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Vážení spoluobčané, 

podzim nám zatím stále ukazuje jeho obvyklou nestálost. Chvílemi je zima, zažili jsme už i mínusové teploty, druhý den 

je příjemná teplota s deštěm a zanedlouho se vrací populární babí léto. Následující měsíc by měl být podle předpovědí průměrný, 

kdy teploty v první polovině listopadu dosahuji 5-7 C, v druhé polovině měsíce jsou nižší v rozmezí 3-5 C. Práce na elektrickém 

vedení stále pokračují. Buďme prosím trpěliví, až totiž práce skončí, budou se moci zrušit zbytečná elektrická vedení, kterých je 

po obci požehnaně. Po dlouhé době jenom plesů se do Unčovic vrací i diskotéka, která se koná v půlce následujícího měsíce. Je 

zaměřená na taneční hudbu, kterou doprovází světelná a laser show.  

Důležitým tématem vztahujícím se k naší obci je nově vzniklá iniciativa místních částí osamostatnit se od Litovle, která 

vznikla jako následek vztahu Městského úřadu Litovel k místním částem. S názvem "Za život v obcích" chce bojovat za změnu 

systému a zlepšení života v obcích. V případě nenalezení kompromisu mezi Litovlí a iniciativou se bude jednat o osamostatnění 

obci. To by bylo možné, po požadovaném referendu, od roku 2021. 

Na konci měsíce října jsme si při příležitosti státního svátku připomněli Den vzniku samostatného českého státu. V 

listopadu nás čeká Den boje za svobodu a demokracii, který nám připomíná hned dvě důležité události. První z nich je uzavření 

vysokých skol nacisty po pohřbu J. Opletala, jehož čin byl projev odporu proti německé okupaci. Druhá událost se váže k roku 

1989, ke studentským protestům na Národní třídě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím spustily 

sametovou revoluci. Tyto listopadové události vedly k pádu komunistického režimu. 

Důležité informace 

Vážení spoluobčané, 

jistě jste se v posledních dnech doslechli z různých médií o odtržení místních části od města Litovle. Pár vět na osvětlení 

situace. Z různých důvodů – kvůli špatné komunikaci, nedostatku investic do místních částí, atd.. – se všechny OV místních částí 

(kromě místní části Tři Dvory) semkly a vytvořily projekt 

„Osamostatnění místních částí Myslechovice, Chořelice, Březové, Chudobín, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, 

Unčovice a Víska„ 

     Na posledním zastupitelstvu města Litovle se dohodlo, že se vytvoří pracovní skupina složená ze zástupců místních částí, 

rady města a opozičních zastupitelů (za naši obec je v této skupině Ing. Vítězslav Špunda). Tato skupina má za úkol najít cestu 

k zlepšení stavu v místních částech. O dalších krocích a postupech Vás budeme průběžně informovat. Pokud máte facebook, 

můžete najít aktuální informace na stránce "Za život v obcích".      Za OV Unčovice, Tomáš Ryzí 

Pozvánka na akce 

DISKOTÉKA Top párty – V pátek 15. listopadu se v sále místní sokolovny koná diskotéka s DJ. Začátek akce je 21:00 a 

konec v 04:00. Vstupné pro prvních 100 účastníků je 70,- Kč,- pro ostatní za 100,- Kč. Na akci budou hrát známí DJs z okolí 

Litovle a Olomouce – DJ Shamble, Boosterz, DJ Rafek a Top-párty DJs. Doplní je velká světelná show a laser show. Akce 

je směřovaná na moderní taneční hudbu tanečních rádií. V události na facebooku (Diskotéka Unčovice 15. 11. 2019) je soutěž o 

volné vstupy na akci. Srdečně zvou pořadatelé, Top párty. 

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD se koná v sobotu 16.11.  V 16.30 sraz na konci obce směr Mezice. Průvod 

projde obcí na hřiště, kde bude program pro děti a malé občerstvení. 

 

 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU na návsi se uskuteční 30.11. v 16.00. 

Vystoupení MŠ Unčovice a tradiční vánoční jarmark. Srdečně zve OV Unčovice 

 

 

Obecní Mikuláš 2019 

Ve čtvrtek 5. prosince navštíví děti v obci svatý Mikuláš s andělem a čerty. V obci se zpravidla nachází 

od 17:00 do 20:00. Délka, průběh návštěvy, způsob předání sladkostí či odměna je individuální a po domluvě. 

Pokud máte o návštěvu obecního Mikuláše zájem, chcete se na něco zeptat či se pouze ujistit jeho návštěvou, 

zkontaktujte Kateřinu Labonkovou na čísle 777 060 343.      

Fakta o sněhu v ČR   

Průměrný sezónní počet dní se sněžením je v nížinách spíše pod 50, na horách dosahuje 90 až 100 a či více dní. Výška 

sezónních úhrnů nového sněhu se pohybuje průměrně v nížinách od 40 do 60cm a v nejnižších polohách je nižší než 40cm, na 

horách je to 350 až 500cm nebo i více. Průměrné datum prvního sněžení se v nížinách pohybuje kolem 10. až 20. 11. či později, 



na horách již před 30. zářím. Průměrné poslední datum sněžení v nížinách je po 31. březnu, ojediněle (jižní Morava) i před tímto 

datem a na horách 20. až 31. 5. či pozdější datum. Průměrný sezónní počet dní se sněhovou pokrývkou se v nížinách pohybuje 

od 30 do 40 dnů, ojediněle je to i méně (místy Polabí a dolní Pohoří), na horách je to 140 až 160 dní či ojediněle i více. Průměrná 

maxima výšky sněhové pokrývky v sezóně činí v nížinách 15 až 20cm a zejména v Polabí i méně, na horách pak 100 až 150cm 

a na vrcholech více. Průměrné datum výskytu první sněhové pokrývky je v nížinách po 30. 11. a na horách od 20. do 30. 10. či 

dříve. Průměrné datum výskytu poslední sněhové pokrývky je v nížinách od 10. do 20. 3. či dříve a na horách po 30. 4. nebo 

po 10. 5. 

