Količénské zpravodaj
Speciální masopustní vydání
Masopust
Dne 13.02.2010 projde naší obcí tradiční
masopustní průvod. Účastníky zajisté budou stejní
pošuci jako každý rok. Jejich masky budou,
podobně jako v minulých letech,
precizně
promyšlené. Můžeme tedy říci, že lze očekávat
velkolepou podívanou. Nebude chybět ani orchestr
jako doprovodné těleso průvodu, zpívající jedinci,
ožralí a dobrá nálada. Srdečně zveme.

Další masopustní zprávy
V hospodě U tří lip nebude již místo
Provozovatel hospody, pan Jenda oznámil, že místo
na sezení v hospodě si lidé budou muset rezervovat.
Prostým důvodem je nedostatek dřeva na topení a
nechuť navážet další. Od tohoto víkendu začíná pan
Jenda topit hospodskými židlemi, následně přijde
na řadu dřevěné obložení baru. Pan Jenda ale svolil,
že ponechá ty židle, které si pravidelní návštěvníci
zarezervují na dlouho dopředu. Rezervace budou
přijímány od 13.02.2010.
Areál količínského koupaliště ohrožen
Areál koupaliště v Količíně, jeho vzkvět, rozvoj a
budovatelské záměry jsou ohroženy. Město
Holešov totiž zvažuje jeho demolici z důvodu
výstavby nového kruhového objezdu. Zástupci
města se vyjádřili, že doprava mezi obcemi Rymice
a Količín je již neúnosná, dopravní infrastruktura
nevyhovující a je třeba této silnici 1. třídy odlehčit.
Tento záměr výstavby bude město projednávat na
veřejném zasedání dne 13.02.2010.
Sečení trávy
Starostka obce Količín oznamuje, že již nebude
zajišťovat sečení trávy veřejných prostor. Jak se
sama vyjádřila: „Mohla bych se na to vysrat. Tráva
roste rok od roku rychleji, je třeba ji tedy séct
častěji. Za loňský rok byla výška trávy v průměru o
5 cm vyšší než roky předchozí. Je znát, že se
projevuje globální oteplování. Více prší, je tepleji,
trávě se daří. Benzín do sekačky je čím dál tím víc
dražší, je třeba pro tuto práci častěji využít lidskou
sílu, založit novou velkokapacitní skládku pro již
posečenou trávu. Z těchto argumentů vyplývá, že
pro naši obec je to absolutně neekonomické. “
Starostka nechá o problému zda trávu síct, či nesíct
hlasovat dne 13.02.2010 v 20.00 hod. v místním
pohostinství.

Pozn. redakce: Nezapomeňte si rezervovat místa
v hospodě. Pamatujte-čím více lidí, tím větší zima.
Teple se oblečte.
Volná pracovní místa
Obec Količín vyhlašuje výběrové řízení na dvě
volná pracovní místa. Nábor se týká volných míst s
funkcí č. 1: Já opékám a funkcí č.2: Ty dáváš
hořčici a chleba. Tyto funkce budou vykonávány
nepravidelně, vždy na různých společenských
akcích (hody, zábavy, akce pro děti apod.). Místem
výkonu je bufet číslo 3 v areálu koupaliště.
Požadavky: dlouholeté zkušenosti, kulinářské
umění, tvořivé myšlení při přípravě pokrmů, plcání
hořčice, krájení chleba, přizpůsobivost, pružnost a
příjemné vystupování. Přihlášky s životopisem a
vizí výkonu dané funkce můžete vhazovat od
13.02.2010 do poštovní schránky místního
obecního úřadu.
Životopisy budou posouzeny komisí a vybráni
budou jen opravdu nejlepší jedinci. Předchozí
vykonavatelé těchto funkcí byli velmi schopni, jídlo
bylo výborné, ale po pravdě řečeno naše obec nemá
zájem o osoby, které někdy nejsou samy schopny
koordinovat svou činnost. Již nechceme, aby
mottem těchto zaměstnanců bylo:Přežrat se a ožrat
se.
Ocenění azylového zařízení
Již dlouho fungující azylové zařízení „Zastávka
naproti hospody“ bylo oceněno Radou města
Holešova. Zařízení slouží většinou mladým
jedincům, kteří nechtějí trávit dlouhé a nudné chvíle
doma a vykonávat tak domácky-prospěšné práce.
Mezi jedinci jsme provedli anketu. Z odpovědí
vybíráme názor Lenky S.: „Zastávka je pro mě
druhým domovem. Cítím se zde volně, bezpečně,
mám pocit jistoty. Při lahvince vína tady můžu
s kamarády vše v klidu probrat. “
Vztah vyšel napovrch
Své touhy nezvládli skrýt pan Tomáš M. a Radovan
K. Tito muži byli přistiženi při romantické chvilce
v místě zvaném Ohrada. Ani stromy, jenž je
obklopovaly nedokázaly zabránit a skrýt projevy
jejich lásky. Oba dva byli velmi zaskočeni, když
vše vyplynulo napovrch. Pan Radovan K. k tomu
dodává: „Vyznávám zásadu volnost, rovnost,
bratrství. Společnými silami to zvládneme.
Kamarád taky rád.“ Pan Tomáš M. byl umírněnější
a skleslejší. Jen potichu dodal: „To zas bude doma
mazec!“

