
                           Ročník 22. 

                           Číslo 251. 

                           Únor 

       2020 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 na začátku února si naše děti užily jarní prázdniny. Nyní je čekají dva měsíce studování a potom až Velikonoční 

prázdniny, kdy si navíc užije i většina pracujících. V půlce měsíce začíná plesová sezóna maškarním plesem fotbalistů, ukončí 

je motorkářský ples o čtyři týdny později.  

Řidičům pro jistotu připomínáme, že již skončila platnost dálničních známek. Kupodivu, rok 2019 byl co do počtu obětí 

silničních dopravních nehod třetím nejšťastnějším od roku 1961. V porovnání s loňským rokem na silnicích zemřelo 547 lidí, 

což je o 18 méně. Klesá i počet těžce zraněných, v loňském roce jich policie eviduje 2110, přičemž v roce 2018 to bylo o 355 

více. Celkový počet nehod ale roste. Největším faktorem způsobujícím nehody je stále a více nepozornost při řízení způsobená 

především používáním mobilních telefonů při řízení vozidla.  

Od začátku nového roku se toho doma i ve světě hodně přihodilo. Nejkontroverznějším tématem je nejspíše 

koronavirus, který se šíří z Číny do celého světa. Původcem viru se uvádí divocí netopýři, kteří jsou zbožím na chudých 

tržištích. Značná část naší populace se však nákazy bát nemusí, jelikož by proti ní mělo pomoct požívání vysokoprocentního 

alkoholu. K nálezu léku proti viru už se navíc přihlásily instituce z Ameriky nebo Thajska. V politice se stále omílá A. Babiš, 

bývalý ministr dopravy V. Kremlík a jejich předražená zakázka na dopravní systém, který měl navíc sledovat občany na jejich 

cestách. Téma bližší k nám je spíše neobvykle teplá zima, hrozba povodní nebo již skoro tradiční chřipková epidemie. Ačkoliv 

má za následek už 12 úmrtí, v médiích je ale stále ve stínu koronaviru, který zapříčinil smrt zatím přes 500 lidí. Hodně se také 

diskutuje o vážném tématu bezpečnosti dětí a mladistvých na internetu. Tuto problematiku zachycuje dlouho očekávaný 

dokument s názvem V síti, který bude v kinech na konci měsíce. 

Důležité informace 

VEŘEJNÁ SCHŮZE – V úterý 3. března se od 18:00 hodin v místní sokolovně koná veřejná schůze s představiteli MěÚ 

Litovel. Programem schůze jsou následující body: 

1) Připravované akce ve městě Litovel a místních částech v roce 2020, 2) Vysvětlení změny legislativy, 3) Objasnění 

komunikace mezi MěÚ, Osadními výbory a Výborem zástupců místních částí, 4) Otázky a odpovědi 

Žádáme občany, aby se schůze zúčastnili a připravili si otázky, které je zajímají. MěÚ Litovel přímo ovlivňuje chod naší 

obce, jak jsme v ní spokojení nebo co by například šlo změnit, vylepšit, atd. 

Pozvánka na akce 

MAŠKARNÍ PLES - Fotbalisté Buldogu a Sokolu Unčovice pořádají v sobotu 15. února od 20:00 hodin maškarní 

ples. Odehrává se klasicky v místní sokolovně. Vstupné je 100 Kč, pro masky 50 Kč, vstupenky jsou slosovatelné o 

ceny. Sraz pro masky je v 20:00 na balkóně. Připravena je bohatá tombola. Večerem bude hudebně provázet skupina 

Legend. Přijďte se bavit a užít si plesovou sezonu v domácím prostředí. Srdečně zvou pořadatelé.  

MYSLIVECKÝ PLES - V pátek 21. února se od 20:00 koná myslivecký ples. Plesem provází skupina Legend.  

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES – Osadní výbor Unčovice pořádá v sobotu 22. března od 14:30 hodin dětský 

maškarní ples. Místem konání je místní sokolovna. Připraveny jsou soutěže o ceny. Vstupné je dobrovolné. Srdečně 

zvou pořadatelé. Přijďte udělat svým ratolestem radost a užít si ples s nimi. 

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.  

Pranostiky a lidová rčení měsíce Února 

Únor obecně - Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí. Mnoho mlh v únoru přivodí 

mokré léto. Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich. Když větrové na konec února uhodí, moc obilí 

se na poli neurodí. Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 

2.2. Hromnice - Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. Zelené Hromnice - bílé velikonoce. Na Hromnice 

husa po vodě - na velikonoce po ledě. Na Hromnice kalužky - ukázka na jabka a hrušky. O hromnicích teplo - medvěd staví 

boudu; o Hromnicích mrzne - medvěd bourá boudu. Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí. 

6.2. Svatá Dorota - O svaté Dorotě uschne košile na plotě. Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu. Svatá Dorota - sněhu 

forota. Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice. Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory. 

14.2. Svatý Valentin - Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.  

20.2. Masopust - Masopust na slunci - pomlázka v senci. Svítí-li o masupustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní. Svítí-li 

slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito. Konec masopustu jasný, len krásný. Krátký masopust, dlouhá 

zima. 