Nejvyšší sezónní úhrn výšky nového sněhu 896cm byl zaznamenán na Labské Boudě v roce 1995. Nejvyšší počet dní 

se sněhovou pokrývkou v sezóně 217 dní byl zaznamenán na témže místě v roce 1982, dále 213 dní na Lysé hoře v roce 1975. 

Absolutní maximum výšky sněhové pokrývky 315cm bylo změřeno na Labské Boudě 30. 3. 1992. Nejdříve se vyskytla sněhová 

pokrývka 1. 9. 1995 na Pradědu a nejpozději na témže místě ležela sněhová pokrývka 19. 7. 1997. 

Pranostiky a rčení měsíce listopadu 

Listopad- V listopadu hřmí, sedlák vesnou sní. Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný 

rok nato bývá. Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. Studený listopad - zelený leden. 

9. 11. Svatý Teodor - Svatý Teodor zasněží témě hor. Teodor- mrazy lezou z hor. Na Teodora sedlák ještě pilně orá. 

11. 11. Svatý Martin - O Martině po ledu, o vánocích po blátě. Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě. Po svatém 

Martinu zima nežertuje. Jsou-li na Martina mračna, zima je levná, jestli je noc jasná, zima je mastná. 

16. 11. Svatý Otmar - Na svatého Otmara nevidět komára. 19. 11. Svatá Alžběta- Svatá Alžběta se sněhem přilétá. 

21. 11. Obětování Panny Marie - Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá. 

25. 11. Svatá Kateřina - Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí. Chodí-li 

Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá 

do omrzení.  

Fotbal  

Výsledky: 6. 10. Buldog Unčovice 4:3 MFK Suchonice | 11. 10. Buldog Unčovice 3:7 FC Skrbeň 

                20. 10. Buldog Unčovice 9:1 Darkside (Olomouc) | 27. 10. Buldog Unčovice 4:1 Zora club (Olomouc) 

 

                  6. 10. Sokol Unčovice 5:2 FC Peklo Nova ves | 11 10. Sokol Unčovice 2:4 FC Rataje 

                20. 10. Sokol Unčovice 8:3 Sedlisko (Horka nad Moravou) | 26. 10. Sokol Unčovice 1:3 Schwarzbach 

Na 10. kolo sezóny, hrající se doma, se můžete přijít podívat v neděli 3. listopadu od 9:30 hodin. Buldoci nastoupí proti 

mužstvu Odra a Sokoli změří své síly s týmem SK Náklo. Poslední domácí zápas a celkově předposledni zápas podzimu 

se koná o 2 týdny později v neděli 17. listopadu od 09:30 hodin. Na domácím hřišti se bude hrát proti týmům Zero Spiel 

a FC Nasa (Nasoburky). Občerstvení zajištěno, srdečně zvou fotbalisté.  

Blahopřání 
V měsíci listopadu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

1. 11. Vymětal Pavel, 2.11 Wagnerova Dáša, Lederer Kryštof,  5. 11. Holbik Filip,  6. 11. Sapara Dušan, 7. 11. 

Foltýnek Jiří, 8. 11. Klaus Pavel, Hájek Martin, 10.11. Látalová Milena, 14. 11. Zmrzlý Miroslav, 18.11. Grulich 

Svatopluk, Špunda Štěpán, 19. 11. Laura Skácelová 20. 11. Janošcová Eva, Vepřek Ondra, 21. 11. Benešová 

Lucie, Franková Tea, 22. 11. Fabiánová Nela, Plachá Hana, Menšíková Božena, 24.11. Vaňková Štěpánka, 25. 

11. Petrová Karolína, Personová Monika, 27. 11. Remešová Květoslava, 28. 11. Vávrová Miroslava, Petrskovská 

Tereza, 30. 11. Lužná Dagmar 

Jubileum - Dne 18. 11. oslaví své 60. narozeniny pan Svatopluk Grulich. Dne 28. 11. oslaví své 70. narozeniny 

paní Miroslava Vávrová. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti do dalších let. 

 

                                            Dne 7.9. se narodila Sofie Klausová, blahopřejeme a přejeme vše nejlepší 

 

Dne 22.10. nás opustila paní Jiřina Táborská ve věku 79 let. Věnujme jí, prosím, tichou vzpomínku. 

 

Citát měsíce listopadu 

„Nejušlechtilejším uměním je přinášet ostatním radost.“ …P. T. Barnum (americký podnikatel a zakladatel cirkusu). 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE LISTOPADU 

Všechny zde uvedené informace jsou bez záruky. Uzávěrka každého čísla je 28. dne v měsíci. Číslo připravil Pavel Remeš - tel. 724015517, 

e-mail: pavelremes23@gmail.com, Unčovice 105. Marek Janošec - tel. 605 937 207, e-mail: janosecmarek@seznam.cz,Unčovice 96. 


