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Vážení spoluobčané, 

po nezvykle teplém létu jsme si na začátku září užili trochu chladnějšího a deštivého počasí. Vydatné deště opět zvedly 

hladiny řek a na několika místech v ČR způsobily malé záplavy. Ty se ale zdaleka nevyrovnají katastrofě, kterou vytváří 

hurikán Dorian ve střední a severní Americe, zejména na Bahamách, kde došlo k několika desítkám obětí. Teploty by se měly 

podle předpovědí v průběhu měsíce střídat z 20 stupňů přes den a v chladnější dny i pod 10 stupňů v noci. Letošní léto v Česku 

bylo s průměrnou teplotou 19,5 stupně Celsia nejteplejší od začátku sledování měsíčních průměrů v roce 1961. Oproti normálu 

bylo letos v období od června do srpna tepleji o 2,5 stupně.  

Konec prázdnin je hlavně pro děti a školou povinné přelomový. Končí dvouměsíční oddych a nastává deset měsíců 

učení. První malé prázdniny však na sebe nenechají dlouho čekat, budou 28. - 30. října. Začala také fotbalová sezóna, kdy jsou 

všichni fanoušci zváni k domácím zápasům, při kterých je vždy zajištěno občerstvení. V této době by měli odletět čápi, kteří 

mají v posledních letech hnízdo na elektrickém vedení u tvrze. Občas se stane, že čápi přezimují i v ČR, ale ve většině případů 

odletí na několik tisíc kilometrů dlouhou cestu směr jih Afriky. 

Nejvíce kontroverzním tématem je např. kromě Brexitu, protestů v Hong Kongu, politických afér v ČR, stále klimatická 

krize. Situaci ještě přidaly požáry v Amazonském pralese v Jižní Americe. Jak se ale časem ukázalo, tak požáry nejspíš 

nepředstavují takovou hrozbu, jak se zdá a zmiňovaný prales není tak velkými „plícemi světa“. Současně se také ukázalo, že 

mnohem větší požáry se odehrávají na jihu Afriky. Bohužel, v této době jsme tolik přehlcení informacemi, že je těžké si udělat 

na konkrétní věc vlastní názor. Velkou roli hraje také manipulace s veřejným míněním a tzv. „fake news“. Musíme tedy sbírat 

informace z více zdrojů a nevěřit pouze televizním novinám či hlavním médiím. Bojovat pro dobro přírody lze mnohými 

způsoby- nevyužívat tolik aut, šetřit vodou, starat se o zahrádku, recyklovat a hlavně nebýt tak velkým konzumentem 

spotřebního zboží a jídla, což nejvíce zatěžuje naši planetu. 

Útulky pro psy 

Ačkoliv se naší obce občas týká problém pouze přemnožených, opuštěných koček, na toto téma už jsme několikrát 

upozorňovali. Toulaví psi se v naší obci prakticky již nevyskytují a celkově se snížil i počet psů. Pokud se však někdo 

rozhodne si nového psa pořídit, obvykle kupuje štěně od chovatele nebo ho dostane od známého. Není však třeba podporovat 

chovatele a množitele, kteří chovají nové psy k peněžnímu zisku, jelikož psů k pořízení „je dostatek“ a jsou levnější, než 

většina psů (za několikaset korunový poplatek) nebo často zadarmo.  

Na území ČR existuje Státní veterinární správou kontrolovaných 120 zařízení fungujících jako 

útulky. Jednou tolik však existuje soukromých útulků, azylů nebo takzvaných depozitů. Většina těchto 

zařízení je plná a pouze v útulcích je kolem 6000 psů. Mnoho lidí si myslí, že z útulků lze pořídit pouze 

starší psy. To však není pravda, nachází se v nich i štěňata a mladí psi, kteří tam skončili například jako 

nevhodný dárek nebo nepřízní osudu. U starších psů je třeba počítat s tím, že ho již tolik nezměníme a 

budeme muset akceptovat jeho předešlou výchovu.  

Financování útulků je další ožehavé téma. Nestátní útulky fungují většinou na podpoře od soukromých dárců. 

Největším darem však může být prakticky to, že si z útulku někdo nějakého psa odnese. Dále můžete podpořit útulek a 

jednotlivé psy pouze tím, že je přijdete vyvenčit. Kontakt psa a člověka je výhodný pro obě strany, hlavně pro děti.  Existuje 

také modernější forma podpory a to virtuální adopce, která zahrnuje hlavně psy dlouhodobě nemocné, kterým se hůře hledá 

nový domov. Nejbližší zařízení pro psy je ve Štěpánově, v Čechách pod Kosířem, několik jich je v Olomouci. 

Pranostiky na měsíc září 

Měsíc září obecně - Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. Na dešti v září 

rolníků moc záleží. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta. Po 

hojných deštích v září osení zimní se podaří. Bouřka v září - sníh v prosinci. Teplé září - říjen se mračí. 

1. 9. Svatý Jiljí - Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný. Svatý Jiljí děvčata bílí. (sluníčko už neopaluje). Jiljí jasný - 

podzim krásný. Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje. O svatém Jiljí jdou jeleni k říji. 

8. 9. Narození Panny Marie - Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle. Na panny Marie 

narození vlaštovek shromáždění. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potom osm neděl bývá. 

14. 9. Svatý Kříž - Svatý Kříž - ovčí stříž. Po svatém Kříži, podzim se blíží. 

15. 9. Panna Marie Sedmibolestná - Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne. 

21. 9. Svatý Matouš - Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší. Na svatého Matouše, kdo nemá chleba, ať 

nekouše. Svatý Matouš svačinu zakous (na pastvě se kvůli krátkým dnům už nesvačí). 

