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Vážení spoluobčané, 

nestabilní počasí nás chvíli mrazí, o pár dnů později je zase teplo. Měšic únor by měl být podle předpovědí spíše teplejší 

a silných mrazů se nejspíš nedočkáme. Na vzdory tomu se však místní dobrovolníci rozhodli zkrášlit zimní dobu napuštěním 

ledu na místním hřišti. Dobrou sezónu zažívají sportovci na horách, kteří se těší z velkého množství sněhu na sjezdovkách. Na 

druhou stranu musejí být více opatrní řidiči na vozovkách, které ještě čekají možné komplikace způsobené počasím. O proti 

minulému roku se značně zvýšila nehodovost. Pro zajímavost jsme této tematice věnovali krátký článek níže. Děkujeme 

samotným Třem Králům a hlavně všem, kteří přispěli na dobrou věc v tříkrálové sbírce, která proběhla na začátku ledna. 

Plesovou sezónu v obci započal Myslivecký ples. V organizaci tradičního maškarního plesu se vystřídali fotbalisté, kteří Vás 

zvou na ples na konci měsíce února. Dále nás čeká ještě dětský maškarní ples. Dětem, mladistvým- školou povinným skončilo 

první pololetí. Gratulujeme k určitě chvályhodnému vysvědčení a přejeme hodně štěstí a sil do dalšího pololetí. Kromě 

pololetního dne volna si za nedlouho užijí jarních prázdnin. Ty v Olomouckem okrese budou v terminu 11. 3. - 17. 3. 2019. 

Další prázdniny školáky a studenty čekají až na Velikonoce.  

V prvním měsíci v roce proběhla první ustanovující schůze nového Osadního výboru. Schůze se zúčastnil zastupitel 

města Litovle a jejím hlavním bodem byla volba předsedy. Gratulujeme Tomáši Ryzímu za znovu zvoleni. Děkujeme za 4 

proběhlé roky práce pro obec a také za snahu a energii, kterou bude třeba vynaložit v následujících letech. Současně 

připomínáme občanům, že se mohou kdykoliv vyjádřit k činnosti OV, poskytnout nové nápady, co by se mohlo v 

obci zlepšit či dít, atd. Nyní, při startu nového OV, je k tomu ideální čas.  

Pozvánka na akce 

MAŠKARNÍ PLES - Fotbalisté Buldogu a Sokolu Unčovice převzali tradici a pořádají v sobotu 23. února 

od 20:00 hodin maškarní ples. Odehrává se klasicky v místní sokolovně. Vstupné je 100 Kč, pro masky 50 Kč, 

vstupenky jsou slosovatelné o ceny. Sraz pro masky je v 20:00 na balkóně, téma kostýmů jsou pohádky. 

Připravena je bohatá tombola. Večerem bude hudebně provázet skupina Axel. Přijďte se bavit a užít si plesovou 

sezonu v domácím prostředí. Srdečně zvou pořadatelé.  

    Tří Králové 

Třem Králům, kteří naši obec na začátku roku navštívili, se od občanů podařilo vykoledovat 12 

133 Kč, děkujeme. Minulý rok se vykoledovalo 11 558 Kč. V 57 obcích regionu Litovelska celková 

částka přesahuje 660 000Kč. Vybralo ji dohromady 134 koledníků. Dary putují na společné konto, 

odkud se přerozdělují na projekty místních charit a na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.  

Poděkování ZD Unčovice s napuštěním ledu a úklidem sněhu 
Díky ZD Unčovice jsme si mohli v průběhu měsíce zabruslit. Tvorba ledu vypadá následovně: čeká se na 

počasí a v pravou chvíli se začne jednat. ZD Unčovice navozí vozem velké množství vody, která vytvoří základní 

silnou vrstvu. Až první vrstva zmrzne, začne se s postupným nanášením dalších vrstev, kterou už nanášejí místní 

dobrovolnici stříkáním. Celý proces může trvat několik dnů a až poté se začne bruslit. Následně se led zpravidla každý 

večer stále připouští, aby se vytvořila hladká nerozbruslená plocha. Děkujeme jak ZD Unčovice, tak i místním 

dobrovolníkům za jejich čas a snahu, abychom si mohli v zimě v obci zabruslit. Dále děkujeme ZD Unčovice za 

uklizení sněhu v obci.  

Statistika nehodovosti na silnicích v roce 2018 
Ačkoliv se nehodovost v průběhu let celkově zmírňuje (díky zvýšené bezpečnosti aut), minulý rok byl na silnicích 

bohužel tragický. Počet mrtvých se oproti minulému roku zvýšil o 12.5 procenta a v případě dětí dokonce o více než 

dvojnásobek. Přibylo také více obětí při nehodách pod vlivem alkoholu a drog. Pozitivní zprávou je pak pokles tragických 

nehod cyklistů a nákladních automobilů. Během roku 2018 vyšetřovala Policie ČR celkově 104 764 dopravních nehod, při 

kterých zahynulo 565 osob. Dobrou zprávou je, že Olomoucký kraj je v počtu obětí v půlce tabulky na 7. místě. Navíc se 

také nezhoršila nehodovost na železničních přejezdech. V porovnání úmrtnosti se státy EU jsme však bohužel v horší polovině 

a zvyšujeme tím negativní průměr. Hůře jsou na tom např. známí řidiči z Polska, čele tabulky "vévodí" Rumunsko. 

