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Vážení spoluobčané, 

počasí nám v měsíci květnu moc nepřálo, zvedly se hladiny řek a v některých částech ČR byly zatopené domy. Ačkoliv 

oproti záplavám, které se udály jinde ve světě, je to kapka v moři. Například v Austrálii se na jaře po povodních objevili v 

residenční oblasti krokodýli, v Mosambiku kvůli povodním zemřelo přes sto lidí. Předpovědi navíc slibují další deštivá období, 

kdy tzv. extrémní srážky budou stále častější. Podle odborníků to však na extrémní sucho, které sužuje celou ČR (ale i 

prakticky celou Evropu), zdaleka nestačí. Problém je totiž v přístupu k půdě a celkově krajině, která vodu neudrží, protože je 

moc jednotvárná a "jednoduchá". Zdroje vody v podzemí se tenčí a lidstvu hrozí krize. Náznaky můžeme vidět již nyní např. 

na zemědělství, kdy dochází ke ztrátě výnosu v několika desítkách procent nebo podle stále častějších nařízení měst směrem k 

lidem, aby se nezalévaly zahrady a šetřilo vodou. Přitom přírodě lze jednoduše pomoci pouhým snížením frekvence sekání 

trávy, sázením keřů, stromů, aj. Krásný pozemek nám v budoucnu neuhasí žíznivé krky. Navíc to pomůže nejen flóře, ale také 

fauně, která je pro nás stejně důležitá (např. problém včel). Důležitou událostí v minulém měsíci byly volby do Evropského 

Parlamentu, jejichž výsledky můžete najít níže. Konaly se také demonstrace proti premiéru A. Babišovi a jeho ministryni M. 

Benešové, které vyústily ve velkou demonstraci na začátku června. Demonstrace to byla veliká, dosáhla počtu až 120 000 lidí a 

psalo se o ní i v celosvětově známých médiích. Politicky neaktivní občany možná zvedly ze židle naši reprezentační hokejisté, 

když získali na letošním mistrovství světa v ledním hokeji po prohře s Ruskem 4. místo. 

V následujícím měsíci se můžeme těšit na tradiční dětský den, domácí fotbalisté Vás zvou na jejich poslední domácí 

fotbalový zápas a předem informujeme, že na začátku července  se bude konat turnaj v nohejbale. Teplé počasí nás táhne 

ven do přírody či nedalekého lesa. Ta v současnosti ale trpí, což lze vidět i v blízkém Litovelském Pomoraví. Od února začala 

platit vyhláška omezující vysazovaní smrkových stromů a naopak zvýšit vysazování listnatých stromů nebo dřevin z 25 na 40 

procent. Tento plán změnit české lesy má pomoci v boji proti suchu a kůrovcové kalamitě. Nyní se však čeká na vládu, která 

má uvolnit miliardy korun vlastníkům lesů na pomoc při boji proti kůrovci.  

Pozvánka na akce 
 

TJ SOKOL Unčovice pořádá v sobotu 15.6. Dětský den. 

Zahájení ve 13.30, taneční vystoupení žáků MŠ a skupin KASTER 

Litovel, sportovní soutěže pro děti, vystoupení hasičů, po celý den atrakce 

pro děti.  

Bohaté občerstvení, vstupné dobrovolné 

 

Přijďte s vašimi dětmi strávit příjemné sobotní odpoledne 

 

 

Důležité informace 

ZEMINA - Pokud má někdo zájem o jakékoliv množství zeminy, ať kontaktuje firmu IDS Olomouc a.s. na tel: 734 211 833.  

BIO ODPAD – kontejnery + výzva 

Kontejnery jsou určené na listí, trávu, plevel, zeleninu, ovoce, větve, atd. Budou přistaveny vždy v pátek 

odpoledne a odvezeny v pondělí dopoledne. Termíny přistavení kontejnerů na BIO odpad v Unčovicích: 

Červen: 14. - 17. 6. Červenec: 12. - 15. 7. Srpen: 9. - 12. 8.  Září: 6. 9. - 9. 9.  

Říjen: 4. - 7.10.   Listopad: 1. - 4. 11. Prosinec: 29. - 2. 12. 

"Žádáme spoluobčany, aby dodržovali uvedené termíny a neshromažďovali BIO odpad mimo tyto termíny. 

Pracovníci firmy dodávající kontejner nemají za povinnost přiložený BIO odpad nakládat. Z toho důvodu také 

žádáme spoluobčany, kteří byli "netrpěliví" a BIO odpad již na příslušné místo navezli, aby zajistili jeho 

naložení." Za OV Tomáš Ryzí.  

