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Vážení spoluobčané, 

 Unčovický list se k Vám vrací po měsíční koronavirové pauze. Během této doby se toho dost událo, ale hlavně také 

neudálo a na koronavirovou krizi budeme vzpomínat celý život. Mnohé z nás ovlivnila tolik, jak třeba prohibice alkoholu v roce 

2012. V případě naší obce to byly zrušené plesy, ukončená fotbalová sezóna a jiné. Kromě toho, Litovelsko a okolí bylo dlouhou 

dobu v přísné karanténě, která trochu připomínala post apokalyptické scény z filmů. Posledním, tak velkým zásahem do našich 

životů v obci byly povodně v roce 1997. Dobrý skutek udělali místní fotbalisté, kteří část startovného na příští 

sezónu věnovali FN Olomouc. To je pouze jeden malý příklad solidarity, kterou v různých formách v současné 

krizi vyjadřuje mnoho z nás. Děkujeme všem, jež se jakkoliv snaží pomáhat v této nelehké situaci. Jako projev 

vděku jsme mohli vidět více české státní vlajky. Ta na konci března oslavila sto let své současné podoby. Ačkoliv 

se striktní opatření pomalu jedno za druhém uvolňují, buďme stále ještě bdělí a dodržujme všechny zdravotně-

bezpečnostní zásady. Z médií jsme přehlceni různými informacemi, celý svět se zajímá jenom o korona virus a přesto se  

pořádně nic neví. Můžeme z toho být zmatení. V dnešní informační době je třeba být obezřetný při výběru informací a hlavně 

být kritický (v dobrém slova smyslu), mysleme na to. Nenechme se zmanipulovat a buďme otevření více zdrojům. 

 V tomto roce se bohužel nekoná každoroční úklidová akce Ukliďme Česko. Jako každý rok se však najde pár 

lidí, kteří vezmou iniciativu do vlastních rukou a uklidí nejen po sobě, ale také po ostatních. Neděláme to jen pro 

sebe, ale hlavně pro přírodu. Současným problémem však není odpad, ale sucho. To trápí celou střední Evropu 

každým rokem více. V zimě pořádně nenasněží v horách, jsou poloprázdné řeky, prší málo a úhrn srážek je slabý. 

Čím dále častěji se budeme setkávat s varováními o šetření vody. Kropit naše trávníky je v této době nezodpovědné, 

horší je ještě napouštět bazény. Prosíme, mysleme na budoucnost nejen nás, ale hlavně našich dětí. Kvůli našemu 

plýtvání vody trpí příroda a v budoucnu budeme také trpět my sami. Ani pranostiky, založené na generačním pozorování přírody 

a počasí našich předků, už dávno neplatí. 

Důležité informace 

PEČENÉ MAKRELY – Na základě četných dotazů a přání budou fotbalisté Buldogu a Sokolu Unčovice 

péct v pátek 8. května na hřišti makrely. Vše bude probíhat formou přes okénko s sebou. Časy vydávání 

předpokládáme v 10:30 a 12:00. Rezervace počtu ryb a času vydaní uvítáme na tel. čísle: 608 209 086. 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - Kontejner pro objemný odpad bude přistaven v obci od čtvrtka 14. května 

odpoledne a na klasickém místě u Selika setrvá do dopoledne 15. května. Sběr nebezpečného a objemného odpadu, 

elektrozařízení přímo do vozidla bude možný v sobotu 16. května od 07:25 do 07:55 hodin. Vše se přijímá v přiměřeném 

množství: cca 80kg/občan. 

Objemný odpad – rozměrný a není možné ho umístit do popelnic (koberce, linolea, nábytek, oblečení, atd.). Nebezpečný 

odpad jsou oleje, tuky, zbytky barev, spotřební chemie, léky, atd. Elektrozařízení -  používané v domácnostech (lednice, 

rádia, televize, počítače, atd.). Nepřijímá se stavební odpad ani pneumatiky. 

