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Vážení spoluobčané, 

po poměrně deštivém začátku leta nás počasí udeřilo velmi horkou ranou. Na 10 z 11 stanic z Olomouckého kraje 

padaly teplotní rekordy.  Nejvyšší teplota byla v Javorníku na Jesenicku, kde bylo 34,3 stupně. Nejvyšší teploty se však 

dočkali V Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové ve středu naměřili 38,9 stupně Celsia. Pro zajímavost - vůbec 

nejvyšší teplotu v České republice - 40,4 stupně Celsia - naměřili 20. srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy.  Dbejme, proto 

prosím zvýšené opatrnosti při pohybu na slunci. Na pozoru by se měli mít hlavně děti a senioři kvůli špatné termoregulaci 

organismu. Mnoho lidi si myslí, že největší teplo je mezi 11 a 14 hodinou, to ale zpravidla není vždy pravda. Naopak největší 

teploty bývají naměřeny mezi 15 a 16 hodinou kvůli tepelné setrvačnosti. Vysoké teploty ale neodradí místní sportovce, kteří 

Vás zvou na začátku července na již 9. ročník turnaje v nohejbalu. Zúčastní se ho 24 týmů z okolí včetně domácích týmů.   

Hlasování o nedůvěře vlády 27. června 

V posledních dnech měsíce června to bylo na české politické scéně napjaté. Po druhé se totiž za vlády A. Babiše snažila 

opozice hlasovat o nedůvěře vlády. Prvně se tak stalo v listopadu minulého roku, kdy šest opozičních stran požádalo o 

vyslovení nedůvěry kvůli nejasnostem kolem cesty premiérova syna do Moskvy a na Krym. Tehdy celá opozice hlasovala proti 

vládě, KSČM vládu podrželo a ČSSD opustilo sál (dělali mrtvého brouka, aby se vyhnuli zodpovědnosti, čímž ale vládu 

podrželi). V druhém případě opoziční strany požádaly o vyslovení nedůvěry kvůli premiérovu střetu 

zájmů, občanským demonstracím proti němu a za nezávislost justice. Demonstrace probíhaly po celé ČR a 
v Praze na Letné došlo k největší demonstraci od roku 1989. Ačkoliv druhé jednání o nedůvěře probíhalo 

dlouho do noci a k hlasování došlo kolem čtvrté hodiny ranní následujícího dne, situace z minulého roku 

se opakovala a opět neprošlo vyslovení nedůvěry. Tentokrát odešla ze sálu KSČM a ČSSD hlasovala pro 

podržení vlády. Závěrů z tohoto dění může byt více a názor si musí udělat každý sám. Jedno je však jasné, 

současné politické uskupeni je nestabilní a je často v krizi. Další problémy jsou mezi prezidentem a 

postem ministra kultury, kdy ČSSD hrozí odchodem z vlády nebo v brněnské korupční kauze, která 

zasahuje do vysokých politických míst. Problémů je však mezi našimi politiky daleko více. 

Nemoci klíšťat a jak se klíštěte zbavit 

Současné počasí je bohužel vhodné pro výskyt hmyzu včetně nebezpečných klíšťat. Nemocných klíšťovou encefalitidou 

je nejvíce za posledních 10 let. Například boreliózou každoročně onemocní kolem 4500 lidi. Mnoho dalších však přítomnost 

nemoci zjistí až po čase a v podstatě omylem při jiném vyšetření. Nemoci klíšťat mohou být v některých případech bez léčení 

s vážnými následky- neurologické choroby, svalové obrny, chronické bolesti hlavy, aj. Ačkoliv proti některým nemocem 

existuje očkování, valná většina lidi se očkovat nenechává. Přitom přibližně 25% klíšťat je promořených 

nějakou nemocí. Ve většině případů je to borelióza. Klíště však občas bývá nositelem vice nemocí 

současně. V případě výskytu nemocných klíšťat je na tom Olomoucký okres v republikovém průměru. 

Pokud máte po klíštěti zarudnutí, svědivost, nemusí to vždy znamenat, že je klíště infikované. Často 

jde pouze o alergickou reakci organismu. Pokud však přetrvává delší dobu než několik dni, je to možný 

indikátor infekce. Další indikátory mohou být bolesti hlavy, horečka, závratě či zvracení.  

Podle ministerstva zdravotnictví se má klíště vytáhnout pinzetou či speciálními kleštičkami a háčky. 
Klíště uchopte co nejblíže kůži a kývavými pohyby nebo otáčením ho pomalu vyviklejte. Na směru otáčení 

nezáleží. Po vyjmutí klíštěte je nutné ránu ihned vydesinfikovat, a to nejlépe přípravkem s obsahem jodu. Hlavni je klíště 

nemačkat na jeho hlavě a těle, aby nevypustilo sliny nebo obsah trávicího traktu. Pokud v ráně zůstanou kusadla, není to 

takový problém, ty nemoci nepřenáší. Při jakémkoliv kontaktu klíštěte s kůži je vhodné dané místo řádně umýt.  

