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Vážení spoluobčané, 

 v následujícím měsíci by měly začít práce ČEZu na elektrickém vedení. Ačkoliv by podle plánu měly trvat do konce 

října letošního roku, nechme si raději nějakou rezervu. V měsíci dubnu začalo měsíční přistavování kontejnerů na bio odpad, 

termíny níže si můžete zapsat do kalendářů. Současně jsou však občané vyzýváni, aby odpad nedávali na místo mimo termín 

sběrů. Česká pošta prochází kvůli špatnému hospodaření v poslední letech různými změnami. Jedna z nich se týká nového 

systému balíků, který zavedla v březnu. Nyní cenu neurčuje váha, ale rozměr balíků. ČP změnu pozitivně argumentuje 

motivací k efektivnějšímu balení, ale v realitě člověk zjistí, že se balíky zdražily až o desítky korun. Další změnou je možnost 

placení kartou na všech pobočkách od měsíce července.  

Opět jsme v naší obci s radostí přivítali čápy.  Jak jsme v minulosti psali, statisíce čápů každoročně migrují tisíce 

kilometrů z jihu na sever. Cesta je to však trnitá- viz. článek níže. Milovníky zvířat také zamrzí zpráva, že Austrálie chce do 

roku 2020 zabít 2 miliony divokých koček kvůli jejich přemnožení a nebezpečí pro zvířecí svět. Kočky totiž neloví pouze, 

když potřebují, ale také pro zábavu. Přemnožení koček se částečně týká i Unčovic. Každoročně se zde objevují „potulné“ 

kočky, které jsou výsledkem nedbalosti majitelů, jež raději kočku vyhodí, než aby zaplatili několik set korun za kastraci.  

Měsíc duben byl plný zajímavých událost: Slovensko má novou prezidentku, Ukrajina nového prezidenta, odložil se 

Brexit, byla poprvé na světě pořízena fotografie černé díry, stal se atentát na Srí Lance, vyhořel chrám Notre Dame v Paříži, 

připomněli jsme si havárii Černobylu, Čína zavádí kontroverzní sociální bodový systém.  

Důležité informace 
VOLBY do Evropského parlamentu – Ve dnech 24. – 25. května se uskuteční volby do EP. Volební místnost v sokolovně 

bude v pátek otevřená v čase 14:00 – 22:00 hodin a v sobotu v čase 08:00 – 14:00 hodin. Pro volby platí  klasická pravidla 

jako v jiných volbách: občan musí být starší 18 let, není možné být zastoupen jinou osobou a volič musí prokázat svoji 

totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. Hlasovat je možné po zařízení voličského průkazu, pouze však 

z jiného okrsku v rámci ČR, není možné hlasovat ze zahraničí, jako to bylo v případě prezidentských voleb. 

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: 

Duben: 19. - 22. 4. Květen: 17. - 20. 5.  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.  

Evropský parlament – volby + důležité informace 

Evropský parlament nás ovlivňuje víc, než si mnoho lidí myslí nebo si to připouští. Tyto volby jsou obzvláště důležité, 

protože částečně dochází k rozkolu mezi západní a východní Evropou. Zatímco na západě převládají liberální tendence, které 

se vyznačují otevřeností vůči migraci či genderové ideologii, společné Evropě a globalizaci, tak na východě protestují 

konzervativci za suverénní stát, nacionalismus a držení se tradičních hodnot. 

EP má legislativní pravomoc, přijímá a může měnit právní předpisy a směrnice, schvaluje či zamítá legislativní 

návrhy. Společně s Radou Evropské unie rozhoduje o rozpočtu EU – kam, do jakého státu, a na co potečou peníze. 

Parlament dohlíží na všechny aktivity Unie – vykonává dozorčí funkci.  Z posledních rozhodnutí EP můžeme zmínit např. 

cenzuru internetu, projednával střet zájmů A. Babiše, zabývá se dvojí kvalitou potravin, řeší migraci – přerozdělování 

migrantů mezi členské státy. S problémem migrace se v současnosti pře EP s Polskem a Maďarskem. Evropská komise, která 

je odpovědná EP, vyzývá ČR, aby ukončila kontrolu masa dováženého z Polska.  