BIO ODPAD – kontejnery + výzva 

Kontejnery jsou určené na listí, trávu, plevel, zeleninu, ovoce, větve, atd. Budou přistaveny vždy v pátek odpoledne 

a odvezeny v pondělí dopoledne. Termíny přistavení kontejnerů na BIO odpad v Unčovicích:  

Duben: 17. – 20. 4. (Seliko)    Květen: 15. - 18. 5. (hasičárna)        Červen: 12. - 15. 6. (Seliko) 

Červenec: 10. - 13. 7. (hasičárna)    Srpen: 7. - 10. 8. (Seliko)        Září: 4. 9. - 7. 9. (hasičárna)  

Říjen: 2. - 5. 10. (Seliko)    Říj-Lis: 30. 10. - 2. 11. (hasičárna)     Listopad: 27.11. - 30. 11. (Seliko) 

"Žádáme spoluobčany, aby dodržovali uvedené termíny a neshromažďovali BIO odpad mimo tyto termíny. Pracovníci firmy 

dodávající kontejner nemají za povinnost přiložený BIO odpad nakládat.“ Za OV Tomáš Ryzí.  

Oznámení OV občanům 

PRÁCE ČEZu – Vážení občané, již je vidět, že se dokončují práce po výměně kabeláže firmou ČEZ. Stále se ale 

vyskytují různé nedokončené či špatně provedené práce. Žádáme Vás, abyste tyto nedostatky nahlásili, nejlépe na 

obecní mail: uncovice@litovelsko.eu, popř. do poštovních schránek „Unčovice 130“ či na sokolovně u vstupu 

označené „Osadní výbor“. Samozřejmě je možno oslovit kteréhokoliv člena OV. Ještě nás čekají kontrolní dny, kde 

tyto nedostatky budeme řešit. Za OV Unčovice Mgr. Tomáš Ryzí. 

CYKLOSTEZKA – Místní cyklostezka do Rozvadovic je jedinou komunikací, kde můžeme chodit na procházky a 

sportovat bez toho, aniž bychom museli dávat pozor na auta. Naši bezpečnost a pohodlí tam však narušuje nepořádek, 

který po sobě zanecháváme. V současném případě to je kamení, mezi kterým určitě není pohodlné kličkovat na 

bruslích, ku příkladu. Prosíme občany, aby dbali o pořádek na cyklostezce, patří nám všem, díky. 

 

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 150 000 

dobrovolníků (oficiálně přihlášených, reálných účastníků podstatně více a jejich počet rok od roku roste) a podařilo se sebrat 

přes 2612 tun odpadu (z toho 17 700ks pneumatik). Do úklidů se každoročně zapojují školy, spolky, sdružení, složky IZS, města, 

ale hlavně samotní občané. Jelikož se tento rok akce odložila až na 19. září, o jarní úklid se musíme postarat každý sami. Berme 

to jako motivaci, jak si doma, před a kolem domu udělat pěkně čisto, což bude ladit našim očím a pomůže přírodě. Zvláštní 

poděkování patří těm, co se vydají uklidit i do přírody a na místa, která patří všem.  

Havárie Černobylu, radioaktivita v ČR 

Čtvrtý reaktor jaderné elektrárny explodoval dvě hodiny po půlnoci 26. dubna 1986. Do tehdejšího 

Československa se největší oblak radioaktivních částic dostal až 30. dubna a 1. května (pěkný dárek od komunistů 

v den státního svátku). V ten den se jednak všude pálily čarodějnice, lidé byli venku a hůře, na mnoha místech ČR 

pršelo, což bylo ještě horší. Přímý zásah mraku dostaly Ukrajina a Bělorusko, následně Baltské státy a poté se 

radioaktivní mrak přesunul ze severu, přes Polsko do Československa. Nejvíce zasaženými částmi byly severní 

Morava, východ a jih Čech. Zničený blok elektrárny však chrlil radioaktivní materiál ještě deset dnů po havárii. 

