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Vážení spoluobčané, 

rok 2018 je za námi. Pro někoho mohl byt úspěšný a zajímavý, pro někoho na druhou stranu strastiplný a nudný. 

Důležité však je, že nový rok může znamenat novou motivaci či příležitost něco změnit. V posledním měsíci jsme si mohli užit 

mnoha akcích spojených s adventem, které nám zpříjemnily vánoční čas. Bohužel se v obci stalo na poslední chvíli několik 

smutných úmrtí, tak snad to napraví počet narozeni v novém roce. Vánoční období na chvíli vystřídalo to silvestrovské a také 

se v obchodech změnila vánoční tematika na sezónu výprodejů. Například pravoslavní křesťane slaví Vánoce "až" na začátku 

ledna kvůli jinému kalendáři. Dobrou zprávou na začátek roku je, že byla znovu vydána kniha o historii Unčovic, která by se 

mohla někomu hodit jako pozdní dárek k Vánocům- vice informací najdete níže. Vědomosti o místě našeho bydliště jsou 

přinejmenším zajímavé - mnoho lidi třeba neví, že se i v Unčovicích vyráběly známé tvarůžky.  

Uplynulý rok a hlavně poslední měsíce byly poměrně politicky rušné. Znovu jsme si zvolili za prezidenta M. Zemana, 

A. Babiš ziskal po neuvěřitelných 264 dnech důvěru vlády, kterou pak opět ztratil kvůli kauze Babiše ml., konaly se 

demonstrace a různé kauzy. V následujícím roce nás čekají neméně důležité volby do Evropského parlamentu, lidovci a STAN 

si zvolí nové předsedy. Politická scéna je stejně nestabilní a zajímavá jak např. na sousedním Slovensku, tak i celkově ve světě. 

Jsou to ku přikladu události ve Francii, Velké Británii či Spojených státech, které známe z medií. Z domácích nepolitických 

události lze zmínit třeba chaotickou stavbu dálnice D1 nebo nehodu v hornických dolech na Karvinsku. Svět nyní řeší krizi 

životního prostředí, kvůli které se konala mezinárodni konference v nedalekých Katowicích a další důležitou kauzou je stále 

omílaný Brexit, který by se měl konat v následujícím březnu. 

Důležité informace 
Nový OSADNÍ VÝBOR Unčovice – V minulém čísle zmiňované volby do OV se nakonec nekonaly-kvůli 

malému počtu zájemců nebylo třeba. Nové složení OV tvoří členové z minulého roku- T. Ryzí, P. Remeš,  

F. Beneš, K. Zbořil, M. Janošec a nově přihlášení členové – D. Petrskovský a V. Špunda. Počet členů OV je 

z pravidla lichý kvůli nemožnosti ve shodě v hlasování. V průběhu měsíce ledna se bude konat ustanovující 

schůze, kde proběhne volba předsedy. Ten zastává hlavní funkci – řídí OV, komunikuje s MěÚ Litovel.  

UNČOVICE – NÁPADY a NAMĚTY 

Podělte se na činnosti obce  - Nový osadní výbor, nové období a další čtyři roky činnosti pro obec před námi. OV oslovuje 

občany, aby se vyjádřili s novými myšlenkami, které by mohly obohatit nebo zlepšit obec. Mohou to být jakékoliv nápady či 

názory týkající se chodu obce. Vyjádření toho, co se v obci děje, konstruktivní kritika toho, co se neděje nebo co by se mohlo 

nově uskutečnit, vybudovat, opravit, atd. OV přijímá jakékoliv vyjádření během celého roku. Pokud se chcete jakkoliv vyjádřit 

anonymně, lze využít poštovní schránky OV nacházející se u vchodu do sokolovny. 

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 

Nový rok ve světě 

Podle celosvětově nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře připadá na 1. ledna. U jiných kalendářů připadají oslavy 

na jiné dny: v juliánském kalendáři (pravoslavná církev), připadá Nový rok na 14. ledna. Původně se počátek cyklu roku 

odvozoval od rovnodennosti či slunovratu. Starověký římský kalendář měl jen deset měsíců a začínal 1. března, což se 

odráží v anglických názvech některých měsíců pocházejících z latiny: září (september – sedmý), říjen (october – osmý), atd. 

Kolem roku 713 př. n. l. byly k měsícům v roce přidány leden (Januarius) a únor (Februarius).  

Starověký římský Vový rok 1. března byl používán v Benátské republice do jejího zničení roku 1797 a v Rusku od roku 

988 do konce 15. století. 1. leden se jako Nový rok objevil v českých zemích za Přemysla Otakara II. a Václava II. v 

diplomatických pramenech. V narativních (na příběhy orientovaných) pramenech však s tímto počátkem roku ve své kronice 

počítá již Kosmas. Datum čínského nového roku je pohyblivé a kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem. 

Je určen astronomicky – nastává s druhým novým měsícem po zimním slunovratu. Rok 2019 v Číně 

začíná 5. Února a je ve znamení prasete- 豬. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat#prosincov%C3%BD_slunovrat


 

Měsíční svoz tříděného odpadu v Unčovicích v roce 2019 

 
Sport  

Ke sportování v Unčovicích během zimní sezóny je možnost využít místního sálu 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 nebo R. Látala. 

 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. 

Blahopřání 
V měsíci lednu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

4. 1. Beneš Radek, 5. 1. Vohralíková Anna, Němeček Ladislav, 7. 1. Střídová Miluše, Vohralíková Natálka, 

Hábl Karel, 8. 1. Hekal Oldřich, 9. 1. Čiberová Petra, Kopečná Klára, 10. 1. Spáčilová Jaruška, 15. 1. 

Martinková Helenka, 17. 1. Kuncová Magdaléna, Faksa Martin, 18. 1. Hrudička Jaroslav, 21. 1. Němečková 

Martina, Remešová Eliška, 22. 1. Venský Pavel, 23. 1. Kryglová Emilia, 24. 1. Plachý Miloslav, 25. 1. 

Brokeš Libor, 26. 1. Vepřek Martin, Vymětal Tomáš, 27. 1. Kábrtová Markéta, Němečková Anna, 28. 1. 

Petrskovský David, Pospíšil Pavel, 30. 1. Končíková Pavla, Pacáková Irena, Vymětalová Markéta, 31. 1. 

Wagner David 

Jubileum - Dne 17. 1. oslaví své 50. narozeniny pan Martin Faksa. Gratulujeme a přejeme 

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

 

Věnujme, prosím, tichou vzpomínku panu Hynku Kocvrlichovi, jež nás navždy opustil dne 28. 11. 2018 ve věku 

nedožitých 80 let. Během měsíce prosince došlo k úmrtí následujících spoluobčanů, na které je třeba s úctou 

vzpomenout: paní Jiřina Janoušková nás navždy opustila dne 7. prosince ve věku nedožitých 91 let, pan 

František Beneš od nás naposledy odešel 24. prosince ve věku 71 let, pan Miroslav Remeš nás navždy opustil 

26. prosince ve věku nedožitých 73 let. 

Citát měsíce ledna 

„Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by si zasloužili žít.“ J.R.R. Tolkien 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE LEDNA 
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. 

 


