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Vážení spoluobčané, 

 kde jsou ty staré zimy, kdy byla hromada sněhu a v zimě ven jedině s několika vrstvami oblečení- ptají se mnozí z nás. 

První měsíc roku 2020 byl nejteplejším lednem v historii měření, tedy nejméně za posledních 141 let. Celosvětové teploty 

překonaly o více než jeden stupeň průměr 20. Století. Nejde přitom o nic v poslední době výjimečného. Mezi čtyřmi nejteplejšími 

ledny není žádný před rokem 2016. Situaci přidává fakt, že země věčného ledu- Antarktida, poprvé v historii přesáhla 20 stupňů 

Celsia. Tyto teplotní rozdíly pro nás mohou být pohodlné, ale nenahrávají bohužel přírodě okolo nás. V únoru byl na 

naší nejvyšší hoře Sněžce naměřen největší náraz větru v rychlosti 233km/hod.  

Českou mediální scénou nejvíce vládne koronavirus, volby na Slovensku, migrační krize, životní prostředí a 

klimatické změny nebo stále častější politické nešvary našich zástupců ve vládě. Zdravé soupeření našich zákonodárců je 

v nedohlednu a místo toho se vzájemně obviňují z porušování zákona. Špatnou zprávou je, že státní rozpočet skončil za leden a 

únor ve schodku 27,4 miliard korun. Jde o nejhorší únorový výsledek od roku 1993. Není to dobrá zpráva v situaci, kdy zažíváme 

nejvyšší meziroční růst cen od roku 2012. Důležitou změnu čeká Slovensko, které nedávno na popud občanů podstatně 

změnilo složení vlády a jak se říká: „každá změna je k něčemu dobrá.“  

V březnu nás čeká jedna zajímavá událost, oslavíme Mezinárodní den žen, kdy je na naší mužské populaci, aby 

se jakkoliv snažili vyjádřit úctu a respekt k ženám. Dárkem, který potěší snad každou ženu, může být jen pouhý polibek 

a slova vděčnosti, úcty a lásky.  

Osadní Výbor Unčovice – oznámení občanům 

Výzva řidičům - Roste počet stížností na neukázněné a agresivní řidiče, kteří nedodržují pravidla 

silničního provozu, obzvláště překračují povolenou rychlost. Vyzýváme tímto všechny, aby dodržovali 

pravidla silničního provozu! Jezděme všichni raději trošku pomaleji a ohleduplněji. 

Žádost občanům k BIO odpadu – Žádáme spoluobčany, aby dodržovali uvedené termíny a 

neshromažďovali BIO odpad mimo tyto termíny. Pracovníci firmy dodávající kontejner nemají za 

povinnost přiložený odpad nakládat. Z toho důvodu také žádáme spoluobčany, kteří byli „netrpěliví“ a 

BIO odpad již na příslušné místo navezli, aby zajistili jeho naložení do kontejneru.“  

Upozornění pejskařům – Příjemné jarní počasí dává více prostoru k venčení našich domácích mazlíčků. 

Spolu s ním ale bohužel narostl i nepříjemný zapáchající element, který po sobě zanechávají. Prosíme všechny 

pejskaře, aby dle zákona uklízeli po svých mazlíčcích a současně tím i respektovali ostatní občany.  

Děkujeme občanům, že věnujete náležitou pozornost daným problémům. Za OV, Tomáš Ryzí.  

Pozvánka na akce 

MOTORKÁŘSKÝ PLES – Motorkářské uskupení Wild Hogs z Unčovic srdečně zve všechny příznivce  

a širokou veřejnost na svůj první (možná i poslední) motorkářský ples. Koná se v sobotu 14. března od 20:00 hodin 

v místní sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Legend. Vstupné 80 Kč. Společenský oblek není podmínkou.  

Obecní úklid 

Ukliďme svět, ukliďme Česko - V rámci této celostátní kampaně pro zachování čistého životního prostředí a přírody pořádá 

Osadní výbor Unčovice v sobotu 4. dubna 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, nádrže a vodního nebo stráně. Pokud se nechcete zúčastnit 

společného úklidu a nemáte pytle na odpadky, můžete si o ně zažádat u p. Ryzího, tel. 608 209 086 

Třídění odpadu – BIO Popelnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schránka OV Unčovice 

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 



Na začátku měsíce března se konala veřejná schůze. V sále sokolovny se probírala důležitá témata ohledně chodu obce. 

Schůze se zúčastnilo přibližně 50 občanů. Těm, kteří se nezúčastnili schůze nebo například nechtějí komunikovat s OV osobně, 

pouze připomínáme, že u vchodu sokolovny je umístěna schránka OV Unčovice. OV uvítá všechny podněty, návrhy a 

připomínky ohledně dění v obci. Každá konstruktivní snaha je vítána, děkujeme.  

