
               

 

 

 

 

 

 

Ročník 23.  Číslo 11 (271) – listopad 2021 

 

 

      Vážení spoluobčané, 

      

       V tomto čísle mám pro vás hodně informací a pozvánek. V tuto chvíli je však těžké předjímat jaká bude situace ohledně 

pandemie. Prvním listopadem se zavádí nová pravidla, protože virus opět nabírá na síle. Pozvánky na různé akce je tedy třeba brát 

s rezervou. Jsem optimista a doufám, že si budeme moci připít svařákem na návsi u vánočního stromku. Buďte všichni zdrávi a 

užívejte malých každodenních radostí, nalézt je můžete všude.  

 

SÁZENÍ STROMKŮ: 

 

V pátek 22.10. proběhl v naší mateřské školce projektový den s odborníkem pod názvem ZASADÍME 

STROMEČEK …. RADIL NÁM DĚDEČEK. Odborníka z praxe nám dělal Bc. Jaroslav Erlec a velká 

pochvala a poděkování patří především Ing. Víťovi Špundovi, který téměř vše nachystal a samozřejmě 

našim dětem, které byly hlavními aktéry a 5 jabloní pomohly zasadit. Naši přítomní odborníci děti 

seznámili s péčí o stromy, jejich jednotlivými částmi a také různým nebezpečím, které jim hrozí a 

s významem stromů pro všechny obyvatele naší krásné planety. Až půjdete, milí občané Unčovic, 

směrem na Březovou kolem hasičské zbrojnice, podívejte se na mez a uvidíte již 9 mladých ovocných 

stromečků, které tam snad do budoucna vyrostou a budou plodit různé druhy ovoce. Celé páteční 

odpoledne probíhalo formou prožitkového učení a radostí z podařeného díla. S touto činností bychom 

rádi pomáhali i nadále. Helena Pavlíčková, MŠ Unčovice 

 

 
 

INFO: 

Každé úterý mezi 8:45 – 9:00 bude na náves jezdit prodejna s kuřecím masem. 
 

 

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 8.10.-9.10.2021 

O tom jak dopadly tyto volby z celorepublikového hlediska již všichni víme. Uvidíme, jak si nová vláda poradí se současnými problémy. 

Někdo bude spokojen, jiný nespokojen, tak to dnes chodí. Rád bych vás seznámil s výsledky voleb v naší obci. Z celkového počtu voličů 

326 volilo 231 voličů, což představuje 70,86%ní účast. Jednotlivé strany získaly následující počet hlasů. Za stranou je vždy uveden počet 

hlasů a v závorce, kolik to představovalo procent. 1. Strana zelených – 1 (0,43%), 2. Švýcarská demokracie – 1 (0,43%), 3. SPD – 12 

(5,21%), 4. ČSSD – 10 (4,34%), 5. Trikolora Svobodní Soukromníci – 8 (3,47%), 6. Přísaha Roberta Šlachty – 12 (5,21%), 7. SPOLU (ODS, 

KDU-ČSL, TOP09) – 51 (22,17%), 8. PIRÁTI A STAROSTOVÉ – 38 (16,52%), 9. KSČM – 13 (5,65%), 10. ANO 2011 – 76 (33,04%),  

11. MORAVANÉ – 8 (3,47%).  

 

STUDNA HŘIŠTĚ 

Provedli jsme rozbor vody ve studni u sokolovny. Tato studna se používá zejména pro kropení hřišť. Bohužel rozbor vody vyšel jako 

nevyhovující (což vzhledem ke znečišťování půdy ani nepřekvapuje). Voda není určena jako pitná. Proto upozorňuji všechny, zejména děti, 

aby tuto vodu nepili. Dobrá zpráva je, že kiosek na hřišti bude napojen na městskou vodu. Doporučil bych vám, pokud používáte doma vodu 

ze studny, udělat si rozbor vody také.  

 

VEŘEJNÁ SCHŮZE 

Dne 16.11. se v 18.00hod. na sále sokolovny koná veřejná schůze za účasti starosty Litovle p. Viktora Kohouta a místostarosty 

p. Lubomíra Brozu.  Přijďte si poslechnout co nás v nejbližší době čeká, co je nového v Litovli a diskutovat s těmito zástupci o tom, co 

pro naši obec mohou udělat. Těšíme se na Vaši účast.  

 

PRANOSTIKY LISTOPAD: 

Psát význam názvu měsíce listopad, by bylo nošením dříví do lesa. Spíše mne zajímal název November, dle římského kalendáře. Jednalo se 

o devátý měsíc a proto byl odvozen od názvu Novem – devět. 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři * teplý říjen – studený listopad * studený listopad – zelený leden * v listopadu 

mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. 1.11. – nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí. 11.11. o 

Martině po ledu, o vánocích po blátě. 21.11. jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je. 25.11. Kateřina na ledě, vánoce na 

blátě. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. 30.11. když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.  



ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU: 

 

Ani se mi nechce věřit, ale už zase Vás zvu na rozsvícení vánočního stromku na návsi. Čas letí rychleji 

než bychom si přáli. Za pár týdnů nás čeká první adventní neděle. OV Unčovice Vás srdečně zve na 

tradiční rozsvícení vánočního stromku na návsi. Jako každý rok na Vás čeká vystoupení žáčků 

mateřské školky a vánoční jarmark. Akce se uskuteční v sobotu 27.11. od 16.00. Vše  samozřejmě 

záleží na aktuální pandemické situaci a případných omezeních. 

 
 
FOTBAL: 

Říjnové výsledky: KMK Březové-Buldog Unčovice 1:5, Buldog Unčovice – Sedlisko 3:4, AC Karasov – Buldog 

Unčovice 3:5, Buldog Unčovice – FC Rataje 6:1, FC Peklo Nová Ves – Buldog Unčovice 12:4 

Utkání hraná v listopadu:  7.11. v 9.30hod.  Buldog Unčovice – Arsenal Loučany a 21.11. v 9.30 Buldog Unčovice – 

Dřeváci Pňovice. Přijďte nám fandit.  

 

HALLOWEEN 

Přestože tento svátek nemá v naší republice dlouhou tradici, jeho obliba roste. Pro děti se pořádají průvody 

masek, dlabou se dýně a domácnosti často zdobí halloweenské dekorace. Dlabání dýní a zapalování svíček bylo 

převzato z irské legendy o opilém pobudovi Jackovi, který několikrát přelstil ďábla. Ten si ho již chtěl odnést 

do pekla, ale Jack zase vymyslel další lest. A to takovou, že z ďábla vymámil slib, že nikdy nepůjde do pekla. 

Kvůli neřestnému životu ale brzy zemřel, a protože ho nechtěli v pekle, šel do nebe. Odtamtud ho samozřejmě 

rychle vyprovodili. Peklo drželo svůj slib a k sobě ho také nevzalo. Od té doby Jackova duše bloudí po světě a 

temnotu si ozařuje žhavým uhlíkem, který mu ďábel věnoval, aby se ohřál. Aby uhlík déle vydržel, vložil ho 

Jack do vydlabané řepy. Lidé proto o Halloweenu dávají na okenní římsy vyřezanou dýni se svíčkou, neboť 

věří, že si Jack vezme na cestu ono světýlko a je to na oplátku ochrání.  

Název Halloween označoval předvečer dne Všech svatých. K Halloweenu patří oranžová a černá barva. 

Oranžová barva vyjadřuje podzimní sklizeň a černá je spojená s temnotou a smrtí. Svátek se slaví vždy poslední 

říjnový den, tedy 31.10. 

 
Na závěr pozvánka na lamionový průvod v sobotu 19.11. Sraz v 17.00 

na konci obce směr Mezice. Průvod projde obcí na hřiště, kde bude 

program pro děti včetně opékání špekáčků. 

 
LITOVELSKÉ NOVINY 2022: 

Zájemci o LN na rok 2022 si je mohou opět objednat u mne. Roční předplatné 

132,- Kč. Pošlete mail na pavelremes23@gmail.com, nebo sms na tel. 

724015517, stačí krátká zpráva, vaše jméno a ,,objednávám LN,,. Nebo když se 

potkáme osobně. 

               Blahopřání 
 

V měsíci listopadu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

 

1.11. Pavel Vymětal, 2.11. Dagmar Wagnerová, Kryštof Lederer, 5.11. Filip Holbík, 6.11. Dušan Sapara 

ml., 7.11. Jiří Foltýnek ml., 8.11. Pavel Klaus, Martin Hájek, 10.11. Milena Látalová, 14.11. Miroslav 

Zmrzlý, 18.11. Svatopluk Grulich, Štěpán Špunda, 19.11. Laura Skácelová, 20.11. Eva Janošcová, Ondra 

Vepřek, 21.11. Lucie Benešová, Tea Franková, 22.11. Božena Menšíková, 24.11. Štěpánka Vaňková, 

25.11. Monika Personová, 26.11. Jakub Pospíšil, 28.11. Miroslava Vávrová, 28.11. Tereza Petrskovská, 

30.11. Dagmar Lužná. 

 

Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 
 

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 LISTOPADU    
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. 

mailto:pavelremes23@gmail.com
https://www.facebook.com/Un%C4%8Dovice-108897724071969
http://www.uncovice.info/


 


