misí u prezidenta, už 
jsi se na nějakých těchto událostech podílel?

Ano, nazýváme to audience, probíhají v audienčních 
slavnostních uniformách, ve kterých se stojí i na 
čestném pevném stanovišti - v boudě. Byl to jeden 
z mých prvních dnů u Hradní stráže a hned jsem na 
jednu šel. Nejvíc vzpomínám na jednoho prezidenta 
z Afriky, protože jejich hymna měla snad 5 minut 
a držet celou dobu poctu, to si prostě zapamatujete.

„Napište mě k Hradákům“´
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Jak je Hradní stráž vyzbrojena? 

Ve službách nosíme krátkou zbraň Phantom od České 
zbrojovky a dlouhou zbraň Samopal SCORPION, také od 
České zbrojovky. Čtvrtletně odjíždíme na střelby, kde 
někteří vojáci s vyšší hodností mají přidělen Samopal 
BREN nebo raketomet RPG. Dále máme u sebe teleskop 
a pepřový sprej.

Jak vnímáš turisty? A máš nějaký dobrý zážitek 
s nimi?

Čím více turistů, tím lépe. Když nejsou lidi, tak to 
v boudě je opravdu za trest. Nejlepší zážitky jsou samo-
zřejmě s holkami, hlavně když májí některé party a tro-
chu vypito. Když se na ně usmějete, vypadají, že z toho 
týden neusnou. Mohlo by některou napadnout třeba mi 
hodit telefonní číslo do kapsy :). Jeden můj nadřízený 
se takto při stráži v boudě seznámil se svojí manželkou.

Jak zvládáš horké letní dny a jak naopak zimu? 
Co je horší? 

Pokud stojím v boudě tak je jednoznačně horší hor-
ko. Na rozpáleným Hradčanským náměstí, kde slunce 

celou dobu svítí přímo na vás v saku a rukavicích, to 
je fakt nepříjemný. Jedna paní říkala ať jí dám kontakt 
na toho, kdo vymyslel ty rukavice v 30 stupních, že mu 
pošle číslo na doktora. Naopak ve vojenským je jed-
noznačně horší zima. To si člověk na sebe může hodit 
cokoliv, ale když chodíte na prostoru 3x3 metry v mrazu 
a nemáte pohyb tak tlačíte čas očima už od druhé půl-
hodiny.

Musíš si udržovat fyzičku? 

Každoročně probíhá fyzické přezkoušení, které se 
skládá z Cooperova běhu a pak máme na výběr, jestli 
chceme dělat shyby nadhmatem na široko nebo kliky 
a sklapovačky. Fyzičku tam moc nepotřebujeme, na 
tohle se člověk připraví 2 měsíce dopředu. 

Už jsi se setkal s prezidentem? Respektive vídáš 
ho často? 

Nevídám ho často, jednou jsem ho viděl, když šel v 
Lánech před zámek na lavičku si sednout na čerstvý 
vzduch. A pak klasicky jen v autě nebo při nastupování 
do auta. Přímo o prezidenta se stará Útvar ochrany pre-
zidenta. My střežíme objekty, které prezidentovi náleží, 
mezi ně patří Pražský hrad, Královská zahrada a Zámek 
Lány.

Jaké jsou tvé profesní plány do budoucna? 

Teď díky koroně se ten život trochu uklidnil, tak budu 
sekat latinu a v průběhu roku by mělo přijít povýšení. 
Rozhodně bych chtěl zůstat v Praze, ale přejít k jinému 
útvaru v průběhu 2-4 let.

Jaké jsou další tvé koníčky a záliby ve volném 
čase? 

Pravidelně už několik let chodím cvičit a teď v druhé 
vlně pandemie jsem začal po 20-ti kilech a snad čtyřech 
letech pravidelně běhat. Hlavně proto, že se chci vrátit 
po pandemii k Thajskému boxu a rád bych hrál s kama-
rády Pražskou ligu v malé kopané. No a v neposlední 
řadě společnost a hudba, kterou si každý víkend prodlu-
žuji mládí a vytvářím nové zážitky. 

„V průběhu roku by mělo 
přijít povýšení...“

Děkujeme za rozhovor!
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Čtyři svatby stačí, drahoušku!

V našich životech se postupem času prolínají různé 
životní milníky. Jedním z těch, který do našich živo-
tů přinese pocit štěstí je uzavření manželství. Všem 
je nám více než zřejmé, že naše vesnice neoplývá 
velkým počtem obyvatel. Navzdory tomu jsme 
mohli letos zaznamenat 4 páry, které se rozhodly 
pokračovat na společné cestě životem pod společ-
ným příjmením. Bude mi určitě chvíli trvat, než si 
zvyknu vás tak nově oslovovat. Rozhodně 
v tom nebudu ale sama. Bylo mi velkou ctí, že jsem 
u dvou z těchto svateb mohla být a prožít s Vámi 
tyto radostné okamžiky. Nevěsty byly nádherné, 
ženichové fešáci, stoly se prohýbaly pod tíhou 
vynikajícího jídla. Hudba hrála do brzkých ranních 
hodin, dokud stačily síly svatebčanům.

