
                           Ročník 21. 

                           Číslo 241. 

                           Duben 

       2019 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 jaro jsme sice astronomicky přivítali teprve 20. března, tak už začínají rozkvétat keře a příroda se probouzí k životu. Poslední den 

v březnu jsme také přesedlali na letní čas, kdy jsme si hodiny posunuli o hodinu napřed. Jaro je také období, kdy mnoho lidí pořádá 

úklid po zimě. Při této příležitosti a v rámci kampaně Ukliďme Česko pořádá také Osadní výbor Unčovice jarní obecní úklid, ke 

kterému jsou všichni občané zváni. Ačkoliv je již v médiích znát, že se zase blíží nějaké zase nějaké rozdělování křesel a s tím 

související politické souboje, tak volby do Evropského parlamentu se uskuteční až 24. - 25. května. V těchto volbách nelze volit ze 

zahraničí, pouze z jiného okrsku na území ČR. Volit se bude 21 poslanců. Většina obyvatel těmto volbám nepřikládá velkou důležitost. 

Značí to rekordně nízá volební účast v posledních volbách v roce 2014, která činila pouze 18,2% (např. Belgie měla 89%, průměr v EU 

byl 42%). Pro získání motivace jít k volbám uvádíme měsíční plat poslance v europarlamentu – 220 tisíc Kč hrubého + dalších až 200 

tisíc na provoz kanceláře + diety. To už je značná suma, kterou platíme z našich dani a logicky bychom ji chtěli dopřát poslanci, který 

za nás opravdu bude bojovat. Druhým důležitým důvodem může byt zákony Evropského parlamentu, které se nás osobně týkají, např. 

ten o svobodě na internetu, kterému je věnován článek níže. 

V měsíci březnu se ve světě staly nebo konaly různé důležité události. Na sousedním Slovensku se volila hlava státu- prezident 

a horkou kandidátkou na tento post byla hned po prvním kole právnička a aktivistka Zuzana Čaputová, která vyhrála s 40% hlasu. Do 

finále postoupil také eurokomisař Maroš Šefčovič s 18% hlasu. Kontroverzním tématem voleb je fakt, že Slovensko ustoupilo od 

tradičních a křesťanských hodnot a přiklání se vice k liberalismu a probruselské politice, kterou představují zvoleni finalisté. Z událostí, 

které se staly v minulosti a je důležité si je připomenout, je např. Tibetské národní povstání, které se stalo 10. března před 60 lety a 

poukazuje na boj proti čínskému komunistickému režimu. S datem 14. březen se spojuji dva vědci - teoretičtí fyzikové Albert Einstein a 

Stephen Hawking, kteří jsou považováni za jedny z nejznámějších vědců vůbec. První zmíněný se v tomto datu narodil a druhý před 

rokem ve stejný den zemřel. 

Důležité informace 

Obecní úklid - Ukliďme svět, ukliďme Česko - V rámci této celostátní kampaně pro zachování čistého 

životního prostředí a přírody pořádá Osadní výbor Unčovice v sobotu 6. dubna od 10:00 hodin jarní obecní 

úklid. Setkání proběhne před sokolovnou. Zúčastnit se ho může každý - stačí trocha času a motivace. Hlavní je 

udělat pořádek kolem místa svého bydliště, ale můžeme také pomoct uklidit celou obec, hlavně oblasti zastávky, 

hřiště, tvrze, Selika, atd. Pokud se chcete podílet na společném úklidu, či uklidit jako jednotlivci samostatně, 

můžete si pytle na úklid vyzvednout V SOBOTU 6. DUBNA V DOBĚ OD 10.00 DO 10.15 PŘED 

SOKOLOVNOU.  Plné pytle se budou shromažďovat před sokolovnou v místě kontejnerů na tříděný odpad. Předem děkujeme 

za váš vstřícný přístup. 

S úklidem souvisí i SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU. V naší obci bude kontejner na objemový 

odpad přistaven 11.4. odpoledne a bude odvezen 12.4. odpoledne. Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 13.4. od 7.25 do 

7.55 hod. 

