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Vážení spoluobčané, 

 poslední měsíc roku se odehrával ve stylu tradic. Prvně Mikuláš s jeho partou navštívili místní děti. Děkujeme 

dobrovolníkům za udržování této krásné tradice. Další velkou událostí byly Vánoční svátky, kdy jsme si užili pohody, jídla, 

koled nebo pohádek. Největší sledovanost Štědrého večera si zasloužila premiéra pohádky Princezna a půl království, kterou 

sledovalo skoro 2,5 mil. diváků. Na druhém místě se umístila také novější pohádka- Anděl páně 2 s 2,1 mil. diváků a třetí 

pozici zaslouženě vyhrála klasika Pelíšky s 1,35mil diváků. Zajímavostí je, že česká Popelka z roku 1973 je neoddělitelnou 

součástí Vánoc v Norsku, kde ji každý rok sleduje skoro 1 mil. Norů. Poslední den v roce v obci oživil turnaj ve fotbale.  

 Prosincové teploty jsme měli nadprůměrné a Vánoce byly deštivé. Podle předpovědí můžeme očekávat podobný i 

Leden. Mínusové teploty by se měly objevit až na konci měsíce. Leden bývá z pohledu srážek jeden z nejsušších v roce, ale 

také jedním z nejslabších v délce slunečního svitu. Doufejme, že se tuto zimu dočkáme stabilních mínusových teplot, ať si 

aspoň na chvíli zpříjemníme toho období zimními radovánkami, například bruslením na místním hřišti. 

 První číslo UL tohoto roku začíná jubilejním číslem 250. Jako již obvykle připomínáme, že budeme rádi, pokud se 

jakkoliv k UL vyjádříte. Všechny náměty, co vylepšit, nápady, co byste rádi viděli v UL, atd. Někdy je na 2 stránkách málo 

místa, ale někdy zase až moc. Děkujeme, že nás čtete a přejeme příjemný a úspěšný start do Nového roku. 

Pozvánka na akce 

V předstihu informujeme o plesové sezoně: 

MAŠKARNÍ PLES – místní fotbalisté pořádají v sobotu 15. Února maškarní ples. 

MYSLIVECKÝ PLES- V pátek 21. 2. 2020 se od 20:00 koná myslivecký ples. Plesem provází skupina Asteor. 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES:  sobota 22.2.2019  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – v naší obci proběhne v sobotu 11. ledna 

Důležité informace 

UPOZORNĚNÍ NA NEUKLÁDÁNÍ HORKÉHO POPELU- Firma FCC Litovel, která zajišťuje svoz odpadu, informuje: 

„v souvislosti s topnou sezónou bychom Vás rádi upozornili na nutnost neukládat do popelnice horký popel. Posádky 

svozových vozů FCC Litovel jsou instruovány, že v žádném případě nesmí nádoby s horkým popelem vyprazdňovat, jelikož 

hrozí vážné nebezpečí vzplanutí vozu na svoz komunálního odpadu. Dle vyjádření hasičů vydrží popel žhavý až dva dny. 

Dodržováním správného nakládání s horkým popelem předejdou občané případným reklamacím s nesvezenými odpady.“ 

Poděkování OV Unčovice 

Děkujeme za Vaši aktivitu a součinnost v rámci chodu obce a doufáme, že spolupráce OV a občanů Unčovice bude 

v následujícím roce ještě lepší. S Vaší pomocí můžeme naši obec zvelebit podle naší společné vize. Naším cílem je vytvořit 

prostředí, které pro nás bude příjemné a pohodlné po všech stránkách. Chceme, abychom se cítili dobře a hrdě, když například 

jdeme na procházku po obci nebo k nám zavítá návštěva. Na druhou stranu také chápeme, že s některými 

záležitostmi v obci je více starostí, je třeba hodně schovívavosti a trpělivosti, za které Vám děkujeme. Tyto 

starosti a nedostatky v obci se snažíme eliminovat nebo alespoň zmírnit. Žádáme o pochopení, jelikož jsme pouze 

malými pány a většinu moci má MěÚ Litovel. Z toho důvodu také vznikla nedávná iniciativa, která zvažuje také 

osamostatnění místních částí od Litovle. Jelikož OV tvoří pouze několik lidí z několik set obyvatel, tak bychom 

