
               

 

 

 

 

 

 

Ročník 23.  Číslo 6 (266) – červen 2021 

 

 

      Vážení spoluobčané, 

 

     probíhá další rozvolňování, epidemie je na ústupu a klesá počet nakažených. Děti se vrátily po mnoha měsících do škol, 

při dodržování určitých pravidel můžeme opět do restaurací a na dovolené. Čím dál více lidí je očkovaných a zdá se, že je 

pandemie konečně na ústupu. Návrat do normálu to však ještě není. Uvidíme, jaká bude situace na podzim. 

V naší obci byla dokončena fasáda na budově Sokolovny. Lešení je pryč a  v další fázi nás čekají úpravy kolem budovy. 

Snažíme se, aby vše bylo dokončeno do května příštího roku, kdy bychom rádi zorganizovali oslavy 100 let sokolovny. Po 

mnohaměsíčním půstu Vás konečně můžeme pozvat na společenské akce. V sobotu 19. června se konají závody motocyklů 

a týden na to, proběhne tradiční dětský den. Bližší informace v další části listu. 

 
POZVÁNKA:   

 

Skupina WILDHOGS vás srdečně zve na třetí ročník závodů 

Malých motocyklů. Závody se uskuteční v sobotu 19.6.2021. 

Zahájení závodu ve 14.00 hod. Startovné 150Kč. Přijďte se 

pobavit, něco dobrého zobnout a obdivovat starší stroje a 

řidičské umění závodníků. Zároveň Vás prosím, o maximální 

pozornost v průběhu závodu, aby nedošlo k žádné havárii či 

zranění. Na Vaši hojnou účast se těší místní organizátoři. 

 

 

 

 

    V sobotu 26.6. se koná dětský den. Od 14. hodin na 

hřišti sokolovny. Ve 14.30 Vás čeká vystoupení dětí MŠ, 

v 15.00 soutěže pro děti, v 16.30 přehlídka leteckých modelů a 

v 17.30 prohlídka hasičského vozu a stříkání pěny.   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE: 

 Po delší době je opět otevřená knihovna. V budově Sokolovny v prvním patře (naproti školce). 

Otvírací doba – každou středu a pátek od 16.00 do 18.00 hodin. Těšíme se na Vaši 

návštěvu. Březen, měsíc knihy je sice za námi, ale dobrou knihu si můžete přečíst kdykoli. 

Mimochodem, první ročník Měsíce knihy se konal v roce 1955. Cílem bylo působit především na 

vybrané skupiny obyvatel, u nichž se předpokládal ideologický růst. Bohužel to tedy zavání 

ideologickou propagandou, ale samotná kniha za to nemůže. Po revoluci v roce 1989 přestal být 

Měsíc knihy oficiálně řízenou akcí. Nadále jej však oslavují knihovny či školy. Od roku 1996 

probíhá také Týden knihoven. A ještě pár čísel. Počet knihoven v ČR je asi 5000. Během jednoho 

roku je realizováno asi 41 miliónů výpůjček.  

 

 

 

 

 

 



FOTBAL:  fotbalisté Vás zvou na poslední letošní utkání – dne 18.6. se v 17.00 Buldog Unčovice utká s týmem 

AC KArasov a Sokol Unčovice s týmem Bulldog Pňovice. 

INFO:  dětská doktorka v Nákle, MUDr. Hoffmanová našla za sebe náhradu. Nová lékařka bude ordinovat třikrát 

týdně. Není tedy třeba hledat si náhradu jinde. Bližší informace v dalším čísle. 
 

 

MĚSÍC ČERVEN: 

Jméno červen je odvozováno rozmanitě. Například pánové Rakowiecki a Leška viděli původ v červenání ovoce a jahod, ale 

pan Partl odvozoval slovo od červenosti  nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody na ovoci.  

Pranostiky: jaký červen, takový i prosinec *  červen studený, sedlák krčí rameny * v červnu deštivo a chladno způsobí rok 

neúrodný snadno. 8.6. prší-li na svatého Medarda, prší ještě čtyřicet dní po sobě a zkazí se sena. 13.6. Na svatého Antonína, 

broušení kos započíná. 15.6. Déšť o svatém Vítu, škodí ječmeni i žitu. 24.6. Na svatého Jána, má být louka shrabána. 29.6. 

Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.  

Nejznámějším jménem v červnových pranostikách je asi Svatý Medard. Kdo to tedy byl? Svatý Medard byl kněz a později 

biskup, který žil ve Francii v šestém století. Od mládí vynikal velkou zbožností a pomáhal chudým a potřebným. Podle 

legendy ho jednou v dětství ochránil před prudkou průtrží mračen orel, který nad ním roztáhl křídla. Medardovskou 

pranostiku uznávají i meteorologové. Na delší dobu ovlivňuje počasí u nás vlhký oceánský vzduch, , který přináší ochlazení 

a obvykle i dlouhotrvající déšť. Svatého Medarda lidé často vzývali jako patrona senosečí. Je považován za ochránce úrody 

a patrona sedláků, pastýřů, meteorologů, sládků a vinařů.  

 

V současné době probíhá na hřišti rekonstrukce altánku. Oprava dřevěných 

částí a jejich nátěr je již dokončena. V další fázi bude kompletně opravená 

střecha  a řeší se i oprava betonového soklu.  

Bohužel se mi nepodařilo dohledat něco k historii altánku. Pokud někdo z vás 

má jakékoli materiály, či fotografie, budu vám vděčný za jejich sdílení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Blahopřání 
V měsíci červnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

 

2.6. Zdenka Vepřeková, Naděžda Sedláková, 5.6. František Špunda, 6.6. Ladislav Vydra, 7.6. Libor 

Crhák, Josef Končík, 9.6. Jaroslava Zbořilová, 10.6. Alexandra Střídová, Milada Vohralíková, 

Sebastian Skácel, 11.6. Ludmila Ženožičková, Jiří Foltýnek, 12.6. Miroslava Saparová, 14.6. Anna 

Moťková, Anna Střídová, Beata Ledererová, Pavel Remeš, Zdeněk Skácel, 15.6. Zuzana Kubová, Jiří 

Sonntag, 16.6. Věra Skácelová, Ludmila Zmrzlá, 17.6. Dušan Rec, 18.6. Jakub Pavlík, 19.6. Ivona 

Vymětalová, Nikola Vymětalová, 20.6. Antonín Zapletal, 21.6. Jana Grulichová, Václav Janiš, 22.6. 

Vojtěch Krygel, 23.6. Roman Hájek, 25.6. Eva Mikulková, Tomáš Labonek, 26.6. Dagmar Kryglová, 

27.6. Jindřich Faksa, Dušan Končík, Dušan Sapara, 28.6. Marie Faksová, 29.6. Adéla Dostálová, 

Vojtěch Špunda, 30.6. Ivan Táborský 

 

 

 

Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 
 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ČERVNA 
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. 


