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Vážení spoluobčané, 

práce na elektrickém vedení pokračují v plném proudu. V druhém týdnu měsíce srpna možná můžeme očekávat 

uzavírku silnice v obci vedoucí od hlavní cesty směr Litovel-Olomouc až po poštu. Dostat se do Unčovice budeme moci 

směrem od mostu a od Mezic. Buďme prosím trpěliví, těmito pracemi se zbavíme brzo již zbytečného elektrického a jiného 

vedení, které je různě po obci „roztaháno“ a neplní svůj účel. O pár dnů později se připravme na odstávku elektřiny.  

Druhý víkend měsíce srpna pořádají fotbalisté 15. ročník nočního turnaje ve fotbale. Dále Vás zvou na první zápasy 

nové sezóny, které se konají na konci měsíce. Během června se toho ve světě stalo opravdu hodně. Z těch zajímavějších věcí 

můžeme zmínit protivládní demonstrace, které se konali v Moskvě proti V. Putinovi a jeho znovu uvedení do nejvyššího úřadu 

nebo demonstrace v částečně nezávislém Hong-Kongu proti diktatuře Pekingu. Některé to možná vystraší, druzí to očekávali- 

měsíc červen a červenec byly v historii měření teplot na světě ty nejteplejší. Největší rekordy v teplotách zaznamenala Evropa. 

Ačkoliv se Evropa požárům oproti Sibiři, Aljašce, Grónsku toto léto zatím ubránila, měli by jsme se  mít při těchto teplých a 

suchých dnech stále více na pozoru při zakládání ohně nebo pouhém odhazování nedopalků od cigaret. Proti negativním 

změnám člověka na životní prostředí se bojuje například sázením stromů ve Filipínách, kde pokořili rekord a zasadili přes 3 

milióny stromů v jedné hodině.  V Africe se začíná stavět Velká zelená zeď ze stromů pod pouští Sahara a zahrnuje práci 20 

zemí. Učebnice historie přepíše objev, který se uskutečnil v Egyptě, kde nalezli 3000 let starou sochu Ramesse II., 

nejmocnějšího vládce starověkého Egypta. Kéž by práce na elektrickém vedení v obci také přinesly nějaký zajímavý objev.  

Důležité informace 

UZAVÍRKA SILNICE – Předběžná informace: V pondělí 12. srpna bude ze stavebních důvodů hlavní příjezdová 

cesta (od cesty Litovel-Olomouc) od začátku Unčovic až po poštu uzavřena.  

ODSTÁVKA ELEKTŘINY – Ve čtvrtek 15. srpna plánuje ČEZ odstávku elektřiny od 07:30 do 18:30 hodin. 

ZEMINA z firmy Corax -  V areálu firmy Corax je možnost odvozu kvalitní zeminy v libovolném množství za 

symbolickou cenu- záleží na individuální domluvě. Pro náklad na vozík je možnost využití nákladní mechaniky. Kontakt p. 

Tomšů 731 424 433. Nevolat však po deštích.  

 Pozvánka na akce 

Pranostiky a rčení měsíce Srpna 

Cely měsíc - Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. Když v srpnu moc 

hřímá, bude na sníh bohatá zima. Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. Rosí-li v srpnu silně 

tráva, pěkné povětří se očekává. Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání.  

4. 8. Svatý Dominik - Na Dominika parna - mrva marná. Potí-li se Dominik, bede ještě Marek v kožiše.  

10. 8. Svatý Vavřinec - Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce. Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim. 

16. 8. Svatý Roch - Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu. Na sv. Rocha přibude brambor trocha. 



18. 8. Svatá Helena - Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. Svaté Helence pletou ženci věnce. 

23. 8. Svatý Filip - Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu. Na svatého Filipa ječmínek se oklípá. 

24. 8. Svatý Bartoloměj - Bartoloměj svatý odpoledne krátí. Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec bouřkám. 

28. 8. Svatý Augustin - O Augustinu léto opouští krajinu. Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. 

29. 9. Svatý Jan - Prší-li na den stětí sv. Jana Křtitele, zkazí se ořechy. Na svatého Jana stětí mají se ožínati 

bramborové nati. 