Nově zvolený Evropský parlament bude mít stávajících 751 křesel, Česko v něm bude mít stejně jako dosud 21 

zástupců (počet je úměrný počtu obyvatel země, Německo má např. 96 křesel a tudíž i větší moc). Původně se měl počet 

mandátů snížit na 705 v důsledku plánovaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Volí se poměrným 

systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. Volební účast byla 

v posledních volbách v roce 2014 v porovnání s mnohými západoevropskými zeměmi velmi nízká, činila pouhých 18,2% 

(např. Belgie měla 89%, průměr v EU byl 42%). Abychom vám dodali trochu motivace, tak připomínáme, že měsíční plat 

poslance v EP je 220 000Kč hrubého + dalších 200 000 na provoz kanceláře + diety, čehož většina poslanců z radostí 

využívá a někdy až zneužívá. 

Předchozí volby do EP se v ČR konaly v květnu 2014. Ve volbách uspěli následující subjekty a 

kandidáti:1. ANO: 16,13 % hlasů a 4 mandáty, 2. Koalice TOP 09 a STAN: 15,95 % hlasů a 4 mandáty, 3. 

ČSSD: 14,17 % hlasů a 4 mandáty, 4. KSČM: 10,98 % hlasů a 3 mandáty, 5. KDU-ČSL: 9,95 % hlasů a 3 

mandáty, 6. ODS: 7,67 % hlasů a 2 mandáty, 7. Svobodní: 5,24 % hlasů a 1 mandát. 



Cenzura na internetu – reakce pana L. Vydru staršího 

V dubnovém čísle Unčovického listu byl vytištěn článek: Evropský parlament – začátek konce svobody na 

internetu. Na konci března došlo v Evropském parlamentu k dlouho očekávanému hlasování. Tato směrnice 

byla přijata. Jednalo se o důležitý dokument a krok o použití a ochraně autorských práv na internetu, který 

je většinovou veřejností vnímán velice negativně. Dále je tam konstatováno, že 20 českých europoslanců se 

účasnilo hlasování, kdy 18 bylo proti směrnici. Pouze poslanci KDU-ČSL Šojdrová Michaela a Pavel Svoboda byli pro. 

Pan Ladislav Vydra starší, je za jejich postoj pochválil. A přeje si, abychom jeho postoj v Unčovickém listu zveřejnili. 

Konstatuje, že není zastáncem: bezmezné svobody, která může způsobit velké spory a hádky.Podle jeho přesvědčení 

příliš velká svoboda vede k rozbrojům, hádkám a soudům. 

Libanonský masakr čápů  
Míří do Evropy nebo na západ Asie, kde se rozmnožují a hnízdí. Ti, kteří létají východněji, se kvůli počasí 

a nemožnosti odpočinku na vodě vyhýbají Středozemnímu moři a letí nad pevninou raději přes arabské státy. 

Právě tato trasa je pro čápy ta nejdůležitější, ročně ji využívá podle ornitologů asi 530 tisíc čápů. Jarní migrace v 

Libanonu přispívá k neustálému nárůstu loveckého průmyslu, který vláda nereguluje, protože je mezi lidmi tolik 

oblíben. Pro tažné ptáky se tedy tato země stává jedním z nejnebezpečnějších míst – lidé je tu loví do sítí, střílí je, 

chytají holýma rukama. Každoročně během migrace lidskýma rukama v Libanonu zahyne asi 2,6 milionů 

ptáků, přičemž mnoho z nich patří mezi ohrožené, nebo dokonce kriticky ohrožené druhy. Tato tradice je v 

Libanonu značně rozšířená ještě z dob, kdy ptáci nebyli ani zdaleka tak ohrožení jako v současnosti. Změna 

nastala před necelými sto roky, kdy se z lovu ptáků stala opravdu masová záležitost- zábava, pravděpodobně kvůli 

většímu rozšíření střelných zbraní.  