Novomanželé Raclavští, Haškovi, Fuksovi 
a Davidovi,  

přejeme vám, ať Vás na společné cestě životem 
provází láska, úcta, vzájemné porozumění, tole-
rance a v neposlední řadě kupa dětí. Láska je totiž 
trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá 
ani nepovyšuje. Raduje se z pravdy, všemu věří, 
vždycky doufá a všechno vydrží a co je hlavní …
nikdy nekončí. 
   
(Text: Erika Čuříková)

    Aneb 4 svatby v Količíně 2020

Fuksovi Davidovi

Haškovi

Raclavští
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Vítáme nové občánky

    Matěj a Adélka

ADÉLKA
08/08/2020

3,39 kg a 49 cm

Adélka Vávrová se narodila mamce Kateřině a taťkovi 
Adamovi.  Adélce po porodu navážili 3390 g a naměřili 
49 cm. Je to takový malý rarášek, pořád něco povídá 
a usmívá se. Podobná je na tátu, osobnost má po ma-
mince, ale hyperaktivní je po obou rodičích.  Moc toho 
nenaspí, protože se bojí, aby ji něco neuteklo. Trošku ji 
odstávají uši, tak vypadá jak skřítek.

Matěj Kadlec se narodil mamince Pavlínce a taťko-
vi Jirkovi.  Trošku mamku potrápil, ale všechno dobře 
dopadlo. Při porodu vážil 3305 g a teď už váží dokonce 
přes 7 kilo. Prostě mu chutná mlíčko od mamky. Někdo 
říká že je to celá mamka, někdo že zas cely taťka, takže 
z každé strany si vzal Matěj něco. Doma mu říkají Maťo, 
Maťko nebo Matějičku. Pokud ho netrápí nějaké dětské 
neplechy, je hodné miminko. Teď to vypadá na období 
růstu zoubků, tak se mamka moc nevyspí.

MATĚJ
18/08/2020

3,30 kg

V druhém pololetí 2020 měla miminka v Količíně 
mystická data narození: Adélka se narodila 8.8. 
a Matěj 18.8. Zda je to znamení a tihle dva raubí-
ři o sobě nechají v Količíně ještě slyšet uvidíme. 
Zatím jsou to maminčini bobánci k upusenkování 

Vytvořte si rodinné pexeso...

Naše sousedka z Količína z nové ulice, Markéta David 
Tisa, je podnikavá žena s neobyčejnou vášní k uživatel-
ským počítačovým programům. Předává lidem umění 
objevovat programy jako Excell a Word jednoduchou 
a hravou formou. 

Na jejim blogu Marketatisa.cz najdete spousty člán-
ků, online kurzů, eBooků, srozumitelných návodů ve 
formě videí, díky kterým se naučíte s programy snadno 
a rychle. Vytvoříte si například vlastní rodinné pexeso 
plné vašich zážitků díky online kurzu zdarma.

Více na https://marketatisa.cz
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Bourání budov družstva
V letošním roce došlo k zbourání hospodářských budov, které byly vystaveny v roce 1950 se založením zeměděl-
ského družstva. Tyto družstva vznikala na základě nucené kolektivizace, jednoho z mnoha zločinů komunismu. 
V roce 1996 došlo k požáru hospodářské budovy, kde byla v té době uskladněna sláma pro vedle stojící vepřín, kde 
bylo ustájeno 350 kusů selat. Byla zde zničena celá střešní konstrukce a musely zasahovat hasičské sbory. Požár 
budovy byl způsoben nezletilými žháři. 

Sucho v Količíně?
Po období suchu, které začali pociťovat i obyvatelé naší vesnice, přišel rok plný dešťů. Z dlouhodobého hlediska se 
Česká republika pořád nachází v sušším období, ale v současnosti se nenacházíme v suchu. Průtok řeky Rusavy 
se nachází ve svém dlouhodobém normálu a obvyklé množství vody se nachází i v půdě. Deštivý rok a především 
srážkově bohatý říjen pomohl posílit lesům, což zejména přibrzdilo kůrovcovou kalamitu. Ovšem pořád není vyhrá-
no a stačí vyprahlé následující jaro nebo léto a špatná situace s půdou i lesy bude zpět, proto bude rozhodující pro 
naše okolí následujících několik měsíců. 
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ANKETA: Jaká je vaše nejoblíbenější knížka, 
kterou byste ostatním doporučili na dlouhé zimní večery? 