Během té doby se radioaktivita rozptýlila skoro po celé Evropě, ale i na blízkém východě. O zapírání nehody SSSR, politických 

vlivech nebo zodpovědnosti by se dalo mluvit celý večer. Můžeme například zmínit povinnou účast v prvomájových průvodech, 

ačkoliv komunisté již věděli, že je to krajně zdravotně nevhodné.  

 Možná nás to překvapí, ale největší dávka radioaktivity nebyla v ČR kvůli Černobylu, ale o mnoho let dříve. 

V průběhu studené války, v roce 1962, jaderné velmoci provedly vůbec největší počet pokusných jaderných výbuchů 

v atmosféře. Zamoření bylo v té době 3x větší než bylo v důsledku černobylské havárie. Následky těchto aktů trvají 

několik let až desetiletí. Známým příkladem jsou houby, které s radostí sbíráme. V roce 1999 byly stále ještě silně 

kontaminované. Důsledky jaderných pokusů z roku 1962, Černobylská havárie a její zatajování přinesly značné 

ztráty na životech a dlouhodobé generační poškození zdraví. Při cestě za mocí určitých lidí bohužel trpíme nejvíce 

my, obyčejní lidé, zatímco odpovědnost a odškodnění neexistuje. 

Pranostiky a lidová rčení měsíce května 

Květen obecně - Studený máj - v stodole ráj. Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. Májová vlažička - 

naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta. Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

1. 5. Svatý Filip a Jakub - Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno nebo seno. Jestli se Filip 

a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje. Na Filipa Jakuba chroustí hučí, o Martině studený vítr fičí.   

4. 5. Svatý Florián - Florián si jiste může nasadit sněhový klobouk. Déšť na Floriána je ohňová rána.  

11. 5. Svatý Mamert - Déšť na Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.  

14. 5. Pankrác, Servác, Bonifác - Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci. Před Servácem není léta, 

po Serváci s mrazy veta. Pankrác Urban bez deště – hojnosti vína.   

15. 5. Svatá Žofie - Déšť svaté Žofie švestky ubije. Svatá Žofie políčka často zalije. Žofie, vína upije. 

25. 5. Svatý Urban Na Urbana pěkný teplý den, bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho.  

27. 5. Svatý Duch - Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu. Na svatého Ducha bláto - 

bude laciné mláto. Déšť o letnicích – Slunce na Boží tělo. 

28. 5. Svatodušní - Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu. Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.  

Blahopřání 
V měsíci květnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

2. 5. Podivínská Lenka, 4. 5. Krygel Vojtěch, 5. 5. Končík Josef, 7. 5. Soukup Rostislav, 8. 5. Čapek Milan, 9. 

5. Štýbnarová Monika, Ženožička Ivo, 13. 5. Brokešová Jana, Holánik Petr, 14. 5. Hájek Marek, Hrudička 

Jaroslav, 15. 5. Končíková Eliška, Remešová Blanka, 16. 5. Skácelová Květoslava, Jelínek Antonín,  

17. 5. Kurzová Gabriela, Koláček Miroslav, 18. 5. Hájková Jana, Kopečný Petr, Ženožička Miroslav,  

19. 5. Pospíšilová  Jana, 20. 5. Kocvrlich Hynek, Ryšavý Jaroslav, Němeček František, 21. 5. Benešová Ivana, 

24. 5. Měsícová Marie, Moťka Milan, Vrzal Libor, 26. 5. Koudeláková Adélka, 27. 5. Daniška Marián,  

28. 5. Sklenářová Marcela, 30. 5. Valouchová Jana, 31. 5. Podivínský Tomáš  

Jubileum – Dne 24. 5. oslaví své 60. narozeniny paní Marie Měsícová. Zpětně gratulujeme také jubilantům 

z měsíce Dubna- paní Beňová Margita oslavila 80. narozeniny, paní Holániková Ludmila oslavila 50. narozeniny a pan 

Kramář Ivo oslavil 60. narozeniny. Všem srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti do dalších 

let. 

Citát měsíce května 

„K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.“ Edmund Durke, anglo-irský státník, 18. století 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE KVĚTNA 

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. 


