
               

 

 

 

 

 

 

Ročník 23.  Číslo 7 (267) – červenec 2021 

 

 

      Vážení spoluobčané, 

 

     červen byl bohatý na události, takže by se dalo říct, že se vracíme k normálu. Doufejme, že nám to vydrží déle než do podzimu. 

Máme za sebou další ročník motocyklových závodů, vydařený dětský den, pasování školáčků a průjezd cestovního kočáru obcí. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci těchto sportovních a společenských akcí. Informace k dění v obci a fotografie z různých 

akcí si můžete prohlédnout buď na obecních webových stránkách nebo na facebooku Unčovic (odkazy jsou uvedeny na konci listu).  

Přeji vám příjemné prožití léta, dětem hezké prázdniny a pokud vyrazíte na dovolenou, ať již doma nebo v zahraničí, pořádně si ji 

užijte.  

 

INFO: 

 

Mrazírny u Unčovic:  za účasti zástupců OV Unčovice, města Litovel, investora akce – firmy Rudolfovska a projektanta této akce 

proběhla informační schůzka. Ze strany investora jsme dostali informace co a kde má v úmyslu stavět. Bylo domluveno ozelenění 

po obvodu pozemku, nad rámec investorových povinností. Podrobné informace se situačním výkresem bude na veřejných 

nástěnkách, facebooku a obecních stránkách.  

 

McDONALD´s – jistě jste si všimli, že před nábytkem Husička, byla zahájena nějaká 

výstavba. Jedná se o novou restauraci McDonald´s, po našem Mekáč. Předběžný 

termín otevření je naplánován na říjen letošního roku. Nová restaurace nabídne 

moderní interiér včetně digitálního objednávkového systému, zdvojený systém 

obslužných stanic pro auta nebo velkokapacitní parkoviště včetně stání pro autobusy. 

Počet míst k sezení je 87 uvnitř a 72 na venkovní zahrádce. Restaurace nabídne nová 

pracovní místa pro cca 100 zaměstnanců. Jestli hledáte nové pracovní místo, tak se 

neváhejte obrátit na e-mail: lucie.urbanova@cz.mcd.com nebo tel. 722 964 479. 

 

POZVÁNKA: 

 

V sobotu 3.7. se od 9.00 hod. koná na hřišti již 11. ročník nohejbalového turnaje. Bohaté občerstvení zajištěno po celý den. 

Srdečně zvou pořadatelé – fotbalisté Buldog a Sokol Unčovice, týmy malé kopané. 

 

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH: 

 

O prázdninách je knihovna otevřená v běžné otvírací dny, tzn. středa a pátek od 16.00 do 18.00 hodin. Vyjma tyto dny: 

Pátek     2.7. – ZAVŘENO 

Středa 18.8., pátek 20.8., středa 25.8. a pátek 27.8. ZAVŘENO 

 

Unčovice ve fotografii: 

 

pokračují práce na nové fasádě školky                                  na hřišti proběhl velmi úspěšný dětský den 
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ČERVENEC: 

 

Název červenec je původně malý červen. Červenec označuje období, kdy už je všechno červené ovoce, které začalo zrát v červnu, 

již zralé. Červenec bývá zpravidla nejteplejším měsícem v roce. 

PRANOSTIKY:  

Co červenec neuvaří – srpen nedopeče,* jaký červenec, takový leden * když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje *  

2.7. – prší-li na Marfie navštívení, čtyřicet dní konce není, 4.7. na Prokopa promokne kdejaká kopa, 13.7. Svatá Markyta hodila srp 

do žita, 20.7. na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. 25.7. kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. Jak je teplý 

svatý Jakub, tak jsou studené Vánoce. 26.7. svatá Anna, chladna z rána. 

 

Dění mimo naši obec: asi nejdiskutovanějším tématem posledních dnů je tornádo na jižní Moravě. Ve čtvrtek 24.6. se touto oblastí 

prohnalo silné tornádo (síla F3 nebo F4), které zasáhlo oblast Břeclavska a Hodonínska. Největší škody jsou v obcích Hrušky, 

Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice. Zraněno bylo přes sto lidí a šest osob zemřelo. Škody jsou jen těžko vyčíslitelné a hodně 

domů musí být strženo. Do postižené oblasti přijelo či přijíždí spousta záchranářů. Do pomocných prací se zapojili i někteří naši 

spoluobčané. Za to jim patří velký dík. Přestože máme pocit, že tornádo do našeho pásma nepatří, za posledních dvacet let jich 

v naší republice bylo 13. My si můžeme pamatovat tornádo z 9.6.2004 v Litovli. U zhruba 50 domů strhlo nebo poškodilo střechu. 

Popadaly desítky stromů, rychlost větru přesáhla 330km/h a škody byly odhadnuty na 100 milionů Kč.  

 

Blahopřání 
 

V měsíci červenci  oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

 

1.7. Jaromír Janošec, 2.7. Jana Střídová, 4.7. Pavla Danišková, Simona Kocvrlichová, 5.7. Jaroslava 

Hekalová, 9.7. Petr Koudelák, Milan Valouch, 10.7. Matěj Množil, 13.7. Blanka Látalová, Milada 

Měsícová, 15.7. Martin Holánik, 17.7. Martin Remeš, 18.7. Petra Foltýnková, Agáta Látalová, 19.7. Filip 

Dokládal, 20.7. Anna Martínková, Jiří Klaus, 23.7. Jaroslav Crhák, 24.7. Alena Špundová, Igor 

Mysliveček, Luisa Myslivečková, 26.7. Stanislav Hubáček, 28.7. Bohumila Ženožičková, 30.7. Jana 

Balcárková 

Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 

 

 

 

Věnujme, prosím, tichou vzpomínku panu Ladislavu Němečkovi, který nás opustil dne 

3.6.  ve věku nedožitých 85 let. 

 

 

 
 

SLEDUJTE NÁS NA FB: Unčovice | Facebook, kde najdete další informace a spoustu fotek  

A také na:  http://www.uncovice.info/ 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ČERVENCE 
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. 

 

https://www.facebook.com/Un%C4%8Dovice-108897724071969
http://www.uncovice.info/