Vás rádi požádali, abyste se nebáli kdykoliv vyjádřit k činnosti OV spojeného s chodem obce. Vítány jsou 

všechny reálné nápady, zlepšení, ale především konstruktivní kritika, bez které se neobejdeme. Děkujeme za Vaši 

součinnost, soudržnost a celkově za Vaši aktivitu v obci, ať už se jedná o pouhou účast na místních akcích. 

Příjemné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a lásky do Nového roku přeje OV Unčovice.  

Důležité světové události, které nám možná unikly 

V poslední době se to v našich médiích hemžilo například politickými kauzami, netransparentnosti České televize, o 

útoku v Ostravě nebo výbuchu v Prešově na sousedním Slovensku. Námi sledovaná média se věnují převážně lokálním 

aktualitám, zatímco nám mohou unikat důležité události ze světa. V dnešní informační době je jich takové množství, že je není 

možné všechny zachytit. Ačkoliv se mnohdy odehrávají na druhé straně světa, přesto nás mohou nějak ovlivnit a jsou s námi 

spjaté. K/ke příkladu konflikt mezi Čínou a Tchaj-wanem může ohrozit českou ekonomiku, protože Tchaj-wan je naším třetím 

největším asijským obchodním partnerem. V této souvislosti jsou naše politické špičky opatrní v chování se ohledně této 

situace, protože nechtějí poškodit ani jednu stranu.  

Čína závodí o vesmír – Na začátku roku byla první zemí, jejíž posádka přistála na odvrácené straně měsíce. Od prvního kroku 

člověka na Měsíci, který se stal v roce 1969, stanulo na jeho povrchu celkem 12 lidí. První cesta raketoplánem, kterou 

absolvoval Armstrong a Aldrin, trvala ze Země na Měsíc neuvěřitelných 100hodin. 

Epidemie Eboly pokračuje – První nedávné vypuknutí této smrtelné nemoci se stalo v roce 2014 a mělo za následek přes 

11 000 mrtvých. Je to druhá největší epidemie v historii lidstva. Smrtelnost nemoci je 80%, je rychle šiřitelná a tím pádem 

vysoce nebezpečná pro lidstvo. Epidemie stále pokračuje, ale nadějí je nová vakcína z USA, která by smrtelnost snížila. 



Americká kontrola – Národní bezpečnostní agentura USA od útoků z 11. Září 2001 spustila dozorčí program, který 

kontroloval všechny telefonní hovory a zprávy, bez vědomí obyvatel. Na tuto skutečnost upozornil bývalý agent E. Snowden, 

jeden z bývalých agentů, který poté uprchl do Ruska. Tento rok byl program zrušen a soukromí obyvatel je opět v jejich rukou. 

Ptáci a hmyz vymírají – Z vědeckých výzkumů z tohoto roku vyplývá, že 40% všech hmyzích druhů vymírá a je vysoce 

ohroženo. Hmyz je důležitým základem potravního řetězce. Dále došlo ke zmizení 1/3 ptáků, což dále ohrožuje světový 

ekosystém.  Tato negativní změna je dána klimatickými změnami, zemědělstvím, zvyšující se urbanizací a dalšími vlivy. 

Občanská válka v Jemenu – Krize v zemi na jihu Arabského poloostrova trvá již před 5 let a je to nejhorší humanitární krize 

v novodobé historii. 24 miliónů obyvatel, činící 80% populace, potřebuje humanitární pomoc. Krize byla vytvořena konfliktem 

mezi Saudskou Arábií a také kvůli ekologické situaci v zemi, kde je nedostatek vody.  