 

v historii České Republiky 

Nedávný 25. únor je důležitým milníkem v historii naší republiky a našich sousedů na Slovensku. Tam se mimo jiné 

konaly minulý víkend volby do Národní rady, ve kterých vyhrálo OLANO (středopravicové konzervativní hnutí). 25. února byl 

v roce 1948 dovršen plíživý komunistický převrat, který předznamenal na dalších takřka 42 let útlak československé společnosti, 

ekonomický úpadek, zánik svobody a faktický přerod Československa v sovětský satelit s loutkovou vládou. Například, 

z ekonomického hlediska lze připomenout fakt, že mezi válkami byla naše ekonomika v 10 nejvyspělejších na světě. Byli jsme 

například před Japonskem, které je nyní jednou z ekonomicky vládnoucích elit. 

 Tento den rámují ještě další tragické události. Přesně o dva roky později, tedy 25. února 1950, umučili 

příslušníci komunistické Státní bezpečnosti faráře Josefa Toufara za okolností připomínající ze všeho nejvíc 

inkviziční procesy. 25. února se pak na protest proti okupaci upálil student Jan Zajíc. Celkové oběti totalitní vůle 

jsme si připomněli asi před rokem. 

Ačkoliv komunistický převrat zardousil demokratický život v naší zemi a zmrzačil naši společnost, stále 

ještě existují lidé, kteří tento fakt přehlíží. Vzorem jsou současné politické komunistické elity. Historie byla 

překroucena sovětskou vůlí a my se bohužel dozvídáme některé fakty až postupem času.  Po 30 letech od převratu jsme opět 

svědky toho, jak se do veřejných pozic derou protidemokratické síly, ale pod jiným kabátem. Moskvu vystřídal Brusel a nám je 

opět „navrhováno“, abychom se řídili podle cizích pokynů.  Naší domácí politice vládnout směry, které nejsou otevřené ani 

demokratické vůči nám, občanům. Obyvatelstvem je manipulováno a z nás ses opět stávají pouhé loutky, bez vlastní mysli a 

kritického myšlení. 

Pranostiky a lidová rčení měsíce března 

Březen - Březnové slunce má krátké ruce. Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát. Studený marec, mokrý máj 

- bude humno jako ráj. Mnoho dešťů březnových - hubené léto. Jak prší v březnu, tak také v červnu. Kolik březnových mlh, tolik 

lijavců v roce. Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. 

7. 3. Svatý Tomáš - O svatém Tomáši sníh bředne na kaši. Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese. 

10. 3. Čtyřicet mučedníků - Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků. Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě 

čtyřicet ranních mrazíků. Podle čtyřiceti budeš Petra míti. 

12. 3. Svatý Řehoř - Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře. Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu 

otevře, líný sedlák, který neoře. Na svatého Řehoře svačina se vyoře. (je delší den a tedy třeba svačit) 

19. 3. Svatý Josef - Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a 

neúroda. Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy; a když z polské strany - bude zrní i slámy. 

25. 3. Zvěstování Panny Marie - Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno. Do matičky boží tráva neroste i 

kdy by ji kleštěmi tahal, po Panně Marii roste i kdy by ji palicí zatloukal. Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal 

ji rozsvítí. 

Blahopřání 
V měsíci březnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

1. 3. Hubáčková Renata, Pacáková Anna, 2. 3. Čapek Petr, 5. 3. Kejvalová Marie, 8. 3. Vaňková Milena, 

Kopečný Petr, 9. 3. Absolonová Jana, Moťka Marek, 11. 3. Nováková Anna, Dokládal Rostislav, 12. 3. Janišová 

Anna, 16. 3. Vydrová Jitka, Vydra Ladislav, 17. 3. Doležel Josef, 18. 3. Kocvrlichová Petra, Smetanová Eliška, 

Petrskovský Robert, Zbořil Karel, Tondl Miroslav, 21. 3. Protivánek Tobiáš, 22. 3. Sedlák Jaroslav, 23. 3. 

Hubáček Viktor, 24. 3. Ryzí Tomáš, 25. 3. Labonková Alena, Čiberová Karla, 26. 3. Grulich Lukáš, Sklenář 

Rostislav, Winiarski Radek, Moťka Milan, 27. 3. Soukup Ivo, 28. 3. Vyhnánek Václav, 29. 3. Beneš František, 

30.3.Granzerová Monika, Saparová Jarmila, Kadlčík Robert,  

Látal Radek 

Jubileum - Dne 17. 3. oslaví své 70. narozeniny pan Josef Doležel. Dne 18. 3. oslaví své 50. narozeniny paní Petra 

Kocvrlichová. Dne 29. 3. oslaví své 50. narozeniny pan František Beneš. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví, 

lásky a radosti do dalších let. 

Citát měsíce března 

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje, ale nežije.“ Oscar Wilde, spisovatel a básník, 19. století. 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE BŘEZNA 

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. 


