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Vážení spoluobčané, 

 žáci a studenti na konci tohoto měsíce oficiálně končí školní rok a začínají prázdniny. Navzdory karanténě a dlouhým 

nařízeným prázdninám se konají maturitní zkoušky, kterých se tento rok účastní skoro 70 tisíc studentů. Astronomické jaro končí 

a léto začíná 20. června v 23:43 hodin. Jako každý rok před létem varujeme o nebezpečí klíšťat, u kterých se opět 

předpokládá vysoký výskyt kvůli slabé zimě, jež dostatečně nepromrazila půdu.  

Suchou přírodu, kterou trápí celá střední Evropu, trochu zachránily srážky v poslední době. Četné deštivé 

dny byly znát také v horách. K příkladu v Tatrách napadlo přes víkend i půl metru sněhu a v místech nad 1900m 

hrozí laviny. Sucho již není extrémní, jak to bylo na příklad na konci dubna, ale „pouze“ střední. Současně je v 

naší povrchové vrstvě 0-40cm naštěstí odchylka pouze malá, v hlubší vrstvě 40-100cm je střední (chybí 40mm vody). Stále tedy 

máme co dohánět. V médiích se to hemží různými názory na řešení této situace. Vláda chce stavět přehrady, které by zadržely 

vodu v krajině, zatímco ekologické organizace volají po větší diversitě krajiny. Dopady sucha cítí především zemědělský sektor, 

ve kterém se v současnosti může počítat se středním poškození sucha, se ztrátou výnosů 10-30%. V rámci 

zemědělského tématu jsme pro Vás připravili krátký článek o již skoro legendárním žlutém pylu. 

V minulém čísle jsme psali o oslavách výročí 100 let podoby české vlajky. Česká vlajka při příležitosti státních 

svátků vlaje na sokolovně – ta však nyní prochází rekonstrukcí, respektive její fasáda. Po obvodu sokolovny jsou 

postavená lešení. Práce bude stát 3,4 mil a měla by být dokončena do srpna 2021.  

Pozvánka na akce 

DĚTSKÝ DEN – V sobotu 20. června se od 13:00 hodin koná na místním hřišti tradiční dětský den.  

Na programu akce Jsou od  13:00 sportovní soutěže pro děti,. Od 17:00 dobrovolní hasiči- pěna pro děti, Po celý den 

dětské atrakce. Vstupné je dobrovolné. Bohaté občerstvení v podobě udírny a kiosku zajištěno. Srdečně zve TJ Sokol 

Unčovice. Změna programu vyhrazena.  

TURNAJ V NOHEJBALE – S předstihem informujeme, ze díky r ozvolnovani hygienických opatreni se 10. ročník 

turnaje v nohejbale bude konat a to v sobotu 4. července od 09:00 hodin. 

Řepka olejná- žlutý mor nebo užitečná rostlina 

Mezi lidmi v poslední době koluje informace, že žlutý prach, který se v posledních letech více objevuje, je způsoben 

řepkou olejnou. Nechceme tvrdit, že je to informace lživá. Nemáme to podložené v případě naší vesnice, proto pouze přinášíme 

jiný úhel pohledu, pohledu alergologa z Fakultní nemocnice v Brně, Agrární komory ČR a Ministerstva zemědělství ČR. 

Žlutý prach je z převážné většiny způsoben smrky a borovicemi. Ty mají 3-5 leté periody, kdy silně kvetou, což se 

projevuje zejména v posledních letech. Jejich pyl je lehký a tudíž může létat i desítky kilometrů. Navíc, my máme blízko 

smíšený les. Zatímco pyl řepky je těžší a létá zpravidla pouze v rámci metrů. Za větší výskyt pylu je zodpovědné mimo 

jiné počasí- sucho a vítr pylu napomáhá, naopak mokro ho umírňuje. Alergici sami vědí, že problém mají díky všem 

kvetoucím stromům, keřům a bylinám taktéž produkujícím pyl. 

Dále se obecně šíří názor, že řepka vytlačuje jiné plodiny, které nejsou tolik profitabilní jak řepka samotná a nachází se 

všude. Výskyt řepky může být také odůvodněn tím, že obilovinová soběstačnost pro ČR je 5 miliónů tun, zatímco se produkuje 

7,7 miliónů a zbytek se vyváží do zahraničí. Brambory z polí nevytlačila řepka, ale pšenice a hlavně samotná cena 

brambor (výrobní-výkupní), kterou ovlivnil trh. Z pohledu zemědělské půdy, která v ČR zabírá plochu přes 4 miliony 

hektarů, řepka zabírá pouhých 370 tisích v roce 2020.  Je to také o 40 tisíc hektarů méně, než v předchozím roce. Řepka 

se ze 2/3 využívá v potravinářství. Z vylisovaných semen se dále získává surovina, jež slouží pro výrobu krmiv pro 

hospodářská zvířata. V případě zadržitelnosti vody v půdě, o které se nyní dosti mluví, je na tom řepka více než dobře. 