NĚCO MÁLO Z DEMOGRAFIE NAŠÍ OBCE: 

 

V loňském roce zemřelo v naší obci 6 občanů. Narodily se 3 děti. Dva nejstarší občané mají rok narození 1927. 

Celkově v naší obci žije 402 občanů. Z toho 74 dětí (do 18 let), 152 mužů a 176 žen. Průměrný věk je 44 let. Máme cca 

144 domů.  

 

Měsíční svoz tříděného odpadu v Unčovicích v roce 2020 

 

Souhrnný kalendář svozu si můžete najít na této adrese: https://www.litovel.eu/filemanager/files/509559.pdf 

Přehled všech svozů na rok 2020 obdržíte do vašich poštovnách schránek.  

V měsíci lednu proběhnou následující svozy: PLAST – 8.1., BIO – 13.1., SMĚSNÝ ODPAD – 14.1., 28.1., PAPÍR 

22.1. 

V měsíci únoru: PLAST – 5.2., BIO – 10.2., SMĚSNÝ ODPAD – 11.2., 25.2., PAPÍR – 19.2. 

V měsíci březnu: PLAST – 4.3., BIO – 9.3., 23.3., SMĚSNÝ ODPAD – 10.3., 24.3., PAPÍR – 18.3. 

 

Poplatky za svoz komunálního odpadu se pro rok 2020 navyšují z  částky 500 Kč/ osobu na částku 650 kč/osobu. 

Osvobozeni od poplatku jsou senioři nad 80 let a děti do jednoho roku.  

 

Sport  

Ke sportování v Unčovicích během zimní sezóny je možnost využít místního sálu 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 nebo R. Látala. 

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

• Poplatek za užití sokolovny je se světly 60,- Kč a bez světel 30,- Kč / za hod pro občany Unčovic, 

• 120Kč/ hod pro přespolní 

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

 kontakty a také čas již stálých rezervací. 

Blahopřání 
V měsíci lednu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

4. 1. Beneš Radek, 5. 1. Vohralíková Anna, Němeček Ladislav, 7. 1. Střídová Miluše, Vohralíková Natálka, Hábl 

Karel, 8. 1. Hekal Oldřich, 9. 1. Čiberová Petra, Kopečná Klára, 10. 1. Spáčilová Jaruška, 15. 1. Martinková 

Helena, 17. 1. Kuncová Magdaléna, Faksa Martin, 18. 1. Hrudička Jaroslav, 21. 1. Němečková Martina, 

Remešová Eliška, 22. 1. Venský Pavel, 23. 1. Kryglová Emilia, 24. 1. Plachý Miloslav, 25. 1. Brokeš Libor, 26. 

1. Vepřek Martin, Vymětal Tomáš, 27. 1. Kábrtová Markéta, Němečková Anna, 28. 1. Petrskovský David, 

Pospíšil Pavel, 30. 1. Ledererová Pavla, Pacáková Irena, Vymětalová Markéta, 31. 1. Wagner David 

 

Věnujme, prosím, tichou vzpomínku panu Stanislavu Hubáčkovi, jež nás navždy opustil dne 28. 11. 2018 ve věku 

nedožitých 80 let. Věnujme, prosím, tichou vzpomínku paní Bohuslavě Lužné, jež nás navždy opustila dne 28. 11. 

2018 ve věku 88  let.  

Citát měsíce ledna 

 „Dokud bude člověk nelítostně ničit živé bytosti nižších řádů, nepozná ani zdraví, ani mír. Dokud budou lidé zabíjet zvířata, 

budou se zabíjet navzájem. Kdo seje vraždu a bolest, nemůže sklízet radost a lásku.“ Pythagoras, starověké Řecko 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE LEDNA 

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. 

https://www.litovel.eu/filemanager/files/509559.pdf