VÝBĚR POPLATKŮ ZA POPELNICE: 

 

V sobotu 22.6. od 9.00 do 10.30 se budou v budově sokolovny (nálevna, vpravo v přízemí) vybírat poplatky za popelnice 

a psy.  Poplatek je 500,- Kč za popelnici a 150 Kč za psa (senioři 75,- Kč) 

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 

V naší obci mělo možnost volit 323 občanů. K volbám se dostavilo 98 z nich, což vykazuje 30,34% účast. Jeden 

hlas byl neplatný.  Ačkoliv zvyšujeme státní průměr, pořád to dokazuje ignoranci většiny k EU či politice 

celkově. Výsledky pro Unčovice jsou následující (počet hlasů, v procentech): 

1. ANO - 28 hlasů (28, 8%)  2. Piráti - 17 hlasů (17, 5%)  3. KDU-ČSL - 14 hlasů (14, 4%) 

4. ODS - 11 hlasů (11, 3%)        5. a 6. SPD + Koalice STAN a TOP09 - obě uskupení po 6 hlasech (6, 2%). 



V evropském meřítku jsme na tom s volební účastí na skoro nejnižší pozici. Možnost volit mělo v den voleb 8 316 737 

občanů ČR. Bohužel, lístek do volební urny vhodilo pouze 2 388 304 lidí a volební účast dosáhla tedy 28, 72%. O něco hůře 

skončili Slovinci (28, 29%) a nejméně lidi z EU volilo na sousedním Slovensku, kde účast dosáhla pouhých 22, 74%.  Naopak 

nejlépe dopadla a příkladem nám může byt Belgie s 89% účastí. Celostátní výsledky voleb (v procentech): 

1. ANO - 21%   2. ODS - 14, 5%   3. Piráti - 14%  4. Koalice STAN a TOP09 - 11,6% 

5. SPD - 9%  6. a 7. KDU-ČSL + KSČM - obě strany po asi 7%. 

 

Fotbal 

Výsledky:  30. 4. Buldog Unčovice 0:5 MK Chudobín | 10. 5. Buldog Unčovice 3:0 Karpat Uničov (kontumačně)  

        17. 5. Buldog Unčovice 1:4 Újezd boys | 23. 5. Buldog Unčovice 4:2 FC Štok Bílá Lhota  

        4. 5. Sokol Unčovice 3:0 Sokol Žerotín | 10. 5. Sokol Unčovice 4:3 MK Dlouhá Loučka 

      17. 5. Sokol Unčovice 2:3 Sedlisko | 24. 5. Sokol Unčovice 1:0 SK Náklo 

Poslední DOMÁCÍ ZÁPASY se budou hrát v pátek 14. června od 17:30 hodin. Buldog Unčovice nastoupí proti FC 

Skrbeň a Sokol Unčovice proti klubu Koník Litovel. Občerstvení ve formě kiosku a udírny zajištěno, přijďte podpořit 

domácí fotbalisty. 

Blahopřání 
V měsíci červnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

2. 6. Vepřeková Zdeňka, Sedláková Naděžda, 5. 6. Špunda František, 6. 6. Vydra Ladislav, 7. 6. Crhák Libor, 

Končík Josef, 9. 6. Zbořilová Jaroslava, 10. 6. Střídová Alexandra, Vohralíková Milada, Skácel Sebastian, 11. 

6. Ženožičková Ludmila, Foltýnek Jiří, 12. 6. Saparová Miroslava, 14. 6. Moťková Anna, Střídová Anička, 

Remeš Pavel, Skácel Zdeněk, Ledererová Beáta, 15. 6. Kubová Zuzana, Sonntag Jiří, 16. 6. Skácelová Věra, 

Zmrzlá Ludmila, 17. 6. Granzer Pavel, Rec Dušan, 18. 6. Pavlík Jakub, 19. 6. Vymětalová Ivona, Vymětalová 

Nikola, 20. 6. Zapletal Antonín, 21. 6. Grulichová Jana, Janiš Václav, 22. 6. Krygel Josef, 23. 6. Hájek Roman, 

24. 6. Winiarska Petra, 25. 6. Mikulková Eva, Labonek Tomáš, 26. 6. Kryglová Dagmar, 27. 6. Faksa Jindřich, 

Sapara Dušan, 28. 6. Faksová Marie, 29. 6. Dostálová Adéla, Špunda Vojtěch, 30. 6. Táborský Ivan 

Jubileum - Dne 17. 6. oslaví své 70. narozeniny pan Dušan Rec. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví, 

lásky a radosti do dalších let.  

Citát měsíce června 

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“ Albert Einstein 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ČERVNA 
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. 


