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Vážení spoluobčané, 

 podzim se nám pomalu blíží ke konci a s ním i konec roku 2019. Oficiálně zima začne 21. prosince a podle předpovědí 

bychom měli očekávat nižší teploty až ke konci prosince. Podzimní atmosféru nám pěkně zpestřil lampionový průvod a 

nadcházející vánoční atmosféru v obci nastartovalo rozsvěcování vánočního stromu na návsi. Mnozí z nás si v následujících 

dnech ozdobí naše obydlí vánočními motivy. Nejvíce očekávaný čas roku začal také ve větších městech, kde se konají bohaté 

vánoční trhy, ulice jsou nazdobeny různým osvětlením a dekoracemi, akorát ten sníh, který k tomu patří, nám v posledních 

letech chybí. Někteří si tento bílý nedostatek odjíždějí užívat do blízkých či vzdálených hor. 

 Jako každoročně, na závěr roku je třeba poděkovat všem, kteří se nám to tady v obci snaží jakkoliv zpříjemnit. Na 

prvním místě je samozřejmě Osadní výbor s T. Ryzím v čele. Stejný dík ale patří TJ Sokol Unčovice, Mateřské školce, 

fotbalistům- Sokolu, ale hlavně Buldogu Unčovice nebo místní knihovně. Všeobecně všem, ať už menším nebo větším 

uskupení, za jejichž aktivitou se skrývá dobrovolnost, sociální cítění, dobrý skutek pro druhé osoby a jiné obdivuhodné 

vlastnosti. Děkujeme také účastníkům jednotlivých akcí a doufáme, že se nás při různých kulturních událostech 

následujícího roku sejde ještě více.  

 Ačkoliv jsme si sněhu ještě moc neužili, i tak žádáme všechny řidiče, jež nestihli "přezout", aby tak učinili.  

Dle zákona je povinnost mít zimní pneu od 1. listopadu do 31. března. Dále Tradičním „dárkovým opozdilcům“ 

připomínáme, že velké obchody mají na Vánoce otevírací dobu ze zákona stanovenou pouze do 12:00 hodin. Pro 

všechny obchody pak platí zákaz prodeje po dobu vánočních svátků.   

    Na štědrý večer se opět kolem 16.00 hodiny dostaví trubači. Jejich koledy si můžete vyslechnout na obvyklých 

místech. Například kolem 17.00 hodiny přímo na návsi u nasvíceného stromku.  

Pozvánka na akce 

SILVESTROVSKÝ FOTBAL – Místní fotbalisté pořádají poslední den tohoto roku, v úterý 31. prosince 2018, 

od 10:00 hodin tradiční silvestrovský turnaj ve fotbale. Klání se budou odehrávat v přátelském duchu. Jsou zváni 

všichni příznivci sportu a zábavy, na hráčské úrovni nezáleží. Přijďte se pobavit jak při hraní, tak i sledování svých 

známých. Občerstvení zajištěno. Hraje se za každého počasí.  
INFO: 

Dne 28.11. byly dětmi z MŠ Unčovice vysazeny dvě lípy u křížku na cyklostezce. Výsadbu organizoval OV 

Unčovice ve spolupráci s městem Litovel. Fotky z akce jsou k vidění na http://spolco.lezcihana.cz/toky/sazeni-

stromku-2019 

ČERNÁ SKLÁDKA 

Připomínáme občanům, aby neskladovali větve před Selikem. Jedná se o nelegální skládku na 

soukromém pozemku. Předejdeme tak kontrolám, obviňování a pokutám. Stejně tak platí i zákaz 

jakéhokoli skldování na stráni, u nádrže na hliníku apod.  

 
Objednání LITOVELSKÝCH NOVIN na rok 2019 

Stávající odběratelé i noví zájemci si mohou objednat LN na rok 2019 u pana P. Remeše na tel. č. 724015517 nebo na mailové 

adrese: pavelremes23@gmail.com . Předplatné na celý rok 2019 je 132 Kč.  

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. 