24.2. Svatý Matěj - Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned. Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá 

je. Svatý Matěj boří mosty, nebo staví. Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina. 

Tří Králové 

Třem Králům, kteří naši obec na začátku roku navštívili, se od občanů podařilo vykoledovat 11 607 

Kč, děkujeme. Minulý rok se vykoledovalo 12 133 Kč. V 57 obcích regionu Litovelska celková částka 

přesahuje 660 000Kč. Vybralo ji dohromady 134 koledníků. Dary putují na společné konto, odkud se 

přerozdělují na projekty místních charit a na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.  

Svatý Valentýn 

 Svátek zamilovaných, který známe též pod názvem Valentýn, není převzatý americký komerční svátek, jak si 

mnoho lidí myslí. Původ tohoto svátku nás zavádí do starého Říma a je památkou na upáleného mnicha Valentina. 

Ten ve 3. Století tajně oddával páry proti zákazu císaře. Důvodem zákazu byla značná neochota mužů opouštět rodiny 

za účelem účasti v bitvě. V současnosti je tento den poměrně komerčnější záležitostí, kdy se na spotřebitelském trh 

zcela přizpůsobí tomuto svátku. Zamilovaní si jakoukoliv formou od dárků, výletů, nějakých akcí či pouhých květin 

vyjadřují lásku ke svému partnerovi nebo snaží vystihnout, jak je pro nás druhý člověk důležitý. Svátek nemusí být 

pouze o zamilo vaných, ale například i o lásce k matce. 

Třídění - kontejner na oděv, obuv a textil 

 V současnosti je na zemi 7 miliard lidí. Do poloviny století nás bude kolem 10 miliard. Za každým z nás denně vzniká 

odpad zatěžující životní prostředí. Abychom v budoucnu chtěli mít čisté veřejné prostranství, lesy, řeky, tůňky, je třeba odpad 

třídit.  Třídění nejenom ovlivňuje náš svět vizuálně, ale také snižuje produkci skleníkových plynů v ovzduší a uspoří energii. 

Tříděný odpad je nyní navíc obchodovatelnou komoditou. Česká Republika patří k evropské špičce v třídění- 75 

% obyvatel třídí odpad. Olomoucký kraj je mezi 3 nejlepšími regiony v ČR. Do systému sběru je v našem kraji 

zapojeno 394 z celkového počtu 399 obcí. 

 Průměrný občan ČR vyprodukuje ročně zhruba 16kg oděvů a textilních materiálů. Ty doposud končily 

jako součást komunálního odpadu. Mají ale možnost využití stejně jako ostatní odpady- recyklují se, vytřídí a 

znovu se použijí. Část výtěžku z kontejnerů putuje nadaci Sova na neziskové projekty v oblasti vzdělání, vědy, 

zdravotnictví. 

Do kontejneru se vkládají věci čisté a zabalené. Je to z toho důvodu, aby uvnitř nevětraného kontejneru nevznikaly nežádoucí 

plísně, zápachy, aj., které znehodnotí celý obsah kontejneru. 

Do kontejneru PATŘÍ: veškeré oděvy, boty, měkké i tvrdé hračky, kabelky, bytový textil- prostěradla, přikrývky, povlečení, 

záclony, ubrusy, atd.  

Do kontejneru NEPATŘÍ: mokré a plesnivé, zeminou a ropnými látkami znečištěné oděvy, průmyslové ústřižky látek. 

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 hod. tvrtek – od 16:00 do 18:00 hod. 

 

INFORMACE:  Na zastávce se našel zelený batoh s oblečením. Je u p. Ryzího, tel. 608809086 

Blahopřání 
V měsíci únoru oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

2. 2. Foltýnková Tereza, Kopečný Šimon, 4. 2. Vymětalová Růžena, Winiarski Matyáš, 6. 2. Martinek Pavel, 

Němeček Ladislav, 7. 2. Němečková Jiřina, 8. 2. Vyhnánková Klaudie, 11. 2. Fišarová Jarmila, Navrátil Václav, 

Spáčil Libor, 12. 2. Hubáčková Leonka, 14. 2. Petrskovský Josef, 16. 2. Dostálová Markéta, Vyhnánek David, 

18. 2. Střídová Eva, Mičola Radek, Venský Vladimír, Kalousek Jiří, 19. 2. Navrátil Petr, 20. 2. Vávrová 

Miroslava, 21. 2. Vohralík Roman, 22. 2. Střídová Ludmila, 23. 2. Granzer Pavel, 24. 2. Radvanská Petra, 

Soukupová Simona, 26. 2. Měsíc Miroslav, Špunda Vítězslav, 27. 2. Hrudičková Anna, Lužný Josef, 28. 2. 

Palinek Oldřich, Kopečná Dagmar   

Jubileum - Dne 7. 2. oslaví své 85. narozeniny paní Jiřina Němečková. Dne 20. 2. oslaví své 50. narozeniny paní 

Miroslava Vávrová. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a radosti do dalších let. 

Citát měsíce února 

 „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 ÚNORA 

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. 