Super úplněk a mikro úplněk 

 Měsíc obíhá kolem Země po eliptické dráze, to znamená, že někdy je Zemi blíže a někdy zase dále. 

Nejmenší možná vzdálenost se pak pohybuje v intervalu 356 400—370 400 km a největší vzdálenost zase v 

intervalu 404 000—406 700 km. Díky nejrůznějším poruchám Měsíc čas od času překročí ty průměrné hodnoty. 

Naposledy se tak stalo 19. 2. 2019, kdy došlo k super úplňku (díky tomuto datu byl tento ten také důležitý pro 

numerology). Pokud je Měsíc Zemi nejblíže a zrovna je v té chvíli úplněk, je kotouč Měsíce větší než obvykle, 

novináři pak píší o jevu populárně nazvaném super úplněk. Analogicky, při největší možné vzdálenosti, je zase 

měsíční kotouč nejmenší (mikro úplněk).  

Rozdíl v jasnosti nejmenšího a největšího úplňku je až 30%. Dalšího mikro úplňku se dočkáme 14. září 2019, kdy bude 

Měsíc vzdálen od Země 406 200km.  

Fotbal 

Výsledky:  5. 4. Buldog Unčovice 0:6 Základna Hnoyland (Hnojice) | 12. 4. Buldog Unčovice 3:5 FC Tigers  

      20. 4. Buldog Unčovice 2:2 Bulldogs Pňovice | 26. 4. Buldog Unčovice 4:1 Dřeváci Pňovice  

        5. 4. Sokol Unčovice 5:5 Barbar (Šternberk) | 12. 4. Sokol Unčovice 1:2 AC Karasov  

      19. 4. Sokol Unčovice 6:7 Sokolka Horka A | 26. 4. Sokol Unčovice 4:5 Sokolka Horka B 

DOMÁCÍ ZÁPASY se budou hrát v pátek 10. května od 17:00 hodin Buldog Unčovice nastoupí proti Karpat Uničov  

a Sokol Unčovice proti klubu MK Dlouhá Loučka. V pátek 17. května od 17:00 hodin Buldog Unčovice změří své síly 

s týmem z Újezdu u Uničova a Sokol Unčovice bude hrát proti týmu Sedlisko. V pátek 31. května od 18:30 hodin hraje 

pouze Sokol Unčovice s FC Nasa (Nasobůrky), Buldoci mají přestávku. Občerstvení ve formě kiosku a udírny zajištěno, 

přijďte podpořit domácí fotbalisty. 

Blahopřání 
V měsíci květnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

2. 5. Podivínská Lenka, 4. 5. Krygel Vojtěch, 5. 5. Končík Josef, 7. 5. Soukup Rostislav, 8. 5. Čapek Milan, 

9. 5. Štýbnarová Monika, Ženožička Ivo, 13. 5. Brokešová Jana, Holánik Petr, 14. 5. Hájek Marek, Hrudička 

Jaroslav, 15. 5. Končíková Eliška, Remešová Blanka, 16. 5. Skácelová Květoslava, Jelínek Antonín,  

17. 5. Kurzová Gabriela, Koláček Miroslav, 18. 5. Hájková Jana, Kopečný Petr, Ženožička Miroslav,  

19. 5. Baďurová Jana, 20. 5. Kocvrlich Hynek, Ryšavý Jaroslav, Němeček František, 21. 5. Benešová Ivana, 

24. 5. Měsícová Marie, Moťka Milan, Vrzal Libor, 26. 5. Koudeláková Adélka, 27. 5. Daniška Marián,  

28. 5. Sklenářová Marcela, 30. 5. Valouchová Jana, 31. 5. Podivínský Tomáš  

Jubileum - Dne 18. 5. oslaví své 70. narozeniny pan Miroslav Ženožička. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, 

zdraví, lásky a radosti do dalších let.  

Citát měsíce května 

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně k sobě samému…“ Jan Werich 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE KVĚTNA 
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. 