Významné dny a státní svátky měsíce prosince 

24. 12. Štědrý den – Jeden z nejkrásnějších dnů v roce, hlavně pro děti. Den nezapomenutelných tradic jako zdobení 

vánočního stromečku, štědrovečerní večeře, rozdávání dárků blízkým. Při pohledu do minulosti - konkrétně do období 

středověku, tak právě v tento den končil rok a nový začínal 25. prosince, na Narození Páně. 

25. 12. 1. Svátek vánoční - Z pohledu liturgické tradice slaví věřící tento den jako narození Páně. Pro ostatní se v tento den 

navštěvují známí a příbuzní. Obvykle se rozváží dárky, které nechal ježíšek právě pro příbuzné ve vaší domácnosti. 

26. 12. 2. Svátek Vánoční - Druhý svátek vánoční je ve znamení svatého Štěpána, který byl jedním z prvních mučedníků. V 

České republice je tento svátek nazván 2. Svátek vánoční a máme jej spojen se "štěpánskou koledou", no kdo z nás by si 

nevzpomněl na říkanku - koleda koleda Štěpáne... Tato tradice se váže do doby, kdy čeledíni a děvečky dostávaly "na 

odchodnou" zvláštní koláč. Koláč tvořily tři pruhy těsta spletené do kruhu a zdobené ořechy, rozmarýnem a pentlemi. 

VZPOMÍNKA NA ROK 1989 
Nedávno jsme vzpomenuli výročí sametové revoluce před 30 lety. V následujícím příspěvku si jen stručně 

připomeneme dění v naší obci. O svoje vzpomínky se s námi podělil pan Ladislav Vydra, za což mu velice děkuji.  

Nějakou dobu po převratě fungoval v obci ještě starý občanský výbor. Předsedou byl po Miroslavu Skácelovi pan 

Hynek Kocvrlich. Byla to doba, kdy se začalo mluvit o odtržení obce od Litovle.  Následující volby v Litovli vyhrálo 

Občanské fórum. Starostou se stal pan Geschwinder, místostarostou paní Mazánková z Násobůrek. Ustaveny byly Občanské 
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aktivy.  Z Unčovických kandidátů měl nejvíce hlasů pan Vydra a byl požádán, aby sestavil Občanský aktiv s tím, že bude jeho 

předsedou.  A nyní již ze vzpomínek pana Vydry a zápisu z veřejné schůze.  

Já jsem si do  Osadního výboru vytipoval některé občany a šel za nimi. Někdo mou nabídku přijal a někdo ne.  Šel jsme 

i za kandidáty KSČM. Žádný z nich ale nabídku nepřjal. Nabídku přijali: Špruček František,, Vohralík Josef, Navrátil Václav, 

Pajkrová Eva, Špunda Hnyek, Ing. Mikulka Eduard a Huňková Jana. Litovel můj návrh schválila, a tak byl 21.1.1991 ustaven 

Občanský aktiv v Unčovicích.  

7. října byl do OA přijat Pajkr Petr, který měl na starosti kulturu.  

18. řijna 1991 byla v sokolovně veřejná schůze, na které se jednalo o osamostatnění obce. Já jsem přečetl informační 

list, který pojednával o kladech a záporech samostatné obce. Zdůraznil jsem, že pokud nebude mít kandidáta na starostu, tak, 

že nemá význam se odtrhnout. F. Špruček vystoupil s tím, že by kandidoval na starostu ale, že není možné, aby byl jen jeden 

kandidát. Že pokud bude jen jeden, tak že je je lépe u Litovle zůstat. 

19. listopadu vystoupil na schůzi pan Špruček, že z vlastního rozhodnutí odmítá dále v Občanském aktivu pracovat. 

Jako důvod uedl neosamostatnění obce. Ze stejného důvodu odmítl další práci i pan Špunda. V obchodě bylo možné, aby se 

občané k odtržení od Litovle vyjádřili. Na seznamu podpisů občanů, kteří nesouhlasí s osamostatněním obce je uvedeno 62 

jmen. K osamostatnění obce tedy nedošlo. Proto bylo potřeba Občanský aktiv doplnit o dva občany. 

20. ledna 1993 jsou v zápisu schůze OA uvedeni již tito přítomní: Vydra, Vohralík, Navrátil Mikulka, Špunda F. Látal, 

Remeš, Pajkrová. F. Špunda a F.Látal, nahradili F. Špručka a H. Špundu, kteří z OA vystoupili. Pavel Remeš převzal starost o 

kulturu místo Petra Pajkra, který se této funkce vzdal. 

