
               

 

 

 

 

 

Ročník 22.  Číslo 257.  ŘÍJEN  2020 

        Vážení spoluobčané, 

          

     v měsíci září se uskutečnil odložený dětský den a věřím, že děti byly spokojeny. Děkuji všem za organizaci a spolupráci. Hlavní 

poděkování patří Víťovi Špundovi za realizaci celého nápadu. Týden potom jsme mohli obdivovat historické motorky nejen na 

hřišti, ale i při průjezdu obcí. Jednalo se o druhý ročník a jsem rád, že po mnohaleté pauze po báječných motosrazech se někdo na 

podobnou akci zaměřil. Vyzpovídal jsem jednoho z hlavních organizátorů a přináším několik údajů. Jednalo se o druhý ročník 

amatérského závodu babet, pionýrů, stadionů a speciálů. Na start se postavilo 62 strojů, z toho 11 babet, 12 pionýrů, 23 stadionů a 

16 speciálů. Kromě toho bylo k vidění spousta dalších strojů různých značek a kubatůr. Pořadatelé děkují všem zúčastněným i všem 

obyvatelům Unčovice za ochotu a toleranci nezbytných omezení. Za mne velké poděkování organizátorům – skupině WILD HOGS. 

Bohužel došlo i ke zranění jednoho závodníka, ale snad se brzy zotaví. Věřím, že příští rok nebudou-li nějaká další omezení, se této 

akce opět dočkáme.  

     Pokračuje oprava fasády na kulturním domě. Práce provádí na základě výběrového řízení firma ADAR Ing s.r.o. ,Kobylá nad 

Vidnavkou.  Vysoutěžená cena je 3,4 mil. vč. DPH.  Akce je naplánovaná do srpna 2021, je ale možné, že se dílo dokončí ještě 

letos. Sokolovna si nový kabát ke stému výročí zcela jistě zaslouží.  

      

VOLBY 2020 

 

2. a 3. října se konají volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a Senátu Parlamentu České republiky. U nás volby proběhnou 

v budově sokolovny v přízemí v místnosti bývalé nálevny – kavárny. 

Pátek 2. října od 14.00 do 22.00 

Sobota 3.10. od 8.00 do 14.00 

Případné druhé kolo voleb se uskuteční ve pátek 9. října od 14.0 do 22.00a v sobotu 10. října od 8.00 do 14.00. 

 

POZVÁNKA 

 

OV Unčovice zve všechny na Unčovickou Drakiádu. Sraz v neděli 4.10. ve 

14.30. u kapličky u cyklostezky na Rozvadovice. S sebou draka a doboru náladu. 

Účastníky čeká malá odměna. Možnost opéct si špekáček na ohni. Špekáčky zajištěny. 

Kontakt: Vítězslav Špunda – tel. 776 393 854 

 

 

 

 

 

 

 

FOTBAL  

 

 

VÝSLEKDY UTKÁNÍ: 

Buldog Unčovice – Bulldogs Pňovice 2:2  * Zákl. Hnoyland – Buldog Unčovice 1:4 * Buldog Unčovice – SK Náklo 5:3 

* FK Rozvdovice – Buldog Unčovice 0:3 

Sokol Unčovice – Buldog Unčovice 7:1 * Sokol Unčovice – Zákl. Honyland 0:1 * FC Rozvadovice – 

Sokol Unčovice 4:5 * Sokol Unčovice – Sedlisko 1:5 * FC Rataje – Sokol Unčovice 3:3 

 

POZVÁNKA NA ŘÍJNOVÉ ZÁPASY: 

2.10. – Buldog Unčovice – KMK Březové,  Sokol Unčovice – Arsenal Loučany, zápasy od 16.30 hod. 

18.10. – Buldog Unčovice – AC Karasov, Sokol Unčovice – Bulldog Pňovice, zápasy od 16.30 hod. 

 

V případě nepříznivého počasí budou zápasy přeloženy nebo odehrány na jiném hřišti 

 

Veškeré informace na www.sokoluncovice.cz  

 

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

 

http://www.sokoluncovice.cz/


NĚCO Z HISTORIE.  

 

Pojďme si jen stručně připomenout nejstarší památku v naší obci. Takový dům popisný  

číslo 1.  Předpokládám, že před tvrzí zde nic nestálo, ale možná se pletu. Co nám říká 

wikipedie? Účel stavby – historické sídlo, škola, byty a kancelářské prostory. Sloh – gotický, 

renesanční. Výstavba – 14. století. Přestavba – 16. století. Stavebník – Judita z Vildenberka. 

