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Vážení spoluobčané, 

 jen co skončilo léto, počasí nám už pomalu začínat ukazovat sílu podzimu. Střídají se deštivé dny s posledními teplými 

dny, bývá větrno. Příroda se barví do podzimní škály barev, listí padá a my trávíme více času doma, kde už se začíná topit. 

Ačkoliv jsou už rána poměrně chladná, v měsíci říjnu se ještě můžeme dočkat příjemných teplot. Například minulý rok jsme si 

užili 11 dnů, kdy odpolední teploty přesáhly 20 stupňů, ale také 6 deštivých dnů.  

 Světem poslední dobou stále hýbe ekologická krize. Na svět se dostala hypotéza, že slavná Greta bojující za přírodu, je 

jen loutka, která má za cíl odlákat naši pozornost od důležitějších a palčivějších témat. Takových mladých bojovníků totiž už 

v minulých letech pár bylo, avšak jim nikdo nedával větší pozornost. Pokud by někdo chtěl pomoci přírodě, udělat dobrý 

skutek, tak Lesy ČR plánují v polovině října akci sázení stromů a úklidu lesa, které se může zúčastnit každý. Akce také nabádá 

k tomu, že nejenom sázení stromů, ale celkově starání se o flóru i faunu, by pro nás měla být normální součást života.  

Ceník nájmů v sokolovně Unčovice 

Ačkoliv se Osadní výbor Unčovice pod vedením T. Ryzího snažil o zachování původních cen a bojoval o zvýhodnění 

pro místní organizace, požadavek nebyl bohužel od MěÚ Litovel vyslyšen a došlo ke zdražení nájemného. Sokolovna je 

majetkem města a o změně cen v kulturních domech se jednalo i v ostatních místních částech. 

Vysvětlivky: Pořadatel „MÍSTNÍ“ – nájemce s trvalým pobytem v Unčovicích 

            Soukromě – akce konaná pouze pro omezený okruh účastníků (uzavřená společnost) a bez vstupného 

            Komerčně – akce konaná pro širokou veřejnost či pro omezený okruh účastníků (uzavřená společnost), konaná 

za účelem zisku nájemce (např. předváděcí akce prodejců, zábavy, plesy, dětské dny, …) 

Cena za energie (elektřina, voda, plyn) jsou účtovány zvlášť.  Tento ceník nájmů je platný od 1. 9. 2019 

Lesy ČR – akce sázení stromů 

Jako odpověď proti nedávným  kalamitám, Lesy ČR přichystaly na 19. října největší sázení stromů, do kterého 

se může zapojit každý. Podle Lesů ČR jde o největší takovou akci v historii podniku. Lidé v tento den vysadí pod 

vedením lesníků a studentů lesnictví tisíce dřevin, uklidí vytěžené plochy a postaví oplocenky, které sazenice ochrání 

před zvěří. Nářadí bude k dispozici. 

Sázení v olomouckém kraji se koná v sobotu 19. říjná 2019 od 10:00 do 16:00 hod v prostoru chatového 

tábora u pevnosti Radikov u Svatého Kopečku. Pro zalesňování se doporučuji vlastní pracovní rukavice, pevnou obuv  

a oděv přizpůsobený počasí a terénu. Nářadí poskytnou organizátoři. Akce je zásadní pro celou společnost a potřebuje 

podporu veřejnosti. Udělejme někdy něco ne pouze pro lidi, ale také pro přírodu. 

Halloween 

Halloween se v posledních letech začal slavit i našich krajích.  Zprvu to byla pouze záležitost, jak udělat radost dětem. 

Postupně se však přidali i mladiství a dospělí a v dnešní době popularita tohoto svátku pomalu konkuruje Svátku Všech 

svatých. Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z 

jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním 

pořekadlem „Trick or treat“ (Koledu, nebo vám něco provedu) a koledují o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky 

mluvících zemích. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. 

V Česku se Halloween zatím nebere jako tradiční svátek, nýbrž jako událost ke zpestření podzimu. Ikdyž si 



mnoho rodin zkrášluje domovy symboly jako dýně, čarodějky, kočky, atd., děti nechodí od domu k domu jako součást „Trick 

or treat.“ V Česku zatím jde o čistě naše pojetí svátku, které se zatím vyvíjí a jeho podoba se mění. 

Svátek Všech svatých 

Svátek Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou 

oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“. Svátek je slaven 

napříč křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze západního křesťanství jej slaví 1. listopadu, zatímco východní 

křesťané první neděli po letnicích. Římskokatolická církev a některé další západní církve navazují 2. 

listopadu na tento svátek Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, lidově tzv. Dušičkami. V tyto dva dny je v 

zemích s křesťanskou tradicí zvykem navštívit hřbitov a rodinný hrob a zapálit zde svíčku, položit kytici či 

věnec a se vzpomínkou se pomodlit. Historie tohoto svátku sahá až do 8. Století, kdy se v Irsku a 

v Anglii začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu (snad proto, že u Keltů je tento den 

počátkem roku). Slavení tohoto svátku se záhy rozšířilo a v Římě se tento svátek slaví od 9. století. 

