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ZHODNOCENÍ ROKU

Vážení spoluobčané,

není to tak dávno, co jsme hodnotili rok 2020, a už máme za sebou rok další. I tento rok bohužel nepatřil mezi 
standartní. Stále se nemůžeme zbavit vleklé pandemie covid 19. Sotva si myslíme, že je po všem, tak všude na 
nás číhají čísla, která ohlašují nepříznivý vývoj epidemiologické situace. 

Dovolte mi ale, abych i tak opět zhodnotil aspoň v kostce uplynulý rok. Kvůli pandemii covid-19 nezačal rok ohňo-
strojem tak, jak jsme byli doposud zvyklí, jelikož kvůli zákazu vycházení to nebylo možné. Stejně tak i Tříkrálová 
sbírka neproběhla obvykle. Tři králové neoblékli své honosné šaty a nepoctili každého svou návštěvou, vzhledem 
k vyhlášeným omezením. Tentokrát byla kasička umístěna na několika místech Holešova a místních částech, jed-
ním takovým místem byl i Količín. V Tříkrálové sbírce bylo však vybráno krásných 5 609 Kč.

Začátkem února se všichni těšili na vodění medvěda. Omezení vzájemného kontaktu však trvala dál. Bujaré 
veselí a rej količínských masek na ostatky letos proto neprotančil obcí, zastavil se však putovní medvěd z Holešova  
s Holešovskou muzikou na návsi u zvonice. Bylo krásně. Jasně a k tomu sníh. Krásné ostatkové počasí. 

Koncem května se uskutečnilo vítání občánků. Nově se tento obřad konal venku v prostorách dětského hřiště 
u obecního domu. Jelikož v předešlém období jsme nemohli uspořádat vítání občánků ve správném termínu, do-
hnali jsme to letos. Doufáme, že byli rodiče spokojení a všichni si to užili.

Co pandemie neomezila, byl úklid Količína. Tuto akci už pořádáme několikátým rokem, kdy procházíme skoro 
celý katastr Količín a sbíráme odpadky. Může se jí účastnit úplně každý, bez rozdílu věku. Že je tato akce důležitá 
a potřebná ukazuje vždy množství sesbíraného odpadu.

Na začátku května jsme uctili památku padlým vojákům a občanům obce. Po roční pauze byla slavnost již tra-
dičně se slavnostním průvodem. U hrobu padlých vojáků jsme si připomněli 76. výročí od osvobození naší obce ve 
druhé světové válce. 

Jsme rádi, že letní akce se konali bez větších omezení a mohli se uskutečnit už tradiční události jako dětský den 
nebo setkání u zvonu, které se koná v polovině června. Dále proběhla na areálu oblíbená a hlavně pohodová 
akce s názvem „Víkend v areálu“, kdy v pátek proběhla stezka odvahy a v sobotu tradiční soutěž o nejlepší kotlí-
kový guláš. Koncem srpna proběhl i fotbalový turnaj pivní liga za účasti šesti amatérských fotbalových týmů.
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První zářijový víkend patří neodmyslitelně Količínským hodům. Količín v pátek tradičně prozvučela kapela Press 
rock. V sobotu byly v parčíku promítány fotografie z života v Količíně z uplynulého roku. Hodová neděla byla za-
hájena budíčkem s dechovou hudbou. Následovala mše svatá v obecním parčíku. Slavnostní oběd byl připraven 
ve sportovním areálu, kde probíhalo hodové odpoledne. Hudební produkci k tanci a poslechu zajišťovala dechová 
hudba Miločanka. Hodový víkend podtrhli i bohaté pouťové atrakce, koňský povoz a jiné… Na tomto příjemném 
odpoledni, kdy vyšlo počasí, bylo cítit, jak jsou lidé rádi, že se mohou zase potkat, pobavit, zatančit bez omezení.

Novou akcí a kdoví, třeba i tradicí, byl Burčákový pochod, který byl uspořádán dobrovolníky z Količína a Rymic. 
Dle velkého množství lidí, které tuto akci navštívilo, lze usuzovat, že zaujala a nasadilo to příjemného brouka do 
hlavy pořádajícím, zda-li se Burčákový pochod nestane tradicí v příštích letech. Více o akci na další straně.