Oproti jiným plodinám má značný kořenový systém, který pomáhá udržení vody a váže živiny. Po sklizni část z kořenů 

zůstává v půdě a vytváří organickou hmotu jí prospívající.  

Závěrem je třeba říci, že řepka, jako každá jiná plodina, má svá pozitiva i negativa. Samotná rostlina si však 

nezaslouží tolik nenávisti, která jí je přisuzována. Fakt, že na polích již nevidíme tolik brambor, ale více řepku, je 

způsoben mnoha faktory. Doba se mění, lidé se mění, ekonomická situace se mění a vyvíjí a je to jen další cyklus 

v zemědělství. 

Pranostiky a rčení měsíce Června 

Červen obecně - Červen mokrý a studený - bývají žně vždy skaženy. Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom 

přicházívá. Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. Červen stálý prosinec dokonalý. Červen červený jako z růže květ. 

8. 6. Svatý Medard - Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na Medarda, namokne každá brázda. Když na Medarda prší, 

nebudou toho roku houby růst. Medardovy mrazy vinné révy nepokazí. 



11. 6. Svatý Barnabáš – Prší li na Barnabáše, padají hrozny do koše. O svatém Barnabáši bouřky často straší. 

15. 6. Svatý Vít - Déšť na Víta - špatná budou žita. Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita. Svatý Vít dává trávě pít. 

19. 6. Svatý Gervas a Protas – Prší-li na svatého Gervase a Protaze, po čtyčicet dní se deštivé počasí ukáže. Na Gervase  

a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš. 

24. 6. Jan Křtitel – Na svatého Jána, otvírá se k létu brána. Před svatým Janem modlí se o déšť, po něm přijde bez říkání. 

Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok. Do Jana Křtitele nechval ječmene. 

29. 6. Svatý Petr a Pavel - O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí 

se hodně hub. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno. Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.  

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. 

Sport v obci 

Sál sokolovny   

• Sál si můžete zajistit formou rezervace na jednotlivé hodiny či dny (lze i na stálou dobu) nebo také po 

domluvě. V obou případech musíte kontaktovat P. Remeše, T. Ryzího. 

• Pro halové hry jako volejbal, florbal, badminton, fotbal, stolní tenis a jiné. 

• Poplatek za užití sokolovny je 60 Kč/hod pro občany Unčovic, ostatní 120Kč/hod. 

Tento text byl částečně vyňat z internetových stránek www.sokoluncovice.cz. Zde můžete nalézt více informací, 

kontakty a také čas již stálých rezervací. 

Tenisový/volejbalový kurt 

• Provozní řád a údržbu hřiště, která je před a po každou hrou samozřejmostí, najdete přímo u kurtu. 

• Roční poplatek pro občany Unčovic je 300,- Kč. Pro ostatní návštěvníky a hráče 600,- Kč za rok.  

Hodinová sazba je 80,- Kč - nezávisle na počtu hráčů. 

• Kontakt: Pavel Remeš, 724015517. Více informací na ceduli u kurtu. 

Blahopřání 
V měsíci červnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

2. 6. Vepřeková Zdeňka, Sedláková Naděžda, 5. 6. Špunda František, 6. 6. Vydra Ladislav, 7. 6. Crhák Libor, 

Končík Josef, 9. 6. Zbořilová Jaroslava, 10. 6. Střídová Alexandra, Vohralíková Milada, Skácel Sebastian, 11. 

6. Ženožičková Ludmila, Foltýnek Jiří, 12. 6. Saparová Miroslava, 14. 6. Moťková Anna, Střídová Anička, 

Remeš Pavel, Skácel Zdeněk, Ledererová Beáta, 15. 6. Kubová Zuzana, Sonntag Jiří, 16. 6. Skácelová Věra, 

Zmrzlá Ludmila, 17. 6. Granzer Pavel, Rec Dušan, 18. 6. Pavlík Jakub, 19. 6. Vymětalová Ivona, Vymětalová 

Nikola, 20. 6. Zapletal Antonín, 21. 6. Grulichová Jana, Janiš Václav, Němeček František, 22. 6. Krygel Josef, 

23. 6. Hájek Roman, 24. 6. Winiarska Petra, 25. 6. Mikulková Eva, Labonek Tomáš, 26. 6. Kryglová Dagmar, 

27. 6. Faksa Jindřich, Sapara Dušan, 28. 6. Faksová Marie, 29. 6. Dostálová Adéla, Špunda Vojtěch, 30. 6. 

Táborský Ivan 

Jubileum – Dne 2. 6. oslaví své 60. narozeniny paní Naděžda Sedláková. Dne 10. 6. oslaví své 80. narozeniny paní 

Milada Vohralíková. Dne 23. 6. oslaví své 50. narozeniny pan Roman Hájek. Dne 27. 6. oslaví své 80. narozeniny pan 

Jindřich Faksa. Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti do dalších let. 

Citát měsíce června 

„Jestliže neumíš, naučíme, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti, jestli nechceš, nepotřebujeme tě.“ Jan Werich, 20. století 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ČERVNA 

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. 


