
               

 

 

 

 

 

 

Ročník 23.  Číslo 5 (265) – květen 2021 

 

 

      Vážení spoluobčané, 

            krizová situace se začíná pozvolna zlepšovat. Dochází k postupnému uvolňování omezení a doufejme, že tento trend bude  

            nadále pokračovat. Máme už vetší proočkovanost obyvatel a čísla ukazují nižší počet nakažených. 

            V naší obci pokračují dokončující práce na fasádě sokolovny a vše by mělo být hotovo do půlky května. Nyní se  

            rekonstruuje čelní balkon i sloupy a dodělávají se poslední úpravy. Pokračuje zateplování školky.   

            Fotbalisté vás zvou na pečené makrely a motorkáři Wild Hogs se na vás těší v červnu na tradiční závod mopedů. Kromě 

            toho předběžně 12. června by se měl uskutečnit dětský den. Žijte ve zdraví, v naději a radosti.           

      

VÝSADBA STROMKŮ V OBCI: díky organizačnímu talentu Ing. Vítězslava Špundy a jeho snaze o zlepšování života 

v obci, máme nyní pár nově zasazených stromů. Dne 23. dubna byl vysazen strom v Suchdole, Dub letní. To vše za pomoci 

MŠ Unčovice, OV Unčovice, TS Litovel a odboru ŽP Litovel. O pár dnů později byly vysazeny ovocné stromky za zbrojnicí, 

jabloň, hrušeň, třešeň, mirabelka. Jistě se shodneme, že stromů není nikdy dost. Pokud vás napadá, kde ještě by se dala 

vysadit další zeleň (stromy, květiny, keře), můžete se obrátit na pana Vítězslava Špundu. Mail: VSpunda6@seznam.cz.  

 

 

POZVÁNKA:  fotbalisté Buldog a Sokol Unčovice budou v sobotu 8. května péct na 

hřišti makrely. Vše bude probíhat formou prodeje přes okénko, tj. s sebou. Časy 

vydávání hotových makrel předpokládáme mezi 15:00 – 17:00 hodinou. 

Rezervace počtu ryb a času přesného vydání na tel. č. 608 209 086 (Mgr. Tomáš 

Ryzí) 

 

 

 

 
 

POZVÁNKA:  s předstihem si vás dovolujeme pozvat na třetí 

ročník amatérských závodů motorek. Zda se akce uskuteční, 

záleží na tom, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace. 

V loňském roce se akce povedla a věřím, že se povede i letos. 

 

V minulém ročníku se na startu objevilo 62 strojů, z toho 11 

babet, 12 pionýrů, 23 stadionů a 16 speciálů. Tak uvidíme, zda 

se zadaří toto číslo překonat.  Čeká vás nejen přehlídka starších 

strojů, ale i bohaté občerstvení a příjemná zábava.  

 

Na vaši účast, jak závodní, tak diváckou se těší organizátoři 

této akce.  

 

 
 

INFO:  na konci května proběhne mobilní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Dne 29.5.2021 v čase od 7:25 do 7:55 

proběhne sběr přímo do vozidla – nebezpečný odpad, elektrozařízení a objemný odpad. Kontejner na objemný odpad bude přistaven 

24.5. dopoledne a vyvezen bude 25.5. dopoledne.  Pneumatiky a stavební suť se NEVYBÍRÁ! 

 
 

 

 

LEDOVÍ MUŽI: 

Kdo jsou tito muži, kteří tak často způsobují problémy zahrádkářům a zemědělcům? Lidové pranostiky vycházely vždy z bedlivého 

pozorování přírody. Počasí se víceméně každý rok opakovalo a tak vznikla řada přísloví. Například: svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci, vás 
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se bojí všici sedláci. Pankrác – 12.5., Servác -  13.5., Bonifác - 14.5. Obvykle to bývaly dny, kdy přestávalo v ranních hodinách mrznout a 

byl nejvyšší čas zaset na poli. Dnes už to tak úplně neplatí, ale během 19. a 20. století opravdu až do května v noci a ráno mrzlo.  

Kdo byli – a žili vůbec – tito představitelé obávaných studených období? 

     Svatý Pankrác se narodil kolem roku 290. Pocházel z vážené křesťanské rodiny. Matka však zemřela po jeho narození a otec rok poté. 

Pečoval o něj strýc Dionýsos, který s ním později přesídlil do Říma. V této době císař Dioklecián velmi tvrdě pronásledoval křesťany. Mladý 

Pankrác odmítl vzdát se svého vyznání a jako čtrnáctiletý byl 12. května roku 304 veřejně sťat. Jeho tělo uschovala statečná žena 

v katakombách. V roce 500 byla nad jeho hrobem vystavěna bazilika sv. Pankráce, která stojí dodnes. Pankrác je ve Francii patronem dětí. 

Ochraňuje mladé rostliny a květy. Jeho přímluva pomáhá při bolestech hlavy.      