 

Výměna elektrického vedení – práce ČEZu - V průběhu měsíce jara, přesněji v květnu, začnou práce na 

elektrickém vedení společností ČEZ. Budou spočívat v tom, že se zruší klasické drátové vedení na sloupech a místo 

toho povede vedení v zemi. V této souvislosti prosím očekávejte, že budou v rekonstrukci některé úseky pozemní 

komunikace, chodníky, aj. Nejspíše také budeme muset počítat s částečnými výpadky energie. Na druhou stranu se 

ale zbavíme starých sloupů a velkého množství drátů, které je na mnohých místech zbytečné a naše obec bude zase o 

něco hezčí. 

Evropský parlament – začátek konce svobody na internetu 

Na konci března došlo v Evropském Parlamentu k dlouho očekávanému hlasování o směrnici EU, přesněji článku 11 a 

13 (později jménem 15 a 17) - směrnice byla přijata. Jedná se o důležitý dokument a krok o použití a ochraně autorských prav 

na internetu, který je většinovou veřejností vnímán velice negativně. Zásadně totiž omezuje svobodu na internetu. K protestům 

proti tomuto článku se např. postavila celosvětová internetová encyklopedie Wikipedie, která v některých zemích na odpor 

proti tomuto aktu zastavila na den svoji činnost. 20 českých europoslanců se účastnilo hlasování, kdy 18 bylo proti směrnici. 

Pouze poslanci KDU-CSL Šojdrová Michaela a Svoboda Pavel byli pro. Nyní dostanou členské státy 2 roky na to, aby 

směrnici dále začlenily do svých národních zákonů. V praxi tyto články znamenají například to, že si v budoucnu již nebudeme 

moci schopni pustit na Youtube 

jakoukoliv hudbu, ale jenom tu, na kterou daný kanál bude mít licenci. Rozsah této směrnice je však daleko větší, který ale 

zjistíme a pocítíme až časem. 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé ČR. Jejím 

cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v jeden den. Minulý rok se do 

projektu zapojilo přes 130 000 dobrovolníků (oficiálně přihlášených, reálných účastníků podstatně více a jejich 

počet rok od roku roste) a podařilo se sebrat přes 2113 tun odpadu. Do úklidů se každoročně zapojují školy,      



spolky, sdružení, složky IZS, města, ale hlavně samotní občané. Uklízí se na ulicích, hřištích, čekárnách, čistí se řeky, stráně, kopce,  

prostě celá příroda kolem obcí. Hlavním jarním úklidovým dnem v roce 2019 bude sobota 6. dubna. Akce se však nekoná pouze  

v jeden den, ale po celé jarní období.  

Významné a mezinárodní dny měsíce Dubna 

8. 4. Mezinárodní den Romů – V tento den si všichni mají možnost připomenout historii Romů, jejich zvyky, kulturu, jazyk a především 

si připomenout jejich původ.  

14. 4. Světový den monitoringu diabetiků – Mezinárodní den minitoringu diabetiků vznikl s motivem zlepšení životního prostředí pro lidi 

s tímto onemocněním, usnadnění jejich života a v mnoha případech i možnosti jejich léčby, neboť mnoho diabetiků má tuto nemoc 

způsobenu obezitou. 

22. 4. Den Země – Od roku 1990 se k oslavám dne Země přidala i Česká republika. 22. duben je věnovaný planetě Zemi ať už smýšlením po 

ekologické stránce nebo z ohledu na války (které po Zemi stále jsou). Svátek vznikl v USA. 

Rčení a pranostiky měsíce Dubna 

Duben - Na mokrý duben - suchý červen. Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se 

zasněžívá. Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. 

1. 4. Boží hod Velikonoční - Prší-li na Boží hod velikonoční, bodou všecky neděle až do letnic deštivé. 

11. 4. Lev Papež - Na svatýho Lva papeže, travičky se už nařeže. 

