
               

 

 

 

 

 

 

Ročník 23.  Číslo 10 (270) – říjen 2021 

 

 

      Vážení spoluobčané, 

      

     probíhá krásné babí léto (význam tohoto názvu si vysvětlíme později) a proto si ještě můžeme užívat tepla a sluníčka. Povedlo 

se dokončit opravu kapličky na návsi. Na hřišti se rekonstruuje altánek (nová střecha), finišuje výstavba mekáče, tak, abychom si 

mohli již v říjnu smlsnout. Začala výstavba mrazíren a doufejme, že je to poslední průmyslový komplex v okolí naší obce. Byly 

opraveny oba sjezdy na dálnici. Pořád se něco děje. V říjnu nás čekají volby do poslanecké sněmovny.  

 

ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY POŠTA UNČOVICE: 

Z provozních důvodů se mění od 27.9. do 11.10. otvírací doba na poště v naší obci: pondělí, středa a pátek je otevřeno od 

13.00 do 16.00 a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 11.00 hod.  
 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY: 

Ve dnech 8. a 9. října se uskuteční volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR. V pátek jsou voební místnosti otevřeny od 14.00 

do 22. hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. V naší obci můžete volit jako vždy v budově sokolovny v přízemí vpravo.  

 

HISTORICKÉ FOTO:  

Fotografie uveřejněné v minulém čísle pocházely z roku 1946 a týkaly se sběru železa v naší obci. Všechny doposud zveřejněné 

fotografie si můžete kdykoli prohlédnout na našich obecních webových stránkách. Věřím, že další fotografie tam budou postupně 

přibývat. Vše na stránkách www.uncovice.info v sekci fotogalerie – historické fotografie. 

 

HISTORIE OBCE: 

 

Období mezi selskými bouřemi: 

     V letech 1642-1650 bylo město Olomouc obsazeno Švédy. Ti sem přišli v poslední etapě třicetileté války. Okupace měla 

negativní dopad na vesnice neboť byly švédskými vojsky zpustošeny a mnoho obyvatel se rozuteklo. Po skončení války se lidé 

začali postupně vracet. Novou osobou v životě statků byl královský rychtář. Měl funkci inspektora a vrchního pána nad statky. 

Dohlížet na statky mu pomáhali dva členové městské rady. Dozor nad dvory a robotníky měl purkrabí. 

     Pět let po odchodu Švédů se výše příjmů ze statků vyšplhala na třetinu, kolik činily před Bílou horou. Poddaní z Unčovic, Mezic 

a Choliny měli na starosti těžkou robotu, která spočívala ve vytahování klád z lesa a jejich následném vození na pilu v Březové. 

Dále měli zahradníci na starosti kácení stromů a pomoc při navalování klád na pilu. Jedinou placenou robotou byla robota 

poddaných z Huzové, kteří se z robot vykoupili již v 16. století. Bylo tak zapomenuto na smlouvu z roku 1612, o tom, že Unčovičtí 

by měli také dostávat mzdu. Robotou, za kterou měli mít zaplaceno, bylo vození lejt s rybami do města a sekání louky za Březovou. 

Velkým zatížením pro sedláky z Unčovic byly daleké fůry, které museli vykonávat jakožto robotu. Do vydání prvního robotního  

patentu v roce 1680 měli poddaní robot opravdu mnoho. Ještě však nebyla stanovena žádná pravidelnost. Do roku 1680 však 

nepřesahovala týdenní robota délku dvou dní. Vydáním nového robotního patentu se délka roboty měla konat tři dny v týdnu. Tento 

patent byl vydán pouze pro Čechy, přesto se jím řídili i na Moravě. Robota se vykonávala v pondělí, úterý a ve středu. Byli však i 

výjimky, kdy se robota vykonávala dva dny, nebo i čtyři, pět, šest dní. Jen obyvatelé Unčovic, Mezic  a Březové, mají týdenní 

robotu maximálně dva dny. V letech 1679-1683 proběhla vzpoura sedláků z Unčovic, jejímž důvodem bylo navyšování roboty nad  

dva stanovené dny. A o tom zase příště.  

 
 

 

 

 

 
 

http://www.uncovice.info/


 

PRANOSTIKA ŘÍJEN: 

 

Český název je odvozen od jelení říje. Latinský název October znamená osmý měsíc. Pranostiky – teplý říjen – studený listopad, po teplém 

září zle se říjen tváří, mlhy v říjnu – sněhy v zimě, je-li říjen velmi zelený, bude leden hodně studený. 

2.10. – den Marie Orodovnice – první mrazíky. 15.10. po svaté Tereze mráz po střechách leze. 16.10. déšť na Havla, déšť na Vánoce. 21.10.  

Svatá Voršila zimu posílá. Svatá Voršila  a Kordula větry pohnula. 28.10. Šimona a Judy – zima je všudy. 

 

BABÍ LÉTO – označované jako pozdní léto nebo Svatováclavské. Jedná se o označení déletrvajícího suchého, slunečného, teplého a málo 

větrného počasí na začátku podzimu na konci září nebo října. Příčinou babího léta je rozsáhlá tlaková výše, která v tomto období setrvává 

nad střední a jihovýchodní Evropou. Během babího léta lze pozorovat vznášející se pavučiny drobných pavouků, které v minulosti lidem 

připomínaly šedé babské vlasy. Odtud zřejmě pochází i název tohoto období. Další možná varianta názvu vychází z faktu, že je chladnější 

počasí než v létě a jde o jakési zestárlé léto. Obdobou evropského babího léta je na americkém kontinentu Indiánské léto. 

 

 

Blahopřání 
 

V měsíci říjnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

 

1.10. Zdenka Navrátilová, Marie Palinková, Věra Staroštíková, 2.10. Pavla Kotrbová, 3.10. Jiří Vaněk 

4.10. Marie Hrudičková, František Foltýnek, 6.10. Stanislav Navrátil, 7.10. Věra Balcárková, Ludmila 

Hejtmanová, 8.10. Karla Ryšavá, Matěj Koudelák, 10.10. Věra Háblová, 12.10. Miroslav Vohralík, 

Pavel Vymětal, 13.10. Jana Čapková, 14.10. Marcela Benešová, Erik Lederer, 15.10. Jiří Foltýnek, Jiří 

Holbík, Libuše Recová, 18.10. Josef Doležel ml., 19.10. Jarmila Pospíšilová, Pavel Martinek, Daniel Ryzí, 

Milan Vepřek, 21.10. Jan Vysloužil, 22.10. Hana Bednaříková, Marta Navrátilová, Tereza Němečková, 

23.10. Lukáš Petrskovský, Pavel Střída, Josef Vohralík, 24.10. Radek Novák, 26.10. Kateřina 

Brokešová, 29.10. Milada Sonntagová, Jakub Holánik, 31.10. Nikola Hubáčková, Jaromír Janošec, 

Marek Janošec.  

 

Dne 15.10. oslaví 70. narozeniny paní Libuše Recová 

Dne 23.10. oslaví 85. narozeniny pan Josef Vohralík 

 

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 ZÁŘÍ    
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/