     Svatý Servác pocházel z Arménie. Pravděpodobně v roce 340 se stává biskupem. Zemřel 13. května v Maastrichtu. Za svého ochránce 

jej berou zámečníci a stoláři. Lidé se k němu modlí, když je sužuje revmatismus, bolesti nohou a horečka. V Maastrichtu se každých 7 let 

na jeho počest koná velká posvátná pouť. Jméno Servác znamená něco jako „strážce“  

     Třetí ledový světec se podle legendy narodil v Římě ve 3. století. Bohatá Římanka (křesťanka) jej poslala do Turecka, aby tam pro ni se 

svými druhy vyhledával ostatky mučedníků. V Tarsu  (Turecko) byl svědkem toho, jak jsou zde křesťané krutě a bez soucitu v celých 

zástupech veřejně pro víru zabíjeni. Pod vlivem těchto hrůzných zážitků se přihlásil veřejně k víře Ježíšově. Byl okamžitě uvězněn a po 

krutém mučení jej biřicové vhodili do vařící se smůly. To vše se mělo stát kolem roku 306. Jméno Bonifác lze přeložit jako „člověk dobrého 

osudu“. V tomto případě lze o významu tohoto jména polemizovat. 

     K ledovým mužům patří i ledová světice – Žofie.  Byla křesťankou a za vlády císaře Diokleciána byla rovněž pro svoji víru sťata (asi 

roku 305). K Žofii se lidé modlili, aby se přimluvila a ochránila plodiny před pozdními mrazy a podpořila růst osevu. Proto se doporučuje 

umístit květiny ven až po 15. květnu. Jméno Žofie znamená v překladu „moudrost“. (zdroj: www.druidova.mysteria.cz) 

      

 

MĚSÍC KVĚTEN: domníval jsem se, že psát o tom, proč se květen jmenuje květen bude zbytečné. Vše kvete, tak asi proto. Zaujala mne 

však informace, že dříve se květnu říkalo máj, což koresponduje s názvy tohoto měsíce v ostatních jazycích. Název květen vytvořil filolog 

a překladatel Josef Jungmann v roce 1805, když překládal román Atala od francouzského spisovatele Chateaubrianda. Dřívější označení 

máj, jako jediné označení měsíců nemělo slovanský původ. Nový název tedy postupně vytěsnil ten starý.  

 

PRANOSTIKY NA KVĚTEN: 

Sníh v máji – hodně trávy, mokrý máj – v stodole ráj, suchý květen – mokrý červen, prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí 

se seno., 14.5. – Pankrác, Servác, Bonifác, pro sadaře jsou zlí chlapci, 15.5. – Žofie vína upije, 27.5. O svatém Duše choď ještě v kožiše, 

28.5. když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza sena.  

 

Blahopřání 
 
V měsíci dubnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

 

2.4. Lenka Podivínská, 4.5. Vojtěch Krygel, 7.5. Rostislav Soukup, 8.5. Milan Čapek, 9.5. Monika 

Štýbnarová, Ivo Ženočička, 13.5. Jana Brokešová, Petr Holánik, 14.5. Marek Hájek, Jaroslav Hrudička, 

15.5. Blanka Remešová, 16.5. Květoslava Skácelová, Antonín Jelínek, 17.5. Gabriela Kurzová, Miroslav 

Koláček, 18.5. Jana Hájková, Petr Kopečný, Miroslav Ženožička, 19.5. Jana Pospíšilová, 20.5. Hynek 

Kocvrlich, Jaroslav Ryšavý, Němeček František ml., 21.5. Ivana Benešová, 24.5. Marie Měsícová, Milan 

Moťka, 24.5. Libor Vrzal, 26.5. Adélka Koudeláková, 27.5. Marián Daniška, 28.5. Marcela Sklenářová, 

30.5. Eliška Koláčková, Jana Valouchová, 31.5. Tomáš Podivínský.  

 

 

Dne 13.5. oslaví   50. narozeniny Petr Holánik                        Dne 14.5. oslaví  60. narozeniny Jaroslav Hrudička 

Dne  16.5. oslaví  80. narozeniny Květoslava Skácelová         Dne 18.5. oslaví  50. narozeniny Jana Hájková 

Dne 24.5. oslaví  50. narozeniny Libor Vrzal 

 

 

Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 
 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE KVĚTNA 
Pojďte tvořit UL se mnou, pište, volejte, vhoďte mi do poštovní schránky jakékoli vaše návrhy či připomínky, co se vám líbí či nelíbí, máte něco 

k historii obce, domu či okolí? Sem s tím.  Všechny zde uvedené informace jsou bez záruky. Uzávěrka každého čísla je 28. dne v měsíci. Číslo 

připravil Pavel Remeš - tel. 724 015 517,  

e-mail: pavelremes23@gmail.com, Unčovice 105. 


