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Vážení spoluobčané, 

 Mnozí z nás se těší současného teplého počasí, které nám konec února přinesl. Ačkoliv se prvního jarního dne dočkáme 

až 20. března, tak již nyní kvetou sněženky a my si užíváme vyšších teplot. Např. poslední den v měsíci jsme zaznamenali 

rekordní teploty na 96 stanicích. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji v Kobylí na jižní Moravě, kde 

se rtuť teploměru vyšplhala na 18,8 stupně Celsia. Na druhou stranu si však musíme připustit, že těch teplotních rekordů je 

v poslední době nějak mnoho a nejsou zrovna příznivé pro přírodu a životní prostředí. Školou povinní si v datu 11. 3. - 17.3 

užijí jarní prázdniny. Další oficiální volno budou mít přibližně za měsíc na Velikonoce. Místní fotbalové týmy opět zvou své 

fanoušky k prvním utkáním jarní části sezóny 2018/2019. První fotbalový zápas se bude hrát poslední den března na domácím 

hřišti. Jak už je zvykem, při každém domácím zápasu je připraveno občerstvení. 

V měsíci březnu si připomeneme důležitou událost československých dějin. Dne 2. března roku 1978 se dostal do 

vesmíru Vladimír Remek jako první člověk ve vesmíru, který nebyl občanem USA ani SSSR. Od té doby už ve vesmíru bylo 

celkem 536 dalších astronautů z 38 zemí světa. Po měsíci jich chodilo zatím pouze 12. O pár dnů později, 8. března, však 

oslavíme mnohem důležitější událost – Mezinárodní den žen. Připomeňme si při této příležitosti, co pro nás všechno ženy 

znamenají, jak si jich vážíme a máme je rádi. Dárkem, který potěší snad každou ženu, může být jen pouhý polibek a slova 

vděčnosti, úcty a lásky. 

Polské maso vs. český zákazník 

V současnosti je jedním z nejdiskutovanějších témat dovoz závadného polského masa. Celá aféra nejdříve vypukla 

kauzou v samotném Polsku. Po čase se však ukázalo, že problém zkaženého nebo kontaminovaného masa je mnohem 

vetší. Po ČR byly po různých hmotnostech zadrženy (jedna nejblíže k nám na benzinové stanici u dálnice směr Olomouc) 

neoznačené či závadné dodávky z prve hovězího, dále také kuřecího masa. Kvůli této nepříjemné 

situaci vznikají nejen mezi ČR a Polskem, ale také na Slovensku a p ůdě EU politické souboje. 

 Polská strana se brání kontrolou českého piva, které by mělo byt více kontrolováno 

z pohledu obsahu sladu a teploty. To však v porovnání s jinými kauzami (hovězí se salmonelou, 

jablka s pesticidy, vejce s fipronilem, kuřecí maso se salmonelou, zelenina s pesticidy, sušenky s 

jedem na potkany, potraviny s posypovou solí, aj.) nemá jaksi velkou váhu. Problém nekvalitních 

potravin není  ani současnou záležitosti.  

Na druhou stranu je však chyba i na české straně, kdy český zákazník dává přednost 

levnému masu z Polska než kvalitnějšímu z ČR. To má za následek ukončení činnosti středních až malých chovů, které jsou na 

domácím odbytu závislé. Například české vepřové maso je nejohroženější potravinářskou komoditou. V konečném důsledku je 

tedy značná část zodpovědnosti na zákazníkovi, protože podle něj se tvoří tržní prostředí, v pultech se nám nabízí to, co nejvíce 

kupujeme a za jakou cenu. Dalším faktorem je např. nemožnost získání dotací pro malé podniky. Zkusme raději utratit vice 

peněz za ověřenou domácí kvalitu, která nejen prospěje nám, ale také českému tržnímu prostředí a nepodporujme 

levný dovoz ze zahraničí. 

Únor – vznik měsíce 
Pokud zrovna není přestupný rok, má únor jen 28 dní. Ve starověkém Římě kolovala legenda o tom, že 

sám Augustus, první císař římské říše, tomuto měsíci, který měl původně 29 dnů, jeden den vzal a přidal ho k 

srpnu, který nesl jeho jméno. Ze začátku měl totiž římský rok jen 304 dní. Čas bylo potřeba nějak dělit, aby 

všichni věděli, co se kdy děje. Zimní měsíce, kdy se nedala zasadit ani sklízet úroda, byly ale pro tehdejší lid 

zbytečné, a tak je formálně víceméně ignorovali. Postupem času od toho ale upustili a z desetiměsíčního kalendáře se stal 

kalendář dvanáctiměsíční, který měl dní 355. To dalo vzniknout lednu a únoru.  

Druhý římský král Numa Pompilius dlouho přemýšlel, jak všechny dny roku rozdělit mezi měsíce tak, aby 

žádný neměl sudý počet. Římané totiž věřili, že sudá čísla jsou nešťastná. Ať ale dumal, jak dumal, vždycky to vyšlo 

tak, že jeden měsíc sudý počet dnů měl. A tak to padlo na únor, který byl považován za poslední měsíc roku. A když už 

měl být nějaký měsíc tím nešťastným, pak tedy právě ten těsně před začátkem nového plodného období. A ačkoliv se 

rok posléze rozšířil o dalších deset dní, ze zvyku a z pověrčivosti už únoru zůstala je smutná osmadvacítka. 

Knihovna 

Naše knihovna je jednou z místních poboček, které patří pod knihovnu litovelskou. Pokud jste tedy 

registrovaní v Litovli, můžete bez obav navštívit a využít služeb knihovny v Unčovicích. Skýtá 

neuvěřitelné množství informací v podobě knížek, nabízí možnost tisku a také veřejně přístupný internet, 

který je zdarma. Roční poplatek se pohybuje pouze v několika desítkách korun. Více informací na: 

www.uncovice.info.  

