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Vážení spoluobčané, 

Česká Republika se po celý uplynulý měsíc potýkala s lokálními povodněmi, nejblíže k nám je tomu zatím v Renotách  

a Moravičanech. Morava je rozvodněná, na Moravě směřující k nám byl na konci června naměřen 3. povodňový stupeň. Podle 

meteorologů však můžeme očekávat spíše snížení hladiny řek než její zvýšení. Buďme však obezřetní a nezapomínejme, že 

před 23 lety u nás voda opravdu byla a nebylo jí málo. Předpovědi se mění a štěstí přeje připraveným. Dobrou zprávou na tom 

je, že se konečně vrací vláha do přírody. Ještě je ale práce na nás lidech, abychom jí efektivně zadržovali a dále 

využívali. Na druhou stranu na daleké Sibiři a na vzdáleném východě řádí požáry obrovských rozměrů.  Minulý rok tam 

shořelo přes 15 miliónů hektarů. Děje se tak kvůli globálnímu oteplování, suchu a uvolňování velkého množství oxidu 

uhličitého z roztávajícího ledu.  

 Při příležitosti renovace sokolovny jsme pro Vás připravili článek o Sokolu a jeho podílu na vzniku prvního 

českého státu. Sokol hrál nezastoupitelnou roli v naší historii, ale přesto pomalu upadá v zastoupení. V minulosti 

formoval výchovu a usměrňoval životy našich rodičů, prarodičů a dalších generací už od obrození v 19. století. K tomuto 

tématu sedí také klasický citát měsíce na konci UL. Avšak bohužel v dnešní době už tolik neplatí. 

Nedávno jsme varovali o zvýšeném výskytu klíšťat, ty jsou v poslední době zase na vzestupu a je velké riziko, že se 

s nimi setkáme. Co dělat v případě, že ho najde již přisáté na sobě, se můžete dočíst níže. 

Pozvánka na akce 

TURNAJ V NOHEJBALE – V sobotu 4. července se od 09:00 hodin na místním hřišti koná turnaj v  

nohejbale. 10. ročníku sportovního klání se zúčastní 24 týmů z Unčovic a okolí. Soutěží se současně na 4 hřištích o 

hodnotné ceny. Všichni hráči a diváci se mohou těšit na bohaté občerstvení zajištěné po celou dobu turnaje- lahůdky 

z udírny a grilu, kiosek, pečené makrely. Srdečně zvou fotbalisté Sokol a Buldog Unčovice.  

Osadní výbor Unčovice 

Stanovisko OV Unčovice k problematice parkování nákladních vozidel na návsi před vývěskou. Tímto OV 

Unčovice vyzývá všechny dotčené, aby neparkovali nákladní vozidla před vývěskou na návsi. Zaparkovaná nákladní 

vozidla všeobecně ohrožují bezpečnost, ničí vstup k posezení u vývěsky, zamezují výhledu do vypouklého 

dopravního zrcadla, atd. OV Unčovice nemá pravomoc k nařízení takového zákazu. Přesto doufáme, že se dotčení 

postaví k této výzvě zodpovědně a nebude nutné toto řešit oficiální cestou přes úřad města, resp. Městskou policii.  Za OV Unčovice, Tomáš Ryzí 

Sokol a vznik Československa 

 Náš zahraniční odboj byl tehdy financován z České obce sokolské (ČOS) po domluvě T. G. Masaryka a tehdejšího 

starosty ČOS J. Scheinera. Zatímco se vytvářel odboj na úrovni politické a diplomatické představovaný Masarykem, 

Štefánikem a Benešem, na frontách již bojovali čeští a slovenští vojáci za svou republiku. Byli to právě sokolové, 

kdo byl základem československých legií. Do boje tehdy vstoupily desítky tisíc Čechoslováků. 