V době, kdy píšu tento článek už vím, že je nutné kvůli zhoršující epidemiologické situaci zrušit setkání se seni-
ory, a to hlavně kvůli jejich zdraví a ochraně. O dalších adventních akcích, jako je rozsvěcování vánočního stromu  
a dalších více v příštím čísle.

Všechny jmenované akce, které proběhly, nebo jsou pořádány by neměly smysl bez 
Vás. S radostí přistupujeme k této činnosti, obohatit život v Količíně, podpořit se-
tkávání a vzájemnou komunikaci Vás všech. Právě adventní akce vybízí ke klidnému 
a radostnému postání u čaje či svařáku, oddychu od každodenního života, protože mi 
připadá toto období jedním z nejradostnějších. Vaše přítomnost či jen zájem je pro 
všechny pořadatele, ať už SDH Količín, členy osadního výboru či jedince něco pořáda-
jící, živnou půdou. Berte to jako pozvánku, vím, že se každému líbí něco jiného, avšak 
jsme malá víska, kde každý zná každého, tak se neznáma bát nemusíte.

Radovan Kaňa, předseda OV Količín
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Burčákový pochod

Každý rok jsme se účastnili burčákového pochodu ve vinařské vesnici Mutěnice.  Plný autobus přátel, kamarádů 
a příznivců dobrého vína a burčáku se každoročně těší na tento den. Pro velký zájem účastníků jsem letos zamlu-
vila dva autobusy, ale z důvodu současných omezení obec Mutěnice pochod zrušila.

Nechtěla jsem o tuto skvělou akci přijít, a tak se u mě zrodil takový menší plán. Udělejme něco pro lidi tady u nás 
v Količíně a KDYŽ MY NEMŮŽEME DO MUTĚNIC, TAK SI JE PŘIVEZME K NÁM.

S touto myšlenkou a nápadem jsem se podělila s ostatními při vaření guláše v Rymicích. Ze začátku trochu s oba-
vou, co na to řeknou. Ale burčákový pochod zaujal, a tak jsme se již všichni společně vrhli do pořadatelské přípra-
vy.

Pod hlavičkou SPOLEK PŘÁTEL DOBRÉ NÁLADY byli členové OV Količín a dobrovolníci z řad SDH Količín a Rymice.  
V sobotu 9. října od 13.00 hodin ve sportovním areálu v Količíně se začali scházet účastníci pochodu.  Na samot-
nou akci bylo přivezeno 500 litrů burčáku, 4 druhy: Klaret, Veltlínské zelené, Rulandské bílé a červené. Zájem byl 
opravdu veliký a burčák byl vynikající. Nás pořadatelé popravdě zaskočila tak strašně veliká účast a zájem o tuto 
akci. Sešli se zde všechny věkové kategorie z širokého okolí.

Pro účastníky pochodu byl v areálu v Količíně připraven menší kulturní program v podobě ORLOJE, který patří 
k součástí vinařského pochodu v Mutěnicích. 

Poté se již všichni mohli vydali na pochod. Cesta vedla humny za dědinou, kolem Olší do obce Rymice, fotbalového 
hřiště, doškových chaloupek a do Bistra. Po celé trase bylo celkem 6 stanovišť, kde mohli účastníci koštovat burčák 
a zakousnout něco dobrého ze slovácké klasiky, jako je chleba se sádlem, škvarky, sýry a jiné pochutiny. 

Účast byla neskutečně velká, vždyť na trasu muselo být doplněno dalších 200 litrů burčáku, aby bylo co degus-
tovat. . Poděkování patří všem pořadatelům za pomoc. Akce se povedla, ohlasy byly pozitivní, tak snad, kdo ví... 
třeba zase za rok :)

Mgr. Marta Fuksová
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Investice 2021/2022
Asi nemusím zdůrazňovat, že největší investiční akcí v naší obci bylo vybudování vodovodního řadu. Celá stav-
ba je realizována cca za 27 miliónů korun. Akce byla dokončena koncem října, ale stále ještě probíhá dopojování 
přípojek k jednotlivý domům. Nyní nás čeká uvedení okolí a veřejných prostranství obce do původního stavu. Věří-
me, že i s pomocí Vás občanů dostaneme naší obec do ještě lepšího stavu, než byla před touto velkou akcí. Tímto 
bych chtěl požádat občany, aby si po výkopových pracích na jednotlivých přípojkách dali tato místa do původního 
či záleží na chuti, pak ještě lepšího stavu. Právě revitalizace obce, hlavně zeleně, bude v dalších letech největ-
ší prioritou a i finanční zátěží. Budeme postupně investovat do zeleně a postupné opravy chodníků. To budou do 
dalších let dva největší úkoly a většinu investic budeme směřovat tímto směrem. Budeme žádat v těchto věcech 
pomoc i od města Holešov. 