Erika Čuříková

Mám hodně oblíbených knížek, 
ale asi Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel. Odde-
chovka, plná neuvěřitelných 
příhod jednoho starého pána, 
že i Forest Gump je oproti 
němu břídil.

Kateřina Buchtíková

Na relax čtu hodně skutečné 
příběhy lidi, ať už o cestovaní, 
horolezectví, nebo teď mám 
na stole dvě z Nepálu. Mé 
nepálské lásky a Mé nepálské 
trable. Příběh holky, která od-
jela do Nepálu učit angličtinu 
a nakonec si tam našla muže, 
napsala nepálské kuchařky 
a založila internetový obchod 
s tamním oblečením. 

Michaela Doleželová

S holkama teď na čtení není 
moc čas, ale co miluji je edice 
Harryho Pottera. To bych moh-
la číst pořád dokola. 

Markéta David Tisa

Čtyři prány štěstí od P. Casa-
nova, tuto knihu bych doporu-
čila opravdu každému, protože 
je velmi hodnotná, poučná, 
a každý se v ní najde.

Vlasta Fuksová

Při dlouhých zimních podve-
čerech již mám svůj rituál. 
Sednu si do svého křesla, 
nohy položím na taburet a na 
odkládacím stolku již mám 
připravený horký domácí čaj 
s rakytníkem. Nasadím brýle 
a do rukou beru své oblíbené 
časopisy: Na kafíčko, Moje 
kousek štěstí, Moje dechovka, 
které pravidelně odebírám. 
Zajímám se o široký záběr 
četby, převážně to jsou různé 
životní příběhy a osudy lidí, 
události  a zajímavosti ze 
světa, recepty a samozřejmě  
jako správnou ženskou bulvár, 
kde se co šustlo. Čtenářská 
hodinka rychle uteče, hlídám 
si čas. Odkládám časopisy      
a do rukou beru televizní ovla-
dač, začíná seriál Ulice a ten si 
přeci nemohu nechat ujít.

Martin Kaňa

Já jsem spíš na sportovní 
knížky, takže různé biogra-
fie sportovců jsou pro mě to 
pravé ořechové. Od Ježíška 
jsem dostal například knihu 
o Milanu Barošovi, na kterou 
jsem osobně hodně zvědavý. 
Co se jiných žánrů týče, když 
jsem byl malý, hodně rád jsem 
četl dobrodružné nebo fantasy 
knihy. Z nich bych asi dětem 
doporučil sérii Kronika rodu 
Spiderwicků.

TIP REDAKCE:

DŮMYSLNÉ UMĚNÍ JAK MÍT VŠECHNO U PR**LE

Tato kniha vám ukáže trochu jiný pohled na svět. Dozvíte se, že šťastnější život nespo-
čívá ve schopnosti proměnit hromadu citrónů ve sladkou limonádu, ale naučit se s tou 
kyselou příchutí na jazyku zkrátka žít. 

Každý z nás dělá chyby a setkává se s nepřízní osudu. Není důležité předstírat, že se to 
nestalo, ale soustředit se na to, co je opravdu důležité. Na zbytek se zkrátka vykašlete;)

PS: Knihu lze koupit třeba na e-shopu Knihy.cz.
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KE KÁVIČCE

Najděte šest rozdílů:

Vytvořily: V. Hašková, P. Fuksová  |  Přispěvatelé: členové OV Količín

Količínští jubilanti 2021

   21.1.  Antonín Fuksa, 60 
   6.3.    Antonín Řepa, 50
   22.3.  Jiří Nesvadba, 70 
   18.3.  Ludmila Jurášková, 60
   28.3. Alena Podsedníčková, 50
   8.4.  Eva Bartáková, 60 
   22.4.  Jaroslava Syřenová, 60
   21.5. Iveta Petrželová, 50
   1.7. Radmila Bezectná, 50
   2.8. Martina Polaštiková, 50
   28.8.  Helena Rybáková, 60 
   18.9. František Novák, 80
   12.10. Václav Polaštík, 50
   7.11.  František Kubík, 60
   10.12. Eva Fuksová, 80
   20.12. Marie Vávrová, 80
   21.12. Ludmila Fuksová, 80
   27.12. Petr Pacourek, 50
   29.12. Jiří Nesvadba, 50
   

Narození v roce 2020

   Klára Murínová
   Sofie Kaňová
   Adéla Vávrová
   Matěj Kadlec

Rozloučili jsme se v roce 2020

   Zdeněk Horák
   Milada Očadlíková  
   Antonín Bazalka

Tak jde čas...

Počet obyvatel
celkem 350

Nejstarší obyvatel Količína
   
   František Hlavizna, nar. 23. 8. 1928

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

www.obec-kolicin.cz