 V Rusku působili sokolští cvičitelé jako učitelé tělocviku, v Kyjevě vznikla v roce 1914 Česká družina, 

ve Francii vznikla rota jménem Nazdar. Československé legie v Itálii vznikly později, v roce 1915, kdy Itálie 

vstoupila do války. Legie byly známé po celém světě a Československo se tak poprvé v historii zapsalo do 

podvědomí světové veřejnosti. Velkou zásluhu si zasloužili na příklad v Rusku, kde se během války 

vyznamenali a dnes vychvalují: „Pouhé dvě divize Čechoslováků dobyly a opanovaly Transsibiřskou 

magistrálu. Tyto dvě divize jsou vnímány jako nejlépe organizované, disciplinované a bojeschopné v celé ruské armádě.“ 

Díky odhodlání našich převážně sokolských legionářů a práci zahraničního politického odboje pak byla Francií a Spojenými 

národy v roce 1918 Národní rada česká v Paříži uznána za představitelku moci budoucího Československa. Masaryk poté 

ve Washingtonu uveřejnil deklaraci nezávislosti a při mírových jednáních v roce 1919 jsme se účastnili již jako rovnoprávný 

člen vítězných států. Československo se po válce zavázalo uhradit vítězným mocnostem náhradu „za 

osvobození“ 750 miliónů franků ve zlatě. 

 Naší samostatnosti jsme tedy dosáhli jak politickou cestu, tak i bojováním vlastními silami během války. 

Prezident Masaryk prohlásil v roce 1924: „Bez Sokola by nebyly legie, bez legií by nebyla republika.“ Účast 

sokolů v legiích byla projevem jejich vlastenectví. Prameny sokolského vlastenectví lze najít již v obrození, 

kdy se buditelé nehlásili k obrození národa násilím a agresí, ale hlásali především nutnost výchovy a vzdělání, abychom se 

dostali na kulturní úroveň ostatních národů. Byly to také Tyršovy myšlenky kalokagathie, harmonie ducha a těla. 

Nemoci klíšťat a jak se klíštěte zbavit 

Současné počasí je bohužel vhodné pro výskyt hmyzu včetně nebezpečných klíšťat. Nemocných klíšťovou encefalitidou 

je nejvíce za posledních 10 let. Například boreliózou každoročně onemocní kolem 4500 lidi. Mnoho dalších však přítomnost 

nemoci zjistí až po čase a v podstatě omylem při jiném vyšetření. Nemoci klíšťat mohou být v některých 

případech bez léčení s vážnými následky- neurologické choroby, svalové obrny, chronické bolesti hlavy, 

aj. Ačkoliv proti některým nemocem existuje očkování, valná většina lidi se očkovat nenechává. Přitom 

přibližně 25% klíšťat je promořených nějakou nemocí. Ve většině případů je to borelióza. Klíště však 



občas bývá nositelem vice nemocí současně. V případě výskytu nemocných klíšťat je na tom Olomoucký okres v 

republikovém průměru. 

Pokud máte po klíštěti zarudnutí, svědivost, nemusí to vždy znamenat, že je klíště infikované. Často jde pouze o 

alergickou reakci organismu. Pokud však přetrvává delší dobu než několik dni, je to možný indikátor infekce. Další indikátory 

mohou být bolesti hlavy, horečka, závratě či zvracení.  

Podle ministerstva zdravotnictví se má klíště vytáhnout pinzetou či speciálními kleštičkami a háčky. Klíště uchopte co 

nejblíže kůži a kývavými pohyby nebo otáčením ho pomalu vyviklejte. Na směru otáčení nezáleží. Po vyjmutí klíštěte je nutné 

ránu ihned vydesinfikovat, a to nejlépe přípravkem s obsahem jodu. Hlavni je klíště nemačkat na jeho hlavě a těle, aby 

nevypustilo sliny nebo obsah trávicího traktu. Pokud v ráně zůstanou kusadla, není to takový problém, ty nemoci nepřenáší. 

Při jakémkoliv kontaktu klíštěte s kůži je vhodné dané místo řádně umýt.  

