
               

 

 

 

 

 

Ročník 22.  Číslo 256. Srpen + Září  2020 

Vážení spoluobčané, 

         Omlouváme se za opožděné vydání srpnového čísla. Proto jsme spojili dvě čísla dohromady. Děkujeme z ochopení. 

 Po neobvykle teplé zimě a jaru to vypadalo zle s vláhou půdy. Nyní to vypadá, že se příroda díky občasným letním 

bouřkám vrátila do normálu. V krátkém časovém horizontu to tak opravdu je, ale z dlouhodobého hlediska zažíváme nejteplejší 

rok v historii měření. Od začátku měření průměrných ročních teplot v roce 1880 lidstvo zažilo pět nejteplejších roků v rozmezí 

let 2015 až 2019. Ve světě přibývá vln horka, které ovlivňují nejen přírodu, ale i nás. V horku se hůře spí, máme větší výkyvy 

nálad, jsme méně produktivní a hůře se nám dýchá. Množství ledu, které se denně uvolňuje z ledovců, je neuvěřitelné. Za rok 

roztaje 200 miliard tun ledu. Více zajímavostí o počasí Vám přinášíme v článku níže. 

V médiích se to v poslední době hemží politikou a předvolebními boji. Za necelé dva měsíce, respektive na začátku října, 

nás čekají volby do zastupitelstev krajů a do Senátu. Jedním z aktuálních politických témat ve světě jsou demonstrace 

v Bělorusku. Vyhrocená situace tam vznikla poté, co prezident Lukašenka údajně zfalšoval volby a poté velmi 

násilně potlačuje protesty. Pro nás z toho plyne ponaučení, že ačkoliv nám naše politická scéna přijde k smíchu, 

tak vidíme, že může být ještě hůře. K danému tématu se vztahuje citát na konci UL. Potěšující politickou zprávou 

týkající se ČR je výsledek každoročního Světového indexu míru, který hodnotí mírumilovnost zemí na světě.  

Můžeme být hrdí na 8. místo z celkem 163 států. Na prvním místě se umísti Island, na posledním Afghánistán. 

Naši slovenští sousedé skončili na 25. místě. 

Naše obec se v létě postupně mění a přestavuje. Například se uskutečňuje rekonstrukce fasády sokolovny nebo se provedla 

likvidace nepoužívaných jímek na návsi a u bytovek. Podělme se i my na zkrášlení naší obce a postarejme se o pořádek před 

naším domem nebo na veřejných místech. Ačkoliv není pozemek vždy náš, chodíme po něm každý den a máme ho na očích 

všichni. Může se jednat o pouhé pozametání, vytrhání plevele z chodníku nebo posbírání odpadků, děkujeme. 

 

AMATÉRSKÉ ZÁVODY MOPEDŮ A MOTOREK - Motorkáři Unčovice „Wild Hogs“ srdečně zvou občany na závody 

těchto legendárních strojů. Přijďte se pobavit, připomenout si historii a zpříjemnit si odpoledne nějakým občerstvením. Zároveň 

prosíme o zvýšenou pozornost a obezřetnost v době konání závodů. Srdečně zvou pořadatelé. 

Historie mopedů Stadion a Babetta 

Stadion byl český typ mopedu, který v tehdejším Československu vyráběl podnik Motor České Budějovice ve svém 

pobočném závodě Stadion Rakovník. Výroba mopedu byla zahájena v roce 1957 a byl to první moped vyráběný 

v Československu. První typ série nesl typové označení S1, jehož výroba trvala krátce a byl nahrazen zdokonaleným S11. Dále 

vyšla řada S22, S23. S23 byl však vyráběn výhradně pro vývoz. Nejvíce bylo vyrobeno první řady S11 a to přes 150 tisíc kusů. 

Stadion S11, takzvaný Kozí dech, má rok výroby 1957-1960, konstrukční rychlost 40km/h, spotřebu 1,5l/100km a obsah 

nádrže 3 litry. První prototypy byly vyrobeny s motory od západoněmecké firmy Fichtel a Sachs (odtud také pochází známý 

název Fichtl pro jiné stroje). Kvůli politické situace byl však vyvinut motor Jawa, typ 522, vyráběný v  mateřském podniku 

Stadionu Rakovník. Stadion S11 si získal největší popularitu díky jeho jednoduché a otevřené konstrukci. 

Babetta je moped vyráběný v Československu v podnicích ZVL na 

Slovensku (v Považské Bystrici, Rajci, Kolárově a Čalovu). V jiných zemích bývá 

obvykle označován pod názvem Jawa. Babetta byla zprvu určena speciálně pro 

výnosný holandský a  německý trh. Z toho důvodu má Babetta velká kola a pohon 

pedály. Název Babetta pochází od písně Suchého a Šlitra „Babetta šla do světa.“ Bylo 

vyrobeno více modelů, avšak legendární z nich je model 210, který se udržel až do 

konce výroby v roce 1996. Ta má 6 variant podle různých modifikací a také typ 

Sport. Celkově existuje 13 typů Babett. 

Pranostiky a rčení měsíce Srpna 

Cely měsíc - Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a 

nejlepší víno. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Když je v srpnu 

ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří 

se očekává. Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství 

deště jest k doufání.  

4. 8. Svatý Dominik - Na Dominika parna - mrva marná. Potí-li se Dominik, bede 

ještě Marek v kožiše.  