Kromě zmíněného vodovodního řadu, patří mezi velké investice přípojky obecních nemovitostí, které nepat-
řily do celkového balíčku. Předpokládaná cena byla cca 50 tisíc korun. Dalším z největších finančních prostředků, 
které budou třeba je oprava střechy na budově obecního domu. Město Holešov na tuto investiční akci přispělo 
a celková cena činí 420 tisíc korun. Postupně bychom chtěli pokračovat i výměnou oken a fasádou. To ovšem bude 
rozděleno do více let.

Další větší finanční akcí bylo vybudování nového chodníku u dětského hřiště, za obecním domem a položení 
dlažby ve dvou místnostech ve sportovním areálu. Celková cena činila cca 127 tisíc korun. Obrovskou radost mám 
z toho, a doufám že i občané, že se nám podařilo během výstavby vodovodu zařídit a opravit polní cesty za vše-
mi zahradami a využili jsme plně firmu provádějící vodovodní řad. Mezi drobnější investice, které činí taky velkou 
část našeho rozpočtu patří nákup stanů na pořádání akcí, nové vánoční osvětlení a spoustu jiných.

Snažíme se postupně naši obec zvelebovat a doufáme, že investice, které do naší obce vkládáme jsou určené 
správně. Bohužel je spousta investic, které někdy plány zkříží a to tím, že si to žádá katastrofický stav jednotlivých 
objektů a musí se tak peníze přenechat na tyto opravy. Ale tento problém se netýká jen naší obce.

Závěrem chci poděkovat městu Holešov za podporu, pomoci s financováním akcí 
a věřím, že spolupráce bude probíhat i v roce 2022.

Radovan Kaňa, předseda Količína

PF 2022
Osadní výbor Količín Vám přeje krásné prožití svátků. Není nic více, 
než přát ZDRAVÍ. Myslím, že každý tomu přispějeme, když si najdeme 
v tomto čase svou pohodu. Přejeme Vám, ať každý máte vedle sebe 
blízkého člověka, se kterým lze prožít toto období, navodit si atmosféru 
při svíčkách a načerpat energii na samotný závěr roku. 

Do nového roku vkročte s odhodláním, s chutí a hlavně s vírou, že rok 
2022 bude rok pro všechny lepší než ten prožitý.

Za všechny členy osadního výboru chci také poděkovat. Poděkování 
patří Všem, kteří rádi podají pomocnou ruku při pořádání jednotlivých 
akcí či při brigádách. Děkujeme! Je to pro nás důležité možná víc, než 
si všichni myslí.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v Količíně děkuje za přízeň na kul-
turních akcí a přeje všem krásné prožití vánočních svátků a do nového 
roku hodně zdraví, štěstí a pohody. 
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Vítáme nové občánky
At si kdo chce, co chce říká, 

u nás je to romantika…

NATÁLIE
20/07/2021

3,50 kg a 49 cm

Jmenuji se Anička Navrátilová. Tohle krásné jméno 
pro mě vybrala maminka, protože se tak jmenovala její 
babička. Narodila jsem se 14.5. v Přerově, měřila jsem 
48 cm a vážila 3030 g. Ale protože moc ráda papám tak 
pořád rostu a přibírám. Všichni říkají, že škraně mám 
po taťkovi. Zatím bydlím v Přerově, ale už se moc těším 
do Količína. Tam se mi totiž bude lépe jezdit na motorce 
s tátou Lukášem. ANIČKA

14/05/2021
3,03 kg a 48 cm

Jmenuji se Natálka Škrabanová a mamince Simoně jsem se 
narodila ve zlínské porodnici 20.7. v podvečer s krásnými míry: 
váha 3 500 g a výška 49 cm. Všichni kolem mě mi říkají, že 
jsem jejich největší radost. Já jim to oplácím tím, že jsem moc 
hodná, vzorně spinkám i papám. Taky se o mě nemusí vů-
bec rodiče bát, protože se v životě rozhodně neztratím. To jde 
poznat už těď, protože jsem jako každá správná holka pořádně 
usměvavá a ukecaná. 