Den památky obětí komunistického režimu 

27. června jsme si připomněli Den památky obětí komunistického režimu. V tentýž den byli v roce 1950 popraveni 

Milada Horáková, Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Tímto dnem si připomínáme 248 obětí vykonstruovaných 

politických procesů komunistického režimu v Československu. 🇨🇿 Mezi další známé oběti patří i gen. Heliodor Píka či kněz 

Josef Toufar. V případě tohoto dne se však jedná pouze o oběti politických procesů. Celkový počet obětí komunistického 

režimu v celosvětovém meřítku může dosahovat až 100 milionů.  

V případě režimu v ČR, zvláště během prvních deseti let, byly statisíce lidí z politických důvodů uvězněny, internovány 

nebo umístěny do pracovních či koncentračních táborů a tisíce dalších se staly obětí justičních vražd nebo zemřely ve vězení či 

při pokusu o překonání železné opony. Navíc, kvůli komunismu emigrovalo asi 200 až 300 tisíc lidi, nespočtu lidem bylo z 

různých důvodů zamítnuto studovat, museli změnit zaměstnaní či jít do aktivní vojenské služby, i když jim to jejich 

náboženství nedovolovalo. Jeden z případů krutosti komunismu popisuje příběh Věry Sosnarove z Brna, který je 

vyhledatelný na internetu a také k dostání v knižní podobě. Od komunismu uběhlo již 30 let a některé 

informace o tomto režimu získávají někteří lidé až nyní. Jako každý režim, komunismus měl svoje "výhody i 

nevýhody", ale je na místě ukázat a přijmout fakty, ať už jsou jakékoliv. Odvahu přijmout některé z nich 
však nemají ani vysoce postavení představitelé současné KSČM.  



Fotbal 

Výsledky:  6. 6. Buldog Unčovice 0:3 Sokol Křelov B | 14. 6. Buldog Unčovice 4:1 FC Skrbeň  

        21. 6. Buldog Unčovice 3:3 FK Rozvadovice  

        31. 5. Sokol Unčovice 0:5 FC Nasobůrky | 7. 6. Sokol Unčovice 1:3 FC Peklo Nová Ves 

      14. 6. Sokol Unčovice 1:6 Koník Litovel | 21. 6. Sokol Unčovice 3:2 Sokol Křelov A 

Konečné výsledky: Po sezóně plné zdarů i nezdarů vypadá tabulka po posledních zápasech sezóny 2018/2019 následovně: Buldog 

Unčovice soutěžící ve 4. lize, ve skupině A, v konkurenci dalších 12 týmů a se skóre 54:58 ukořistil 4. místo (oproti minulé sezóně si 

polepšil o jednu pozici k čelu tabulky). Sokol Unčovice hrál 3. ligu ve skupině A a obsadil 8. pozici v celkovém počtu 14 soutěžících 

týmů se skóre 65:84 (družstvo si polepšilo o dvě pozice). Oba týmy budou pokračovat pro následující sezónu v dosavadních ligách. 

PODĚKOVÁNÍ: Buldog Unčovice a Sokol Unčovice děkují všem fanouškům za jejich přízeň během uplynulé sezóny. 

Velký dík patří především těm, jež se na chodu týmů jakkoliv podílejí- ať už je to chystání, prodávání či uklízení. 

V neposlední řadě děkujeme samotným hráčům, hlavně z Budogu a vedení- Tomáši Ryzímu. Na viděnou opět v nové 

sezóně, fotbalu zdar! 

Blahopřání 
V měsíci červenci oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

1.7. Janošec Jaromír, 2. 7. Střídová Jana, 4. 7. Danišková Pavla, Kocvrlichová Simona, Vohralíková  Blanka,  

5. 7. Hekalová Jaroslava, Klapka Petr, 7. 7. Němeček Ladislav, 9. 7. Koudelák Petr, Valouch Milan,  
10. 7. Množil Matěj, 13. 7. Látalová Blanka, 14. 7. Balcárková Michaela, Měsícová Milada, 15. 7. Holánik 

Martin, 17. 7. Remeš Martin, 18. 7. Foltýnková Petra, Látalová Agáta, 19. 7. Dokládal Filip, 20. 7. Martinková 

Anna, Klaus Jiří, 23. 7. Crhák Jaroslav, 24. 7. Špundová Alena, Mysliveček Igor, 26. 7. Hubáček Stanislav, 28. 

7. Ženožičková Bohumila, 30. 7. Balcárková Jana 

Jubileum – Dne 1. července oslaví své 60. narozeniny Jaromír Janošec. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, 

zdraví, lásky a radosti do dalších let. 

Citát měsíce července 

„Moje náboženství je velmi prosté, je jím laskavost.“ 14. Dalajláma, tibetský duchovní vůdce, nar. 1935 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ČERVENCE 
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. 