10. 8. Svatý Vavřinec - Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce. Pěkné počasí na 

sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim. 

16. 8. Svatý Roch - Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu. 

Na sv. Rocha přibude brambor trocha. 

18. 8. Svatá Helena - Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. Svaté 

Helence pletou ženci věnce. 



 

 

Fotbal 

PRVNÍ DOMÁCÍ ZÁPASY sezóny se odehrají v pátek 4. září od 17:00 hodin, 4. kolo sezóny se odehraje opět 

v pátek a to 18. září od 16:45 hodin. V prvním zápase se Buldog Unčovice pokusí zdolat Bulldog Pňovice a Sokol 

Unčovice klub Základna Hnoyland (Hnojice). Na druhý zápas k nám přijedou soupeři SK Náklo a Sedlisko. Občerstvení 

ve formě kiosku a udírny zajištěno. Přijďte podpořit domácí fotbalisty. 

Na začátku října se bude konat domácí zápas v pátek 2. října od 16:30 hodin. Soupeři budou týmy z Loučan a Březové.  

Rekordy počasí v ČR a ve světě 

Rekordy na území České Republiky: 

Nejvyšší naměřená teplota: 40, 4 °C (20. 8. 2012, Dobřichovice)     Nejnižší naměřená teplota: -42, 2 °C (11. 2. 1929, Litvínovice) 

Nejvyšší průměrný roční úhrn srážek: 1 705 mm (Jizerské hory)      Nejnižší průměrný roční úhrn srážek: 410 mm (Žatec) 

Nejsilnější náraz větru: 216 km/h (19. 1. 2007, Sněžka) 

Globální rekordy: 

Nejvyšší naměřená teplota: 57, 8 °C (11. 8. 1933, Mexiko)              Nejnižší naměřená teplota: -93,2 °C, 10. 8. 2010, Antarktida) 

Nejvyšší průměrný roční úhrn srážek: 12 090 mm (Havaj)               Nejnižší průměrný roční úhrn srážek: 0,5 mm (Asuán, Egypt) 

Nejvyšší množství srážek za 1 rok: 26 461mm (Čerápundží, Indie)  Nejtěžší změřená kroupa: 1, 02 kg (14. 4. 1986, Bangladéš)  

Nejsilnější náraz větru: 416 km/h (12. 4. 1934, Mount Washington, USA) 

Nejzasněženější místo (za sezónu): 31 metrů sněhu (zima 1998/1999, Washington, USA) 

Nejnižší tlak vzduchu: 870 hPa (tajfun Tip, 12. 10. 1979)      Nejvyšší tlak vzduchu: 1083, 8 hPa (31.12. 1907, Sibiř) 

Blahopřání 
V měsíci srpnu  oslavili  narozeniny tito naši spoluobčané: 

1. 8. Moťka Jakub, 5. 8. Grulichová Monika, Radvanský Petr, 6. 8. Grunová Šárka, Fabián Marcel,  

8. 8. Janeček František, 9. 8. Mikulková Martina, Mikulka Jakub, 10. 8. Kuncová Michaela, Skácel Zdeněk, 11. 

8. Čapková Hana, 12. 8. Benešová Jana, Moťková Eva, 13. 8. Kábrt Matěj, 14. 8. Vydrová Martina, Látal 

František, 16. 8. Navrátilová Marie, 18. 8. Půrová Jana, 20.8. Čapková Monika, Brož Pavel, 21. 8. Wagnerová 

Dara, Němeček František, 22. 8. Spurný Zdeněk, 25. 8. Martinková Helena, Vymětal Miloš, 26. 8. Šmakalová 

Ludmila, Vyhnánková Monika, Brož Daniel, 27. 8. Brokeš Jan, 29. 8. Marešová Jaroslava, 31. 8. Vymětal Miloš.  

V měsíci září oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

2.9. Kadlčíková Eva, Petrskovská Vlasta, 3.9. Holbíková Marta, 7.9. Němečková Jana, Klausová Sofie, 8.9. 

Procházková Jarmila, Lužný Josef, 9.9. Petrskovsská Jana, 11.9. Benešová Ivana, Štýbnarová Jana, 14.9. Fišara 

Jiří, Huňková Jana, Kopečná Markéta, 16.9. Labonek Věroslav, 17.9. Střída Petr, 18.9. Brožová Dagmar, 

Marešová Miroslava, Protivánek Jan, 20.9. Hejtman Václav, 22.9. Navrátil Václav, 26.9. Koláčková Aneta, 28.9. 

Brožová Eliška, 29.9. Foltýnková Zdenka, 30.9. Faltýnková Jarmila, Moťková Irena. 

Jubileum -  Dne 8. 8. oslavil své 70. narozeniny pan František Janeček. Dne 10. 8. oslavil své 70. narozeniny 

pan Zdeněk Skácel. Dne 12. 8. oslavila své 70. narozeniny paní Jana Benešová. Dne 24. 9. oslaví své 75. narozeniny pan 

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

 

Citát měsíce srpna a září 

„Tak do práce, brachu, člověk si musí svobodu zasloužit. Musí pro ni něco udělat a musí bejt vodhodlanej, že třeba umře, 

rozumíš? Nevídáno, nějaká ta kapka krve patří už k věci.“ Vladislav Vančura, spisovatel, dramatik a režisér 20. století. 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE  ZÁŘÍ 
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. 