Jsem Matyáš Polaštík a na svět jsem přišel 27.7. 
v nemocnici v Kroměříži přesně na termín. Moje mam-
ka Nikča to se mnou neměla jednoduchý, dal jsem ji 
pořádně zabrat. Nakonec se vše povedlo a já se všem 
ukázal s váhou 3 450 g a výškou 50 cm. Teď už jsem 
ale jenom hodnej a vůbec nezlobím, naopak pěkně 
papám. Kromě hraní si s babičkou a dědečkem je mojí 
největší zálibou žužlání hraček, úplně všech, co najdu. 

MATYÁŠ
27/07/2021

3,45 kg a 50 cm

Narodila jsem se mamce Lence Švendové 11.8. ve Zlíně s mí-
rami 51 cm a 3300 g a na cedulce u postele jsem měla napsa-
né krásné jméno Verunka Mrázková. Bylo to velký drama, 
protože než to jméno bylo na cedulce, tak jsem furt nevěděla, 
jak se budu jmenovat. Rozhodl to až táta, když mě uviděl a dal 
mi jeho nejoblíbenější jméno. Od té doby, co jsem se vrátila 
z nemocnice se ze mě stal velký jedlík. Po třech měsících jsem 
vážila už sedm kilo a mamka si musí pořád protřepávat ruce, 
aby jí nebolely. Máma mi taky pořád říká, že jsem celý táta, 
úplný kliďas. Často mě hlídá i Mára, velkej brácha, který mě 
pořád rozesmívá. 

VERONIKA
11/08/2021

3,30 kg a 51 cm

´
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MAXMILIÁN
25/09/2021

2,76 kg a 49 cm

Naši mi dali jméno Anežka Rybáková. Když jsem se 
mamce Markétě Chmelové narodila dne 21.8. v 16:10, 
vážila jsem 3490 g. Ale rostu rychle, v listopadu už 
jsem vážila šest kilo a měřila 59 cm. To proto, že mám 
úplně ze všeho nejradši jídlo. Jako druhou věc mám 
nejraději spánek, a tak spím klidně celou noc. Pořád za 
mnou všichni chodí a říkají, že jsem moc šikovná holčič-
ka a smějí se na mě. Tak se na ně většinou směji taky.  

ANEŽKA
21/08/2021

3,49 kg

Moje jméno je Max, teda Maxmilián Raclavský a tohle jmé-
no se mi moc líbí, protože mi ho vybral táta. Narodil jsem se 
mamce Lence o týden dřív 25.9. v nemocnici ve Zlíně a vá-
žil jsem 2 760 g a měřil 49 cm. Aby ze mě měla celá rodina 
pořádnou radost a věděla, že já mám taky radost, že jsem 
s nimi, tak pořádně řvu a co nejméně spím. A pak zase hodně 
řvu a zase nespím. S bráchou Vildou budeme jednou neroz-
lučná dvojka, protože už teď se o mě hodně stará. 

Jmenuji se Alex Vávra a narodil jsem se o dva měsíce dříve. Mám 
narozeniny stejně jako můj strejda Petr a to 25.9., takže v tento den 
se ze směru od zahradnictví budou rozléhat bujaré oslavy, abyste se 
nedivili. Měl jsem necelé dvě kila a 43 cm. První měsíc svého života 
jsem strávil na v Baťově nemocnici ve Zlíně. Jméno mi vybrala máma 
Katka, ale podobný jsem spíš na tatínka, no…vlastně jsem jeho malá 
kopie. Povahu mám stejnou jako ségra, akční a zvídavou. Ségru mám 
moc rád, protože se o mně stará. Taky musím říct, že mě hodně hlídá 
děda. No jo, už jsem rád, že jsem doma.  