Třídění odpadu – BIO Popelnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem, jež se podílejí na recyklaci odpadu. Papíry, plast, sklo již třídíme jako obec podstatně dlouho, popelnice na BIO 

odpad jsme však obdrželi teprve před asi rokem a půl. Proto si připomeňme,  co do BIO odpadu patří a nepatří. 

Knihovna 

Naše knihovna je jednou z místních poboček, které patří pod knihovnu litovelskou. Pokud jste tedy 

registrovaní v Litovli, můžete bez obav navštívit a využít služeb knihovny v Unčovicích. Skýtá 

neuvěřitelné množství informací v podobě knížek, nabízí možnost tisku a také veřejně přístupný internet, 

který je zdarma. Roční poplatek se pohybuje pouze v několika desítkách korun. Více informací na: 

www.uncovice.info.  

Provozní doba: Úterý – od 17:00 do 19:00 hodin 

   Čtvrtek – od 16:00 do 18:00 hodin. 

Fotbal 

Pro místní fotbalisty na konci srpna opět začíná sezóna a všichni fanoušci a diváci jsou srdečně zváni k domácím 

utkáním. Buldog Unčovice má změnu, hrají jinou skupinu (místo skupiny 4. A nyní hrají 4. B), kde je čekají jiné týmy. 

V průběhu sezóny se potkají např. s týmy ze Skrbeně, Lutína, Slatinek či Olomouce. Sokol Unčovice setrvává ve 

skupině 3. A a bude soutěžit např. proti Horce nad Moravou, Břuchotínu, Ratajím, Náklu nebo Nasobůrkám. 

První utkání sezóny se budou hrát „doma“ v pátek 30. srpna od 17:15 a 18:15 hodin. Buldoci nastoupí proti 

mužstvu FC Bublákov a Sokolíci změří své síly s týmem FK Sigma Lutín.  

Pro více informací o fotbale a celkově sportovním dění prosím navštivte: www.sokoluncovice.cz 

Blahopřání 
V měsíci srpnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

1. 8. Moťka Jakub, 5. 8. Grulichová Monika, Radvanský Petr, 6. 8. Grunová Šárka, Fabián Marcel,  

8. 8. Janeček František, 9. 8. Mikulková Martina, Mikulka Jakub, 10. 8. Kuncová Michaela, Skácel Zdeněk, 

11. 8. Čapková Hana, 12. 8. Benešová Jana, Moťková Eva, 13. 8. Kábrt Matěj, 14. 8. Vydrová Martina, Látal 

František, 16. 8. Navrátilová Marie, 18. 8. Půrová Jana, 20. 8.  Čapková Monika, Brož Pavel, 21. 8. Wagnerová 

Dara, Němeček František, 22. 8. Spurný Zdeněk, 25. 8. Martinková Helena, Vymětal Miloš, 26. 8. Šmakalová 

Ludmila, Vyhnánková Monika, Brož Daniel, 27. 8. Brokeš Jan, 29. 8. Marešová Jaroslava, 31. 8. Vymětal 

Miloš 

Jubileum – Dne 22. srpna oslaví své 60. narozeniny Zdeněk Spurný. Dne 26. srpna oslaví své 70. narozeniny 

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

Citát měsíce srpna 

„Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu aspoň v jedné věci, je-li vytrvalý.“ Leonardi Da Vinci 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE SRPNA 

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. 

Co do bioodpadu NEPATŘÍ ? 

- Biologicky nerozložitelné odpady (jakékoliv 

plasty, sklo, kamení, atd.) 

- Jednorázové pleny 

- Vlhčené ubrousky 

- Maso, kosti, oleje a tuky 

- Tekuté a silně mastné potraviny 

- Uhynulá zvířata 

- Kočkolit 

- Velké kusy dřeva 

- Letáky a noviny 

Co do bioodpadu PATŘÍ ? 

- Kuchyňské zbytky rostlinného původu 

- Skořápky od vajec a ořechů 

- Sedliny kávy (včetně filtrů) a čajové sáčky 

- Řezané i hrnkové květiny včetně hlíny 

- Listí, seno a sláma 

- Tráva a plevel 

- Spadané Ovoce a zelenina 

- Drcené větve, kůra, piliny a hobliny 

- Popel ze dřeva 