27. 9. Svatí Kosma a Damián - Na Kosmu a Damiána studeno již bývá z rána. Déšť na Kosmu a Damiána 

předpovídá pěkně na Floriána. 

28. 9. Svatý Václav - Přijde Václav - kamna připrav. Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek. Svatý Václav 

víno chrání, po něm bude vinobraní. Na svatého Václava každá pláňka dozrává. Na svatého Václava mráz nastává. 

 

 



Státní svátek a významné dny měsíce září 

16. 9. Začíná Evropský týden mobility - má sloužit lidem po celém světě, k připomenutí jak jsou školdlivé a znečišťující 

látky z aut, a zároveň poukázat na různé alternativy dopravy. Jezdí autobusy na zemní plyn, které jsou ekologičtější, všude se 

dá dostat například na kole, pěšky procházkou. Pravdou je, že i výrobci automobilů mají stanoveny emisní limity a sami se 

snaží vyvinout alternativní pohony do automobilů, např. vodíkový pohon či elektromobil. 

21. 9. Mezinárodní den míru - V roce 2001 definitivně schválilo Valné shromáždění OSN Mezinárodní (Světový) 

den míru, který nám připomíná soudržnost, ale i války, které již byly naštěstí ukončeny. Tento den se slaví po 

celém světě. 

22. 9. Mezinárodní den bez aut - Mezinárodní den bez aut spadá pod týden Evropského týdne mobility, který 

začíná 16. září. Tento den nám, stejně jako celý týden mobility, poukazuje na jiné alternativy dopravy, hlavně ty 

ekologičtější, tak i Den bez aut slouží k tomu, abychom si uvědomili dopad na životní prostředí právě z výfukových plynů 

automobilů. 

28. 9. Den české státnosti - nám připomíná událost z roku 935, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem kníže 

Václav. Svátek svatého Václava byl do roku 1951 památným dnem. Za dob komunismu se tato událost příliš nepřipomínala a 

státním svátkem a zároveň dnem pracovního klidu si jej připomínáme opět od roku 2000, kdy byl tento den uznán zákonem a 

dostal oficiální označení - Den české státnosti - Svatý Václav. 

Sport 

Sál sokolovny   

• Sál si můžete zajistit formou rezervace na jednotlivé hodiny či dny (lze i na stálou dobu) nebo také 

 po domluvě. V obou případech musíte kontaktovat P. Remeše, T. Ryzího. 

• Pro halové hry jako volejbal, florbal, badminton, fotbal, stolní tenis a jiné. 

• Poplatek za užití sokolovny je se světly 50,- Kč a bez světel 20,- Kč / za hod pro občany Unčovic, ostatní. 

Tento text byl částečně vyňat z internetových stránek www.sokoluncovice.cz. Zde můžete nalézt více informací, 

 kontakty a také čas již stálých rezervací. 

Tenisový/volejbalový kurt 

• Provozní řád a údržbu hřiště, která je před a po každou hrou samozřejmostí, najdete přímo u kurtu. 

• Roční poplatek pro občany Unčovic je 300,- Kč. Pro ostatní návštěvníky a hráče 600,- Kč za rok.  

Hodinová sazba je 80,- Kč - nezávisle na počtu hráčů. 

Kontakt: Pavel Remeš, 724015517. Více informací na ceduli u kurtu. 

Fotbal 

 Výsledky:  30. 8. Buldog Unčovice 1:1 FC Bublákov  

         30. 8. Sokol Unčovice 5:0 FC Sigma Lutín  

DOMÁCÍ ZÁPASY: první zářiový zápas se bude hrát ve čtvrtek 12. září od 17:00 hodin, 4. kolo sezóny se 

odehraje v pátek 20. září od 17:00 hodin. V prvním zápase Buldog Unčovice nastoupí proti SK Slatinky a Sokol 

Unčovice proti klubu Sokolka Horka B. V druhém zápase to budou soupeři z Lutína a Břuchotína. Občerstvení ve 

formě kiosku a udírny zajištěno, přijďte podpořit domácí fotbalisty. 

Na začátku následujícího měsíce se bude konat domácí zápas v neděli 6. října od 9:30 hodin.   

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

Blahopřání 
V měsíci září oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

2.9. Kadlčíková Eva, Petrskovská Vlasta, 3.9. Holbíková Marta, 6.9. Fabiánová Nikola, 7.9. Němečková Jana, 

8.9. Procházková Jarmila, Lužný Josef, 9.9. Petrskovská Jana, 11.9. Benešová Ivana, Štýbnarová Jana,  

14.9. Fišara Jiří, Huňková Jana, Kopečná Markéta, 15.9. Winiarska Karolína, 16.9. Lužná Bohuslava, Absolon 

Milan, Labonek Věroslav, 17.9. Střída Petr, 18.9. Brožová Dagmar, Popelková Zdeňka, Marešová Miroslava, 

Protivánek Jan, 20.9. Vepřeková Radka, Hejtman Václav, 22.9. Sonntagová Ivana, Navrátil Václav, 24.9. 

Zlámal Oldřich, 28.9. Brožová Eliška, 29.9. Foltýnková Zdeňka, 30.9. Faltýnková Jarmila, Moťková Irena 

 

S radostí dáváme na vědomí, že mezi sebou můžeme přivítat nového občánka Unčovic- Jakub Doležel se narodil dne 29.8. 

Rodičům gratulujeme a novorozenci přejeme do života hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů. 

Citát měsíce září 

„Člověk se má zdokonalovat, i když je mu osmdesát. Nevážím si lidí, kteří říkají: „Jsem už takový.“ Ach, starý blázne, buď 

tedy jiný!“ Voltaire, francouzský spisovatel a filozof, 1694-1778 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ZÁŘÍ 

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. 