ALEX
25/09/2021

43 cm

Jsem Eduard Chudárek a narodil jsem se mamince Míši 
27.10. v 10 h dopoledne a vážil jsem přesně tři kilča 
a měřil 52 cm. Když jsem se narodil, byl jsem prý celý 
táta. Co myslíte podle fotky? Doma se na mě všichni chodí 
koukat, dávají mi pusinky a říkají, jaký jsem šikovný 
chlapeček a že pěkně papám a spinkám. Já už se těším, 
až budu umět běhat, protože mám už i svého pejska 
jménem Meda. To se mám. 

EDUARD
27/10/2021

3,00 kg a 52 cm

Jmenuji se Ondřej Horák a na svět jsem se poprvé 
mrkl 15. 10., to jsem byl ještě malinkej. Měřil jsem 
49 cm a vážil 3740 g. Teď jsem už poporostl, proto-
že hodně, hodně papám. Já vlastně jenom papám a 
spinkám. Pláču jen abych upozornil, že mám hlad, a to 
se mi máma směje, že to připomíná štěkání. Doma se 
o mě starají všichni, sestřenice Maruška mě často hlídá 
a večer se mi nejlíp usíná s babičkou.    

ONDŘEJ
15/10/2021

3,74 kg a 49 cm

    Količínský babyboom
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Svateb není nikdy dost...
Svatební veselí nebylo v letošním roce o nic menší než loni a opět nám do svazku manželství vstoupili 
čtyři páry: Bártkovi, Navrátilovi, Sedláčkovi a Hasalovi. Pokud se vám ty jména nezdají povědomá, není se 
čemu divit. Provdali jsme čtyři količíňačky a naše nevěsty jsme ohledně termínu a místa trochu vyzpovída-
li. Všem čtyřem novomanželským párům bychom chtěli ze srdce popřát, ať je pro vás každý den 
vašeho manželství pramenem radosti a štěstí!

Petra a Ladislav Bártkovi

„Svatbu jsme měli 12. června 2021 v krásném pro-
středí na ekofarmě v Kunovicích u Uherského Hra-
diště. Obřad i hostina byla v přírodním stylu, který 
máme oba rádi. V současnosti bydlíme už druhým 
rokem v Hulíně a zatím neplánujeme změnu.“ 
Petra (za svobodna Navrátilová)

Tereza a Ondřej Navrátilovi

„Původně jsme měli mít takový ten klasický svatební 
den a měl se konat v září 2021. Ale asi v druhé půlce 
dubna jsme zjistili, že to možná není cesta pro nás, plus 
do toho všechna možná covidová opatření. Tak jsme 
zrušili původní termín svatby (o čemž nikdo nevěděl) 
a začali jsme hledat jiný řešení. A asi jsme našli to nej-
lepší pro nás.

Malá rodinná svatba v sobotu 26. června 2021, o které 
nikdo nevěděl (Samozřejmě kromě těch, co byli na 
svatbě - dvou svědků (sourozenců), rodičů a dvou babi-
ček. A také kromě pár velice blízkých přátel, se který-
ma jsme se loučili se svobodou týden před svatbou. Ti 
už ale na svatbě nebyli). Obřad se konal na Bludném na 
Trojáku a oddávala nás paní starostka z Rajnochovic. 
A pak jsme měli jen večeři na Brusném. Pro zbytek naší 
rodiny a pro kamarády to tak bylo překvapení. Vyna-
hradili jsme jim to ale v létě velkou párty.

Co se týká budoucnosti, tak plánujeme zatím zůstat, 
kde jsme. Takže u nás na baráku v Količíně, kde si to 
budeme časem rekonstruovat.“ 
Terka (za svobodna Machačová)

Petra a Tomáš Hasalovi

„S Tomem jsme se vzali v sobotu 12. června 2021 po více než roční známosti. Svatbu jsme měli ve 13. hodin 
v kostele sv. Bartoloměje v Rymicích a měli jsme jen obřad, ne mši. Celý den mělo být krásně a teplo a až na pár 
přeháněk (pršelo nám štěstí) se to vydařilo. Následnou hostinu a oslavu jsme měli v Roštění, mají tam úžasný ven-
kovní areál. Moc jsme si to všichni užili. V budoucích letech chci dostudovat a poté bychom chtěli s Tomem založit 
rodinu. Usadit bychom se chtěli nejlépe v Količíně nebo i v blízkém okolí. Chtěli bychom si tady postavit domek, 
protože Količín je blízko všech větších měst a zároveň je tu klid. Máme to tu rádi!“ Petra (za svobodna Habrová)
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Daniela a Jan Sedláčkovi