Provozní doba: Úterý – od 17:00 do 19:00 hodin 

   Čtvrtek – od 16:00 do 18:00 hodin. 



Pranostiky a lidová rčení měsíce března 

Březen - Březnové slunce má krátké ruce. Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát. Studený marec, 

mokrý máj - bude humno jako ráj. Mnoho dešťů březnových - hubené léto. Jak prší v březnu, tak také v červnu. Kolik 

březnových mlh, tolik lijavců v roce. Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. 

7. 3. Svatý Tomáš - O svatém Tomáši sníh bředne na kaši. Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese. 

10. 3. Čtyřicet mučedníků - Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků. Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet 

ranních mrazíků. Podle čtyřiceti budeš Petra míti. 

12. 3. Svatý Řehoř - Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře. Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu 

otevře, líný sedlák, který neoře. Na svatého Řehoře svačina se vyoře. (je delší den a tedy třeba svačit) 

19. 3. Svatý Josef - Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a 

neúroda. Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy; a když z polské strany - bude zrní i slámy. 

25. 3. Zvěstování Panny Marie - Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno. Do matičky boží tráva 

neroste i kdy by ji kleštěmi tahal, po Panně Marii roste i kdy by ji palicí zatloukal. Panna Maria sfoukne svíčku a 

svatý Michal ji rozsvítí. 

Výňatek z pamětí obce Unčovice - Březové 

Jde o znovu vydání díla původně z roku 1931, obtížně dostupného. Autor popisuje dějiny obce za vlády 

jednotlivých vrchností např. Ptáčků z Pirkenštejna, pánů z Tvorkova, pánů z Lomnice, pánů z Kunštátu, Haugviců 

z Biskupic a od r. 1546 Olomouce. Je zde rovněž popsáno  povstání Unčovic a Březové proti vrchnosti v letech 1679-

1683 včetně výslechů jednotlivých poddaných. Cenné jsou výpisy půdy a gruntů včetně jmenného seznamu  

z roku 1655 a zejména grunty podle popisných čísel s jejich majiteli od roku 1655 do roku 1930. Kniha 

uvádí také dějiny spolků, školy, požáry, hasičský sbor, dějiny spořitelního spolku, mlékárny, elektrárny, 

seznam padlých v I. světové válce a další. Kniha je nabita zajímavými fakty. Z díla je čerpáno pro 

články o historii Unčovic v Unčovickém listu. 

Cena: 443 Kč, počet stran: 134, formát B5, brožovaná knižní vazba. Knihu si můžete objednat přes 

odkaz, který najdete na stránkách obce: www.uncovice.info 

Fotbal 

Buldog a Sokol Unčovice zvou všechny své fanoušky k prvnímu domácímu utkání jarní části sezóny 2018/2019.  

1. DOMÁCÍ ZÁPAS se koná v neděli 31. března od 9:30 hodin. Buldog Unčovic bude hrát derby proti sousednímu týmu 

KMK Březové. Sokol Unčovice nastoupí od 10:30 proti mužstvu FK Břuchotín. Občerstvení ve formě kiosku a udírny 

zajištěno, přijďte podpořit domácí fotbalisty. 

 Pro rekapitulaci připomínáme současnou pozici mužstev v tabulce: Buldog Unčovice, hrající 4. ligu, je ve skupině A na 

5. místě se skóre 29:24 a 16 body (stejný počet bodů má Rozvadovice). Sokol Unčovice, hrající 3. ligu, obsadil po podzimu ve 

skupině A 8. místo se skóre 34:39 a 14 body (stejný počet bodů má Náklo). 

Nákelská zimní liga 

Výsledky: 9. února: Unčovice 4:2 Březové 23. února: Unčovice 1:5 Levotil (Litovel) 

Další zápas Nákelské zimní ligy se koná 9. března, kdy naši fotbalisté nastoupí proti týmu z Loučan. 

Blahopřání 
V měsíci březnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

1. 3. Hubáčková Renata, Pacáková Anna, 2. 3. Čapek Petr, 5. 3. Kejvalová Marie,  

8. 3. Vaňková Milena, Kopečný Petr, 9. 3. Absolonová Jana, Moťka Marek, 11. 3. Nováková Anna, 

Dokládal Rostislav, 12. 3. Janišová Anna, 16. 3. Vydrová Jitka, Špunda Ignác, Vydra Ladislav, 17. 3. 

Doležel Josef, 18. 3. Kocvrlichová Petra, Smetanová Eliška, Petrskovský Robert, Zbořil Karel, Tondl 

Miroslav, 21. 3. Protivánek Tobiáš, 22. 3. Sedlák Jaroslav, 23. 3. Hubáček Viktor, 24. 3. Ryzí Tomáš, 25. 3. 

Labonková Alena, Čiberová Karla, 26. 3. Grulich Lukáš, Sklenář Rostislav, Winiarski Radek, Moťka Milan, 

27.3.Soukup Ivo, 28. 3. Vyhnánek Václav, 29. 3. Beneš František,  

30. 3. Granzerová Monika, Saparová Jarmila, Kadlčík Robert, Látal Radek 

Jubileum - Dne 9. 3. oslaví své 60. narozeniny paní Jana Absolonová. Gratulujeme a přejeme 

hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti do dalších let.  

Citát měsíce března 

„Tajemství, jak sklidit největší plody a největší požitek z bytí, zní: žít nebezpečně.“ Friedrich Nietzsche 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE BŘEZNA 
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. 