Na závěr prvního volebního období, byla v sále sokolovny veřejná schůze občanů za přítomnosti Vedení města Litovle. 

Pomalu se začaly připravovat další komunální volby. 

Fotbal 

Podzimní část sezóny pro domácí fotbalové týmy skončila. Je tedy čas se podívat, jak se jim v tabulce dařilo. Buldog 

Unčovice, kteří hrají 4. ligu ve skupině B skončili se skóre 43:31 a celkem 18 body na skvělém 3. místě, gratulujeme. Ve 

stejné skupině skonči na prvním místě klub FC Skrbeň a na posledním FC Lutín. Sokol Unčovice hraje stále 3. ligu ve skupině 

A a přes zimu setrvá na 8. místě se skóre 44:41 a 12 body. O něco výš, na 1. místě ve skupině skončil tým Sokolka Horka A a 

na posledním místě FK Sigma Lutín.  

Výsledky: 23. 11. Buldog Unčovice 2:5 Erena | 17. 11. Buldog Unčovice 3:2 Zero Spiel 

                    9. 11. Buldog Unčovice 4:1 FC IJZ | 3. 11. Buldog Unčovice 1:1 Odra 

                  23. 11. Sokol Unčovice 4:3 Arsenal Loučany | 17 11. Sokol Unčovice 2:6 FC Nasa (Nasobůrky) 

                    6. 11. Sokol Unčovice 2:3 Sokol Křelov B | 3. 11. Sokol Unčovice 1:6 SK Náklo 

Poděkování: Buldog a Sokol Unčovice děkují všem fanouškům za jejich přízeň, také děkují všem návštěvníkům zápasů a 

sportovních událostí za podporu v podobě koupi občerstvení z kiosku či udírny. Díky těmto příjmům je zajištěn chod 

fotbalových týmů. Velký dík patří hlavně aktivním dobrovolníkům, jež se spolupodílejí na organizaci a činnostech 

souvisejících s pořádáním domácích zápasů a jiných sportovních událostí. Pohodové Vánoce plné radosti a štěstí a bohatého 

Ježíška přejí fotbalisté. V další sezóně fotbalu a sportu 3x zdar! 

Blahopřání 
V měsíci prosinci oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

2. 12. Kotrba Matěj, 4. 12. Kotrba Slavomír, 5. 12. Crhák Jaroslav, Ryzí Vladimíra, 6. 12. Klausová Miroslava, 

Zemenová Marie, 7. 12. Dokládalová Hana, 8. 12. Foltýnková Eva, Koudeláková Vladimíra, Pospíšil Pavel, 

10. 12. Střída Břetislav, 12. 12. Crháková Marie, Granzerová Helena, 16. 12. Dostálová Eva, 17. 12. Lužná 

Zuzana, Slouka Jaromír, 20. 12. Sachová Naděžda, Zmrzlá Martina, Grulich Jan, 21. 12. Látal Vojtěch, 

Winiarski Tobiáš, 22. 12. Čtvrtníček Zdeněk, 24. 12. Koláčková Andrea, Šmoldasová Hana, Špručková 

Helena, Táborská Markéta, 26. 12. Zlámalová Eva, 29. 12. Dostál Pavel, Mach Jaroslav, 30. 12. Labonková 

Alena, Labonková Kateřina, Ryzí Michal 

Jubileum - Dne 12. 12. oslaví své 60. narozeniny paní Helena Granzerová. Dne 29. 12. oslaví své 

80. narozeniny pan Jaroslav Mach. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti do 

dalších let. 

S radostí dáváme na vědomí, že mezi sebou můžeme přivítat nového občánka Unčovic.  26.11. se narodil 

Jakub Pospíšil. Rodičům gratulujeme a novorozencům přejeme do života hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů.  

 

Osadní výbor Unčovice přeje všem spoluobčanům radostné prožití vánočních svátků a 

do nového roku přeje hodně štěstí a zdraví. 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE PROSINCE 

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. 

 