„Svatba se konala 31. července 2021 v Dolních Nět-
čicích. Za muže jsem si vzala Honzu Sedláčka. Mojí 
svědkyní byla sestra Kristýna a manželovi zase svědčil 
jeho brácha. V současné době stavíme rodinný dům 
v Količíně u zahradnictví, kde si chceme vybudovat 
naše rodinné zázemí. A kytku na svatbě chytla Eri!“ 
Dáda (za svobodna Sedláčková)

A jelikož jednu ze svatebních kytek chytla další Količín-
ská děvčica, uvidíme, co nás čeká následující rok...

Noví Količáci

Moc rádi bychom vám představili novou rodinu – man-
želé Vladimíra a Marii Ošťádalovi, kteří se přistěho-
vali do domu po paní Kalabiškové. Manželé si vybrali 
Količín, protože si chtějí plně užívat své začínající 
důchodové období na vesnici, a navíc zde mají i dlou-
hodobé přátelé. Oba se těší na aktivity spojené s do-
mem a zahradou, tedy sázení, hospodářství a kutilství 
všeho druhu. V domě dokončují rekonstrukci, aby si 
ho zmodernizovali ke svému obrazu, ale žádné velké 
přestavby. Dům se jím líbí tak jak je a většinu úprav se 
snaží zvládnout sami. No a jinak jim dělá radost celá 
jejich krásná početná rodina a aktuální narození vnučky. 
Oba jsou s prostředím vesnice moc spokojení a plánují 
navštívit více místních kulturních akcí. (Na fotce rodina 
Marie Ošťádalové bez paní Ošťádalové)

Blahopřání

Dne 3.7. oslavili 50 let výročí svatby - Zlatou svatbu - manželé 
Dagmar a Jiří Nesvadbovi. Srdečně jim gratulujeme k ne-
uvěřitelnému manželskému jubileu a přejeme, aby i ta druhá 
padesátka jejich manželského života přinášela tolik radosti 
a štěstí, jako ta první :)

k životu plnému lásky
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Količínské talenty

Holešovské mažoretky Lentilky mají za sebou jednu z nejúspěšněj-
ších sezón v historii místních mažoretek. Dlouholetou členkou skupiny 
Lentilky je i Magdaléna Fuksová, která se kromě skupiny věnuje 
i sólovým formacím a duu.

Počátek letošního roku sportu vůbec nepřál. Z důvodu zákazu shro-
mažďování nebylo možné normálně trénovat ani se účastnit soutěží. 
I přes to Lentilky nezahálely a více než čtvrt roku se pilně připravova-
ly na nadcházející sezónu formou on-line tréninků s trenéry a indi-
viduálních tréninků doma. Jakmile to bylo možné, začaly mažoretky 
trénovat společně alespoň na venkovních hřištích, kde to bylo dovo-
lené. Lentilky k tréninkům hojně využívaly místní víceúčelové hřiště, 
které splňovalo ideální podmínky pro trénink.

Netrvalo dlouho a začalo se opět soutěžit. Během letních prázdnin 
probíhaly soutěže sólových formací, kde měly Lentilky několik zá-
stupkyň. Jednou z nejúspěšnějších byla právě Magdaléna Fuksová, 
která za uplynulou sezónu získala spoustu medailí. Na Mistrovství 
České republiky klasické mažoretky v sólech a duích získala ve velké 
konkurenci několika desítek děvčat z celé ČR 3. místo v kategorii sólo 
junior mladší B. Ve stejné věkové kategorii, ovšem v disciplíně duo, 
získala společně s Adélou Brázdilovou skvělé první místo. Magdaléna 
se věnuje také twirlingu. Nejvyšší soutěží, které se v letošním roce 
zúčastnila, byl Národní twirlingový pohár, na kterém získala 1. místo 
v kategorii Sólo 1 hůlka.