Pranostiky a rčení měsíce října 

Celý měsíc - Říjen když blýská, zima plíská. Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti. V 

říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů. Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima. 

2. 10. Marie Orodovnice - Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima. Den Marie Orodovnice - první 

mrazíky.  

9. 10. Svatý Diviš - Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima. Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu. 

16. 10. Svatý Havel - Svatý Havel - devět počasí za den. Jaký den svatý Havel ukazuje, taková zima se objevuje. 

21. 10. Svatá Voršila - Svatá Voršila zimu posílá. Svatá Uršula perličky rozsula; ráno vstala, posbírala, ani 

jediné nenechala. Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula. Svatá Voršila a Kordula - patronky větru. 

28. 10. Svatý Šimon a Juda - Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše. Šimona a Judy - tuhnou na poli 

hrudy. Šimona a Judy - buď sníh, nebo hrudy. Šimona a Judy - zima je všudy. 

Fotbal 

Výsledky:  8. 9. Buldog Unčovice 4:3 Sokol Slatinky / 12. 9. Buldog Unčovice 3:0 SK Slatinky (kontumačně)  

          21. 9. Buldog Unčovice 3:0 FC Lutín (kontumačně) / 25. 9. Buldog Unčovice 2:6 Leaders 

        6. 9. Sokol Unčovice 2:6 Sokolka Horka A / 12. 9. Sokol Unčovice 2:2 Sokolka Horka B  

        21. 9. Sokol Unčovice 8:1 FK Břuchotín / 27. 9. Sokol Unčovice 2:2 Sokol Křelov A 

DOMÁCÍ ZÁPASY v měsíci říjnu se odehrají v neděli 6. října od 9:30 hodin, 8. kolo sezóny se odehraje opět 

v neděli a to 20. října od 9:30 hodin. V prvním zápase se Buldog Unčovice pokusí zdolat MFK Suchonice a Sokol 

Unčovice klub FC Peklo Nová ves. Na druhý zápas k nám přijedou soupeři Darkside a Sedlisko. Občerstvení ve formě 

kiosku a udírny zajištěno, přijďte podpořit domácí fotbalisty. 

Na začátku následujícího měsíce se bude konat domácí zápas v neděli 3. listopadu od 9:30 hodin.   

Pro více informací o fotbale a celkově sportovním dění v obci prosím navštivte: www.sokoluncovice.cz 

PŘIPRAVUJEME: na 6.11. připravuje Osadní výbor Unčovice lampionový průvod pro děti. Bližší informace v listopadovém 

čísle. 

Blahopřání 
V měsíci říjnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

1. 10. Palinková Marie, Staroštíková Věra, 2. 10. Kotrbová Pavla, 3. 10. Janošcová Lucie, Vaněk Jiří, 4. 10. 

Hrudičková Marie, Foltýnek František, 6. 10. Navrátil Stanislav, 7. 10. Balcárková Věra, Hejtmanová Ludmila, 

8. 10. Ryšavá Karla, Koudelák Matěj, 10. 10. Háblová Věra, 12. 10.  Vymětal Pavel, 13. 10. Čapková Jana, 14. 

10. Benešová Marcela, Lederer Erik, 15. 10. Foltýnek Jiří, Holbík Jiří, Recová Libuše, 18. 10. Doležel Josef, 

19. 10. Pospíšilová Jarmila, Martinek Pavel, Ryzí Daniel, Vepřek Milan, 21.10. Vysloužil Jan, 22. 10. 

Navrátilová Marta, Bednaříková Hana, Němečková Tereza, 23. 10. Petrskovský Lukáš, Střída Pavel, Vohralík 

Josef, 24. 10. Florio Carmela, Novák Radek, 25. 10. Moťková Laura, 26. 10. Brokešová Kateřina, 29. 10. 

Sonntagová Milada, Holánik Jakub, 30. 10. Moťka Josef, 31. 10. Hubáčková Nikola, Janošec Jaromír, Janošec 

Marek 

Jubileum - Dne 1. 10. oslaví své 75. narozeniny paní Zdenka Navrátilová. Dne 12. 10. Oslaví své 70. narozeniny 

pan Miroslav Vohralík. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti do dalších let. 

Citát měsíce října 

„Když je člověk šťastný, neznamená to, že nemá problémy, ale že je schopný je vyřešit.“ S. Maraboli 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ŘÍJEN 

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. 

http://www.sokoluncovice.cz/