14. 4. Svatý Tiburcius - Na Tiburcia se má už všecko zelenat. 

21. 4 Svatá Anselma - O svatém Anselmě semeno do země. 

23. 4. Svatý Vojtěch - Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky. Při sv. Vojtěchu dělává trna květem útěchu. 

24. 4. Svatý Jiří - Svatý Jiří stříkne-li, jeden obrok pryč. Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je 

hrob. Před Jiřím sucho, po něm mokro. Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo. 

25. 4. Svatý Marek - Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo. Po teplém Marku se často ochlazuje. 

28. 4. Svatý Vital - Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní. 

 

Fotbal 
DOMÁCÍ ZÁPASY se konají: v pátek 12. dubna od 17:00 hodin Buldog Unčovice nastoupí proti týmu FC Tigers (Šternberk) 

a Sokol Unčovice proti klubu AC Karasov. V pátek 26. dubna od 17:00 hodin Buldog Unčovice změří své síly s Dřeváci 

Pňovice a Sokol Unčovice bude hrát proti Sokolka Horka B. Občerstvení ve formě kiosku a udírny zajištěno, přijďte podpořit 

domácí fotbalisty. 

 Výsledky Nákelské zimní ligy: 9. března: Unčovice 3:7 Loučany 23. března: Unčovice 3:2 Náklo 

V NZL skončilo družstvo Unčovic na 5. místě. První se umístil Sokol Mezice, na poslední místě skončil tým KMK Březové. 

 

V pátek 12.4.  se od 18.00 hod. ve vinárně sokolovny uskuteční výroční členská schůze TJ SOKOL Unčovice z.s., zveme všechny  

členy sokola na krátké posezení, zhodnocení roku a sdílení vzájemných vzpomínek na dlouhodou činnost tohoto spolku. 

Samozřejmostí je i drobné občerstvení.  
Blahopřání 
V měsíci dubnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

1.4. Měsíc František, 3.4. Vepřek Jakub, 4.4. Vaňková Gabriela, 7.4. Mikulka Eduard, Němečková Marie, Táborská 

Eliška, Filip Michael 8.4. Vaňková Michaela, Valouch Milan, Beňová Margita, 10.4. Kadlčíková Lucie, Zdražilová 

Petra, 11.4. Holániková Ludmila, Wagnerová Denisa, 12.4. Kábrtová Linda, 13.4. Kramář Ivo, Sapara Filip, 14.4. Vydra 

Ladislav, 15.4. Pacák Josef, Mysliveček Teodor, 16.4. Kunc Petr, 17.4. Špundová Jitka, Táborský Ladislav, 18.4. 

Soukupová Nikol, 19.4. Kateřina Podivínská, 20.4. Špundová Petra, 21.4. Táborský Jan, 22.4. Janečková Ludmila, 

Jelínková Dana, Zapletalová Ludmila, 23.4. Střídová Kateřina, Huňka Eduard, Pacák Josef, 24.4. Kreinerová Hana, 

25.4. Kuncová Natálie, Sonntag Jiří, 26.4. Vrzalová Václava, Valouchová Jana, 28.4. Měsícová Eva, Kadlčík Lukáš, 

30.4. Crhák Michal, Dokoupil Radek 

 

Dne 11.3. se narodil Hugo Měsíc, blahopřejeme a přejeme vše nejlepší do života 

Jubileum - Dne 22. 4. oslaví své 70. narozeniny paní Dana Jelínková. Ve stejný den oslaví své 70. narozeniny také paní 

Ludmila Zapletalová. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti do dalších let.  

Citát měsíce dubna 

„Za prvé, dívejte se nahoru na hvězdy, ne dolů na nohy. Za druhé, nikdy nepřestaňte pracovat. Práce vám dává smysl a život je bez ní 

prázdný. Za třetí, pokud budete mít štěstí a najdete lásku, pamatujte, že je tam, a nikdy ji nezahoďte.“ Stephen Hawking 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE DUBNA 
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. 


