
               

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 23.  Číslo 1 (261) – LEDEN 2021 

 

 

      Vážení spoluobčané, 

      

     pokud by byl svět tak jako dřív, psal bych zde o bujarých oslavách silvestra, o krásném ohňostroji na návsi apod. Letos bylo vše 

jinak. Bujaré oslavy možná byly, ale spíše v soukromí. Omezil nás i zákaz vycházení po 21. hodině. Ale ani to by nám nemělo 

bránit ve vítání Nového roku a v radostném očekávání věcí příštích a lepších. Doufejme, že se situace během příštích pár měsíců 

uklidní a mnohé se vrátí do starých kolejí, nebo budou vytvořeny koleje nové, lepší. Bývá dobrým zvykem hodnotit uplynulý rok, 

hodnotit lze podle mnoha měřítek. Celosvětových, ekonomických, zdravotních, osobních, či vztahových. Já se zde všeobecného 

hodnocení loňského roku vzdávám. Zkuste si zhodnotit loňský rok každý sám. Zcela určitě zjistíte, že v něčem byl ten rok dobrý a 

v něčem horší. Pokud jste jej přežili ve zdraví a ve spokojeném rodinném kruhu či s dobrými přáteli, pak, věřte mi, to byl rok dobrý. 

Kéž by nám to vydrželo i v tom Novém roce 2021.  

 

NOVINKY Z OBCE: 

      

Ještě před koncem roku se povedlo nainstalovat 

nové dětské herní hřiště, takže brzy z jara už si jej 

budou moci naše děti užít. Práce na sokolovně 

pokračovaly i v nepříjemném počasí a den před 

Štědrým dnem se demontovalo lešení ze dvou stran 

budovy. Zbývající práce tedy budou dokončeny 

v letošním roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚJINY OBCE 

 

V dnešní části budu čerpat z diplomové práce Zuzany Turkové z roku 2013, pod názvem Dějiny obce Unčovice do roku 1918. 

Možná, že i pro starší občany se zde najdou neznámé a nové informace z dějin naší obce.  

Dnes si povíme, jak se vyvíjel během dějin název naší obce. Sám jsem byl překvapen mnohostí názvů, od roku 1349 až do roku 

1924. Pojďme na to:   

1349 – in Hoczowicz, 1391 – de Honczouicz, 148 – municionem Honczowicz, 1499 – tvrz Honczowicze, 1565 – Hunčovičtí, 1636 

– v Vnoczowicz, 1676 – Huntzowitz, 1681 – ze vsí Hunčovic, 1718 – Huntschowitz, 1720 – Hunczowicz, 1751 – Huntschowitz, 

1846 – Huntschowitz, Hunčovice, kdysi Hončovice, 1872 – Huntschowitz, Hunčovice, 1881 – Hončovice, 1924 – Unčovice. 

Vypadá to tedy, že název Unčovice bude mít za pár let stoleté výročí. Možná je nejvyšší čas se opět přejmenovat. A když už tady 

proplouváme hlubinami historie, tak si ještě povězme něco o obecní pečeti. A zde již cituji z oné diplomové práce. Vznik prvních 

pečetí na Moravě je datován již od sklonku 15. století. Dříve, než vesnice obdržela vlastní pečeť, musela si svá právní pořízení 

nechat pečetit v okolních městech. Aby vesničané nemuseli pečetit svá právní pořízení ve městech sousedních panství, a tam jim 

za to i platit, udělovaly vrchnosti právo na vlastní pečeť i některým vesnicím. V průběhu 17. a 18. století už vzrostla písemná agenda 

vesnic natolik, že právo na pečeť měla každá vesnice. 

     Pečeť obce Unčovice patří k nejstarším vesnickým pečetím na Moravě. Je dochována z roku 1579. Má průměr 30 mm. 

V pečetním poli je vlevo obrácený sv. Jiří, sedící na koni a držící v pravé zdvižené ruce meč, který je ohnut podle okraje pečeti 

v opise, pod koněm pak leží saň. Vy můžete pečeť vidět v záhlaví našeho listu vlevo nahoře.  

 

 

DEMOGRAFIE: 

 

Rád bych zde prezentoval pár údajů o občanech v naší obci. Bohužel databáze není stoprocentní, ale pracuji na tom. Podle mých 

údajů žije nyní v obci 390 občanů. Z toho 62 dětí (1-18let), 157 mužů a 171 žen. Průměrný věk v naší obci je 44 let. V loňském 



roce zemřeli 3 občané a jeden se narodil. Měli bychom mít 144 čísel popisných. Pokud někdo z vás má přesnější údaje, uvítám je. 