Důležitým faktorem nehodovosti je pohlaví: Z celkového počtu 565 mrtvých bylo 420 mužů, 126 žen a 19 dětí ve věku do 

14 let. I loni se tak potvrdilo, že ačkoliv se ženy na celkové populaci podílejí zhruba z 51 procent, jejich podíl na celkovém 

počtu usmrcených při nehodách je zhruba čtvrtinový. 

Alkohol a drogy v dopravě: Alkohol byl zjištěn u viníků 4 626 dopravních nehod, což je o 375 případů více než v roce 

2017. Pod vlivem alkoholu bylo zaviněno tedy 4,4 procenta nehod. 

Samotné drogy asistovaly u 260 nehod (nárůst o 29 případů).  

Opilí cyklisté: Mezi jednotlivými skupinami účastníků silničního provozu panují enormní rozdíly v případě nehod 

zapříčiněných alkoholem. Zatímco v případě automobilistů to bylo 4,2 procenta, v případě chodců to bylo asi 14 a cyklistů 

dokonce 27 procent. 



Nejhorší rok: K největšímu počtu usmrcení při dopravních nehodách došlo v roce 

1969.  

Na silnicích zemřelo tehdy kolem 1750 lidi. 

Žebříček 5 nejčastějších příčin s úmrtím v roce 2018: 
1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky - 70  

2. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla - 65  

3. vjetí do protisměru (nebezpečné předjíždění) - 61 

4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky - 47 

5. nezvládnutí řízení vozidla (nepozornost) - 22 ...6. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu – 22 

Významné dny a státní svátky měsíce ledna 

4. 2. Světový den boje proti rakovině - Nám má vštípit jak závažná a častá nemoc to vůbec je, že existuje mnoho 

příčin, jak tato nemoc propuká, ale také existuje spousta cest, jak tomu předcházet a jak se starat o své zdraví. 

11. 2. Světový den nemocných - Světové den nemocných připadá ke dni 11. února, který je zároveň dnem svátku 

Panny Marie Lurdské, je památným dnem více než 150 let starým. Tento den má zároveň připomínat, že jsou lidé, 

kteří jsou nemocní a trpí. Světový den byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II. 

14. 2. Svátek zamilovaných – Známe také pod názvem Valentýn, není jen převzatý americký komerční svátek. 

Původ tohoto svátku nás zavádí do starého Říma, a je památkou na upáleného mnicha Valentina. Právě tento 

mnich ve 3. století tajně oddával páry proti zákazu císaře. Důvodem zákazu byla značná neochota mužů opouštět 

rodiny za účelem účasti v bitvě. V současnosti je tento den poměrně komerčnější záležitostí, neboť se po celém 

světě v obchodech prodávají nejrůznější předměty od květin, přes srdíčka a plyšáky až po přání, které mají ve formě daru vyjádřit 

lásku ke svému partnerovi nebo alespoň vystihnout jak je pro nás druhý člověk důležitý. 

21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka - Po celém světě se mluví přibližně 7 tisíci jazyky. Tento den nám připomíná význam 

jazyka, primárně toho mateřského a jeho rozmanitost. Jedním z důvodů, proč UNESCO vyhlásilo tento mezinárodní den je 

skutečnost, že mnoha jazykům hrozí zánik a díky faktu, že některé z jazyků nemají svou písemnou podobu, hrozí jejich zánik úmrtím 

posledních lidí, kteří tímto jazykem hovoří.  

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 

Fotbal - Nákelská zimní liga 

Místní fotbalisté v zimě nezahálí a účastní se 1. ročníku Nákelské zimní ligy 2019. Účastní se jí 6 družstev z 

okolí, hraje se v Nákle na venkovním hřišti ZS. V prvním zápase naši fotbalisté podlehli Mezícím 5:1. Další utkání se 

koná 9. února, kdy v 10:00 nastoupí proti Březové. V den maškarního plesu v Unčovicích hraji domácí fotbalisté proti 

Levotou (Litovel), kdy mohou následně zapít žal či oslavit vítězství večer na plese.  

Blahopřání 
V měsíci únoru oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

2. 2. Foltýnková Tereza, Kopečný Šimon, 4. 2. Vymětalová Růžena, Winiarski Matyáš, 6. 2. Hubáček 

Stanislav, Martinek Pavel, Němeček Ladislav, 7. 2. Němečková Jiřina, 8. 2. Vyhnánková Klaudie, 11. 2. 

Fišarová Jarmila, Navrátil Václav, Spáčil Libor, 12. 2. Hubáčková Leonka, 14. 2. Petrskovský Josef, 16. 2. 

Dostálová Markéta, Vyhnánek David, 18. 2. Střídová Eva, Mičola Radek, Venský Vladimír, Kalousek Jiří, 

19. 2. Navrátil Petr, 20. 2. Vávrová Miroslava, 21. 2. Vohralík Roman, 22. 2. Střídová Ludmila, 23. 2. 

Granzer Pavel, 24. 2. Radvanská Petra, Soukupová Simona, 26. 2. Měsíc Miroslav, Špunda Vítězslav, 27. 2. 

Hrudičková Anna, Lužný Josef, 28. 2. Palinek Oldřich, Kopečná Dagmar   
  

Citát měsíce února 

„Kdo nemá peněz, je chudý. Kdo nemá přátel, je chudší. Ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.“ F. M. 

Dostojevskij 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ÚNORA 
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. 