Úspěšná byla také celá skupina Lentilek. Společně se v září zúčast-
nily celorepublikové soutěže Poděbradský pohár, kde získaly 2. místo 
v kategorii Pódiová formace a 1. místo v kategorii Parade corp. Spo-
lečně s 1. místem vybojovaly také postup na Mistrovství Evropy, které 
se konalo v chorvatském městě Poreč. I přes to, že bylo mistrovství 
Evropy spojené se spoustou hygienických opatření, si ho Lentilky 
opravdu užily. A nejen to. Domů se vracely s 1. místem a titulem mis-
tryň Evropy ve velmi náročné disciplíně Parade corp junior. Podařilo se 
jim tak obhájit titul z posledního mistrovství Evropy, které proběhlo 
v roce 2019. Cestu na Mistrovství Evropy mažoretek mimo jiné pod-
pořil i jednatel společnosti Elektromont - Hulín s.r.o., pan Rudolf Bar-
ták z Količína finančním darem, za které mu patří velké poděkování.

Aktuálně se všechny Lentilky pilně připravují na soutěžní sezónu 
2022, která začíná již v lednu soutěží Moravskotřebovský twirling, 
kde bude mít Magdaléna premiéru v tanečním twirlingovém sóle.

trenérka Jolana Seibertová

Martina Matyášová je třináctiletá količíňačka, která v současnosti 
navštěvuje 7. ročník základní školy v Kostelci u Holešova. Už nějaký 
rok ve svém volném čase píše básničky všeho druhu, a to se jí začalo 
vyplácet. Jednotlivá umístění za literární zpracování můžete vidět na-
příklad v diplomech, které Marťa obdržela. Kromě poezie je její velkou 
zálibou i hra na klavír. Doma jí navíc dělají radost dva pejsci. 

Druh poezie, o kterou se Marťa zabývá, je nejrůznější, ale nejradši ze 
všeho má román. Poezii nejen píše, ale taky ráda čte. Její nejoblíbenější 
básnička má název Nejkrásnější pes od Miloše Kratochvíla. I když ji ve 

„Nikde nenajdete poezii, 
jestliže ji nenosíte v sobě.“ 

A. S. Puškin

Literární úspěch

Mistryně Evropy z Količína
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volném čase baví literatura, chtěla by se v dospělosti věnovat úplně rozličnému oboru. Nejradši by se chtěla stát 
policistkou. Tyto dva obory se prolínají i v její škole, kde má nejraději právě literaturu a tělesnou výchovu. Všem 
vrstevníkům Marťa vzkazuje, že zkusit se zahloubat do poezie není vůbec těžké, ba naopak moc krásné a každý si 
to může lehce vyzkoušet. 

ANKETA pro naše prvňáčky: Jak se vám líbí ve škole 
a čím byste chtěli být, až budete velcí? 

Karolínka Jašková

Do školy se těším, akorát se 
mi ráno nechce vstávat. Nej-
raději mám hudební výchovu 
a pak moje kroužky: angličtinu 
a flétnu. Až budu velká, chci 
být paní učitelka. 

Vaneska Polaštíková

Ve škole se mi líbí, protože se 
tam potkávám s kamarády. 
Z předmětů mám nejraději 
matematiku. Až budu velká, 
chci být kadeřnice. 
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KE KÁVIČCE

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

Količínští jubilanti 2022

   50   

   21.2.  Hana Bendová
   17.9.    Jana Zemanová
   1.11.  Markéta Habrová

   60

   4.2.  Stanislava Sokolová
   3.3.    Miroslav Januš
   16.4.  Miluše Adámková
   8.7.  Ľubica Bartáková          
   26.9.    Iveta Čuříková
   23.11.  Pavla Fuksová

   70   

   21.1.  Libuše Stiborová
   10.4.    Pavel Lysko
      

Narozené děti v roce 2021

   Alex Vávra
   Maxmilian Raclavský
   Ondřej Horák
   Natálie Škrabanová
   Anna Navrátilová
   Natálie Rybáková
   Matyáš Polaštík
   Veronika Mrázková
   Eduard Chudárek

Rozloučili jsme se v roce 2021

   Eva Fuksová
   Drahomír Adámek

Tak jde čas...

A že jich letos 
v Količíně bylo,
 jen tak dál...

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

www.obec-kolicin.cz

Tyhle noviny seženete 
jen v Količíně

,,Kam běžíte, pane předsedo, 
tak pozdě?“

,,Ale chvátám, chvátám domů, 
abych přišel dnes dřív. 

Měl jsem přijít v deset hodin,
kázala Lucie, 

a ono je už půl čtvrté…“

Oslavencům 
vše nejlepší!