Čáp bílý 

Jako každý rok, tak i tento, se na sloupu elektrického vedení objevili čápi. Bylo by příhodné si je zase 

připomenout. Čáp bílý je velký druh brodivého ptáka s délkou těla 95-110 cm a rozpětím křídel 180-218 cm, 

samec je o něco větší než samice. Hmotnost se pohybuje v rozmezí 2,3–4,4 kg. Staročeský ekvivalent czap (čáp) se 

objevuje již v latinských pramenech ze 14. století a vznikl pravděpodobně odvozením od názvu czapľa, označujícího 

nohatého ptáka. Hnízdištěm čápa je značná část Evropy, část severní Afriky a blizkého východu zhruba od dubna 

do srpna. Čápi mívají kolem 2-7 potomků.  

Zimovištěm je pro ně subsaharská a jižní Afrika. Během podzimního tahu přitom denně zdolají 

vzdálenost kolem 200 km, na jarním tahu okolo 300-400 km. Ptáci zimující v Jihoafrické republice každý rok uletí 

cestou na zimoviště a zpět více než 20 000 km. Čápi ve volné přírodě se dožívají kolem 8-10let. Jejich potravou 

jsou drobní savci, hmyz, žáby, aj. V ČR je čáp bílý zvláštně chráněn jako ohrožený druh. 

Pranostiky a rčení měsíce Července 

Měsíc obecně – Když dne ubývá, horka přibývá. Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. 

Slunce peče, déšť poteče. Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. Jaký červenec, takový leden. Červenec- úrody blíženec. 

Nebyl-li by červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře. 

2. 7. Navštívení Panny Marie - Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany. Navštívení čisté přináší ovoce jisté.  

4. 7. Svatý Prokop - Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa. Na Prokopa promokne kdekterá 

kopa. Svatého Prokopa den, nešťastný den. Svatý Prokop kořen dokop. Svatý Prokop, zelí okop! 

13. 7. Svatá Markyta - Svatá Markyta hodila srp do žita. Svatá Markyta vede (vodí) žence do žita. Svatá 

Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí! Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta. 

22. 7. Svata Máří Magdaléna - Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. Prší-li v den svaté Maří 

Magdalény, obilí i v stodole se zazelení. V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává. 

25. 7. Svatý Jakub - Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.  Jak je 

teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce. Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce. Parno o Jakubě, zima o vánocích. 

26. 7. Svatá Anna - Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy. Jakub načeše, Anna napeče. Svatá Anna - chladna z 

rána. Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!  O svaté Anně žitečka se nažne. 

Blahopřání 
V měsíci červenci oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

1.7. Janošec Jaromír, 2. 7. Střídová Jana, 4. 7. Danišková Pavla, Kocvrlichová Simona, Vohralíková  Blanka,  

5. 7. Hekalová Jaroslava, Klapka Petr, 7. 7. Němeček Ladislav, 9. 7. Koudelák Petr, Valouch Milan,  

10. 7. Množil Matěj, 13. 7. Látalová Blanka, 14. 7. Balcárková Michaela, Měsícová Milada, 15. 7. Holánik 

Martin, 17. 7. Remeš Martin, 18. 7. Foltýnková Petra, Látalová Agáta, 19. 7. Dokládal Filip, 20. 7. Martinková 

Anna, Klaus Jiří, 23. 7. Crhák Jaroslav, 24. 7. Špundová Alena, Mysliveček Igor, 26. 7. Hubáček Stanislav, 28. 

7. Ženožičková Bohumila, 30. 7. Balcárková Jana 

Dana a Antonín Jelínkovi oslaví 28. července 50. výročí svatby, blahopřejeme… 50 let spolu, 

to je něco. Za tu dobu změnilo se kde co. Ale na vaší lásce nic, přejeme vám těch let ještě víc. 

Citát měsíce července 

„Muž nemá právo být amatérem v rovině fyzického tréninku. Je jeho hanbou zestárnout, bez toho aniž by poznal tu krásu a 

sílu, které je jeho tělo schopné.“ Sókratés, řecký filozof, 470-399 př. n. l. 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ČERVENCE 
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. 


