
               

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 23.  Číslo 3 (263) – březen 2021 

 

 

      Vážení spoluobčané, 

      

     v minulém čísle jsem psal o tom, jak únor boří ledy. Letošní únor je spíše tvořil. Po dlouhé době 

jsme prožili opravdovou zimu, byť jen dva týdny. Mrzlo až praštělo, a dokonce se povedlo napustit 

hřiště. Děti a místní hokejisté si mohli alespoň pár dnů užít zimní bruslení. Věřím, že jste si to užili a 

snad za rok znovu. Děkuji tímto všem, kteří napouštění hřiště organizovali a také místnímu ZD za 

pomoc.  Tak to byla ta dobrá zpráva. Horší je dění kolem nás. Touto dobou v loňském roce jsme byli 

na 14 dnů odříznuti od okolního světa a situace, kterou prožíváme dnes je té minulé velmi podobná. 

Čeká nás další nouzový stav do konce března (přesně do 28.3.2021) s velmi výraznými omezeními. 

Přicházející jaro a příroda nám snad tento nepříjemný dlouhotrvající stav trošku zmírní. Buďte zdrávi, 

opatrní a pokud to jen trošku jde, příznivě naladěni.           

 

 

FOTOHÁDANKA 

 

     Fotografie z minulého čísla pocházely 

z roku 1943, správně tedy tipovali ti, kteří 

zvolili A.  Do březnové fotohádanky jsem 

vybral novější fotografie. Máme pocit, že 

již dlouho jsme nezažili pořádnou zimu. 

Pamatuje si někdo z vás, kdy naposled u 

nás bylo hodně sněhu? Já se přiznám, že si 

to nepamatuji. Když jsem listoval různými 

fotografiemi, upoutalo moji pozornost pár 

fotek, na kterých je barevný zimní hrad. 

Autoři této stavby se jistě poznají a určitě 

si pamatují onu zimu s velkou sněhovou 

nadílkou. Snad mi kluci prominou, že jsem tuto fotografii zveřejnil. A vy ostatní 

můžete hádat, zda je fotografie z roku a) 2000, b) 2004 nebo c) 2010. Možná se už 

takové stavby nikdy nedočkáme, ale třeba se děti fotkami inspirují. Nejen kvůli nedostatku sněhu, ale třeba i kvůli nedostatku 

fantazie či hravosti, což je ta horší varianta. Kluci, dobrá práce. Vzpomínáte? 

 

 

Vážení spoluobčané,  

zima nám zanedlouho skončí a nastanou nám 

Všem domácí práce na našich pozemcích a 

zahradách. Díky těmto aktivitám nám vznikne 

BIO odpad (tráva, větve, listí apod..). Žádáme 

všechny spoluobčany, aby více využívali své 

popelnice na BIO odpad a v případě většího 

množství BIO odpadu využili kontejnery na BIO 

ODPAD v dané termíny přistavení. A hlavně 

žádáme, aby NIKDO NESHROMAŽĎOVAL BIO 

ODPAD MIMO URČENÉ TERMÍNY! " 

Mgr. Tomáš Ryzí, OV Unčovice 

 



 

 

 

 

BŘEZEN 

 

     Podle jednoho výkladu je název měsíce března odvozen od březosti samic zvířat, dle jiného výkladu zase od rašení bříz. V jiných 

jazycích je odvozen od latinského Martius, což bylo pojmenování podle mytologického Marta, boha války a zemědělství. Ve většině 

evropských zemí se poslední březnovou neděli mění zimní čas na letní. V Československu byl březen od roku 1955 označován jako 

Měsíc knihy na počest slovenského popularizátora knih – Mateja Hrebendy. Po roce 1989 měsíc knihy prakticky zanikl.  

 

Pranostiky na březen: březen bez vody – duben bez trávy. Březnový sníh škodí polím. Březen hřmí – květen sněží.  

9.3. – na sv. Františka déšť – neurodí se brambory, 12.3. – na sv. Řehoře svačina se vyoře (je delší den, a tedy třeba svačit), 19.3. – 

Mráz po sv. Josefu neuškodí květu, pěkný den na sv. Josefa zvěstuje dobrý rok, 25.3. – do matičky boží tráva neroste i kdyby ji 

kleštěma tahal, po Panne Marii roste i kdyby ji palicí zatloukal., Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání. 

 

 

ZTRÁTY A NÁLEZY 

Tak tuto rubriku jsem tu ještě neměl. Našel jsem na silnici náušnici – viz foto, pokud někdo z vás již delší 

dobu chodí s hlavou nakloněnou na stranu, podívejte se, zda vám nechybí jedna náušnice. Pokud je vaše, dejte 

mi vědět na tel. 724015517 nebo napište do mailu pavelremes23@gmail.com a můžete si ji u mě vyzvednout. 

Tedy pokud ji do té doby sám neztratím.  

 

 

 

 

Blahopřání 
 
V měsíci březnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

1.3. Renata Hubáčková, Anna Pacáková, 8.3. Petr Kopečný, 9.3. Jana Absolonová, Marek Moťka, 11.3. 

Anna Nováková, Rostislav Dokládal, Hugo Měsíc, 12.3. Anna Janišová, 16.3. Jitka Vydrová, Ladislav 

Vydra ml., 17.3. Josef Doležel, 18.3. Petra Kocvrlichová, Eliška Smetanová, Robert Petrskovský, 19.3. 

Miroslav Tondl, 21.3. Tobiáš Protivánek, 22.3. Jaroslav Sedlák, 23.3. Viktor Hubáček, 24.3. Tomáš 

Ryzí, 25.3. Karla Čiberová, 26.3. Lukáš Grulich, Rostislav Sklenář, 27.3. Ivo Soukup, 29.3. František 

Beneš, 30.3. Robert Kadlčík, Radek Látal 

 

Dne 5.3. oslaví 70. narozeniny paní Marie Kejvalová 

Dne 8.3. oslaví 75. narozeniny paní Milena Vaňková 

Dne 18.3. oslaví 80. narozeniny pan Karel Zbořil 

 

 

Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 
 

 

 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE BŘEZNA 
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. 
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