Tvrz je kulturní památka České republiky. Původně šlo o patrovou tvrz s oválnou věží, po 

opravách je nyní v goticko-renesančním podobě. Poprvé je připomínána v roce 1398 v majetku 

Judity z Vildenberka a po ní její syn Ješek z Lipé a Pirkenštejna. Husitské války tvrz přečkala 

v dobrém stavu zřejmě díky svému majiteli Hynku Ptáčkovi, známému kališnickému pánu. 

V roce 1467 byla během česko-uherských válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem 

poškozena. Před koncem 15. století byla ale opět opravena. Obnovit ji nechala Markéta 

z Vranova. V roce 1546 kupuje tvrz od Haugviců z Biskupic město Olomouc. Za třicetileté války byla opět poničena a znovu po několik 

desetiletí pustla. Po dokončení oprav sloužila jako šenk a tančírna. V 19. století pak jako škola, později byly vnitřní prostory přestavěny na 

byty a kanceláře. Po roce 1945 ji spravoval místní státní statek. Že ty holky byly ale šikovný,co? Jedna to postavila a druhá obnovila.  

 

PRANOSTIKY NA MĚSÍC ŘÍJEN: 

 

Teplý říjen – studený listopad. Po teplém září zle se říjen tváří. Je-li říjen hodně zelený bude zato leden hodně studený. 

 Říjen když blýská, zima plíská. Mlhy v říjnu, sněhy v zimě. Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. Čím dříve listí opadne, 

 tím úrodnější příští rok. Říjen a březen rovné jsou ve všem. 

9.10. je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima.  15.10. po svaté Tereze mráz po střechách leze. 16.10. déšť na Havla, déšť  

na vánoce.  21.10. svatá Voršila zimu posílá. 21.10. svatá Voršila a Kordula – větry pohnula. 28.10. na svatého Šimona přikluše  

k nám zima tiše. 28.10. Šimona a Judy zima je všudy. 

 

Blahopřání 
 
V měsíci říjnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

1.10. – Navrátilová Zdenka, Palinková Marie, Staroštíková Věra, 2.10. – Kotrbová Pavla, 3.10.  Vaněk Jiří, 

4.10. – Hrudičková Marie, Foltýnek František, 6.10. – Navrátil Stanislav, 7.10. – Balcárková Věra, 

Hejtmanová Ludmila, 8.10. -  Ryšavá Karla, Koudelák Matěj, 10.10. – Háblová Věra, 12.10. – Vohralík 

Miroslav, Vymětal Pavel, 13.10. – Čapková Jana, 14.10. – Benešová Marcela, Lederer Erik, 15.10. – Recová 

Libuše, Foltýnek Jiří, Holbík Jiří, 18.10. – Doležel Josef, 19.10. – Pospíšilová Jarmila, Martinek Pavel, Ryzí 

Daniel, Vepřek Milan, 21.10. – Vysloužil Jan, 22.10. – Bednaříková Hana, Navrátilová Marta, Němečková 

Tereza, 23.10. – Petrskovský Lukáš, Střída Pavel, Vohralík Josef, 24.10. – Florio Carmela, Novák Radek, 

26.10. – Brokešová Kateřina, 29.10. – Sonntagová Milada, Holánik Jakub, 21.10.Hubáčková Nikola, 

Janošec Jaromír, Janošec Marek. 

 

 

 

Věnujme prosím, tichou vzpomínku panu Václavu Hejtmanovi, který nás opustil dne 7.9. ve věku nedožitých 74 let 

a paní Evě Pajkrové, která nás opustila dne 9.9. ve věku 74 let. 

 

 

 

 

Na závěr se na vás obracím s prosbou. Pokud vám v Unčovickém listu chybí nějaké údaje či informace (např. něčí narozeniny), nebo máte 

námět o čem psát, na co se zaměřit, nebo se chcete o něco podělit, budu velmi rád, pokud mi napíšete na moji mailovou adresu: 

Pavelremes23@gmail.com . Zašlete mi  jakékoli vaše připomínky, kladné i méně kladné, i třeba vyloženě záporné. Návrhy, nápady, 

připomínky, výtky, vše s radostí uvítám. Ať nám ten nouzový stav rychle uteče. Opatrujte se a buďte zdrávi a pozitivní (myšlením).  

 

Citát měsíce října: 

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat je mít pořád strach, že nějakou uděláte. (E.Hubbard) 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE  ŘÍJNA 
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. 

mailto:Pavelremes23@gmail.com