Protože se tímto zabývám od roku 1999, nahlédl jsem do svých zápisků a jen tak pro zajímavost jsem našel, že od roku 1999 do 

konce roku 2020 se v naší obci narodilo 73 dětí a zemřelo 94 občanů. Stěhování nemám bohužel úplně podchyceno, ale i tak eviduji 

198 odstěhovaných či přistěhovaných. Někteří se odstěhovali a zase přistěhovali a naopak i několikrát. V obci je cca 14 

neobydlených domů.  

 

Přání z MŠ Unčovice 

     Vážení a milí občané Unčovic, začnu asi koledou:“ štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám …“ Přejeme Vám ze srdíček 

v roce 2021 pevné zdraví, spokojenost, hodně štěstí, plno pracovních i osobních úspěchů a jen samou radost z těch našich dětí. 

Dětem přejeme pořád úsměv na tváři a vše se hned lépe vydaří. Děkujeme Vám všem za přízeň v minulém roce a těšíme se, že se 

s Vámi (pokud to pandemická situace dovolí) uvidíme 6. března na našem tradičním dětském maškarním karnevalu.  
Za všechny z mateřské školy – Helena Pavličková. 

 
 

SVOZY ODPADU LEDEN – BŘEZEN 2021 

 

Směsný odpad:   5.1., 19.1. 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3. 

Plasty:               13.1., 10.2., 10.3. 

Papír:                 27.1., 24.2., 24.3. 

Bioodpad:          18.1., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3.  

 

PRANOSTIKY NA LEDEN: 

 

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. Holomrazy – úrody vrazi. Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. Asi nejznámější – jak na 

Nový rok, tak po celý rok. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně. Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

6.1. – na Tři krále, mrzne stále 

19.1. – když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží. 

21.1. – Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva. O svaté Anežce od kamen se nechce. 

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Oproti předchozím letem, je letošní Tříkrálová sbírka vzhledem k epidemické situaci 

realizována jinak. Přispět můžete buď online (na www.trikralovasbirka.cz ) nebo 

osobně v sobotu 9.1. mezi 9.00 a 12.00 hodinou do kasičky u Vítězslava 

Špundu na adrese Unčovice 104 (směr Rozvadovice).  

 

Blahopřání 
 
V měsíci lednu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

4.1. Radek Beneš, 5.1. Anna Vohralíková, Ladislav Němeček ml., 7.1. Miluše Střídová, Natálka Vohralíková, 

Karel Hábl, 8.1. Oldřich Hekal, 9.1. Petra Čiberová, Klára Kopečná, 10.1. Jaruška Spáčilová, 15.1. Helena 

Martínková, 17.1. Martin Faksa, 18.1. Jaroslav Hrudička ml., 21.1. Martina Němečková, Eliška Remešová, 22.1. 

Pavel Venský, 23.1. Emilia Krygelová, 24.1. Miloslav Plachý, 25.1. Libor Brokeš, 26.1. Martin Vepřek, 26.1. 

Tomáš Vymětal, 27.1. Markéta Kábrtová, Anna Němečková, 28.1. David Petrskovský, Pavel Pospíšil, 30.1. 

Pavla Ledererová, Markéta Vymětalová, 31.1. David Wagner. 

 

 

Minule jsem pro vás měl hádanku se starší fotografií obce. Správně odpověděli ti, co tipovali rok 1953. 

Fotografie je z 3.2.1953.  

 

 

Vzpomeňme, prosím, na spoluobčany, kteří nás v loňském roce opustili: Zdeňka Popelková (93 let), Václav Hejtman (73 let), Eva 

Pajkrová (74 let), Petr Klapka(69let) 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE LEDNA 
Pojďte tvořit UL se mnou, pište, volejte, vhoďte mi do poštovní schránky jakékoli vaše návrhy či připomínky. Všechny zde uvedené informace 

jsou bez záruky. Uzávěrka každého čísla je 28. dne v měsíci. Číslo připravil Pavel Remeš - tel. 724015517,  

e-mail: pavelremes23@gmail.com, Unčovice 105.. 

http://www.trikralovasbirka.cz/

