
               

 

 

 

 

 

 

Ročník 23.  Číslo 8 (268) – srpen 2021 

 

 

      Vážení spoluobčané, 

 

          máme za sebou první měsíc prázdnin. Covidová situace se stále zlepšuje, přestože ještě vše není tak jak bychom si přáli. 

Důležité bude, jak to bude vypadat na podzim. Ale nekažme si zbytek léta. Soustřeďme se na to dobré, užijme si zbytek prázdnin a 

dovolených a věřme v lepší zítřky. Pokud se nikam nechystáte, můžete v klidu domova sledovat letní olympijské hry v Tokiu a 

fandit našim sportovcům. Pár medailí už máme, tak třeba ještě něco přibyde. Na začátku srpna Vás čeká na hřišti noční turnaj, kde 

si při pohledu na fotbalová utkání můžete vychutnat třeba pečenou makrelu. Přeji vám příjemný zbytek léta.  

 

INFO: 

Změna provozní doby sběrného dvoru Litovel – v měsíci srpnu je následující otvírací doba: 

Po – zavřeno, Út – 9.00 – 12.00, 12.45 – 16.30, St. – zavřeno, Čt. – 9.00 – 12.00, 12.45 

– 16.30, Pá – zavřeno, So – 8.00 – 12.00, 12.45 – 14.00 

 

INFO:   
MUDr. Hoffmanová končí k 31.8. 2021 a týden předem již čerpá dovolenou. Pacienty paní doktorky Hoffmanové ošetříme 

v případě potřeby  v Ordinaci pro děti a dorost, Slovenská 3, v Olomouci. V srpnu po dobu stavebních úprav v ordinacích v 

Nákle a Příkazích budeme ordinovat  v upravených prázdninových termínech vždy od 8 do 12 ti hodin. Vzhledem ke 

Covidu 19 upřednostňujeme telefonickou  domluvu předem ( telefon 585224729).  

Ordinační hodiny v srpnu: 

Srpen: 2.8.-6.8. 2021 

            9.8.-13.8. 2021 

            16.8.-20.8.2021 

             23.8., 24.8, 26.8 a 30.8. 2021 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA  - po vynikajícím nohejbalovém turnaji zde máme další 

velkou sportovní akci. Tradiční noční fotbalový turnaj. Na vaše fandění 

a velkou diváckou účast se těší pořádající fotbalisté. Na hřišti na vás 

čeká spousta dobrot z udírny, točené pivo a příjemná sportovní 

atmosféra. Přijděte fandit. 

 

 

 

 

 

             

SRPEN:  

 

Český název tohoto měsíce pochází pravděpodobně od zemědělského nástroje srpu, užívaného při sklizni obilí. V roce 8 př.n.l. byl 

tento měsíc pojmenován po císaři Augustovi na August.  

 

PRANOSTIKY: 

 

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče * v srpnu již nelze slunci mnoho věřit * srpen k zimě hledí a rád vodu cedí *  

10.8. – do svatého Vavřince nechval pšenice. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. 15.8. – slunce-li o Nanebevzetí Panny 

Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti. 24.8. – Bartoloměj svatý, odpoledne krátí. Hřmí-li po svatém Bartoloměji, bude podzim 

dlouhý a pěkný. 29.8. – na Jana stětí vlaštovky od nás letí.  

 

 

 



 

HISTORIE OBCE: 

 

Pojďme si opět po delší době připomenout něco z historie obce. Vybírám z diplomové práce Zuzany Turkové z roku 2013. 

Tentokrát z kapitoly Postavení Unčovic v rámci panství města Olomouce.  

 

     Novou unčovickou vrchností se roku 1546 stalo město Olomouc. Panství tvořilo 23 poddanských vesnic a dvě olomoucká 

předměstí. Obce Unčovice, Březové a díl Mezic se staly v rámci majetků patřících Olomouci výjimečné. Tyto obce se totiž 

vykoupily z orních robot pravidelným ročním platem už v roce 1546. 

     Ve druhé polovině 16. století začalo město Olomouc zakládat dvory a rybníky. Rybník se nacházel i v blízkosti Unčovic. 

Z prodeje ryb plynuly do rozpočtu panství velké sumy. O výnosnosti chovu a prodeje ryb svědčí údaj z roku 1550, kdy se za kapry 

získalo 1944 zl. a 13gr., zatímco náklady na jejich chov činily pouze 138 zl. a 13gr. 

     23.9.1552 byla uzavřena smlouva mezi purkmistrem a radou města Olomouce a purkmistrem a radou města Litovle. Olomouc 

nechala dolní unčovický rybník, který se nacházel pod tvrzí, rozšířit a na základě toho tam postavila novou hráz. Ta zasahovala na 

pozemek poddaných ze vsi Mezic. Olomouc se tedy rozhodla nahradit zabraný pozemek. Jako náhradu poskytla obyvatelům Mezic 

své pole patřící k unčovickému statku.  

     V polovině 16. století neměla Olomouc v držení více větších dvorů a tak obyvatelům Unčovic, Mezic a Březové byly ponechány 

roboty v nezměněné podobě podle jejich dřívějšího ustanovení minulým vlastníkem těchto obcí, Václavem Haugvicem z Biskupic.  

     Určitý přelom pro všechny poddané zaznamenal rok 1570. Od tohoto roku se přestaly platit práce na lukách. Platilo se už jen 

mlácení, lámání kamene, dělání dříví, opravy strží a splavů. Zbylé práce se konaly jako robota. Na konci 16. století se počet robot 

sice zvyšoval, jejich vykonávání však nebylo pravidelné. |Jednalo se spíše o práci závislou na její potřebě. Na začátku následujícího 

století ale vzrůstá nespokojenost poddaných s požadovanými robotami. Dochází tak ke sporům s vrchností a selským bouřím. O 

tom, ale až příště.  

 

 

Blahopřání 
 

V měsíci červenci  oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

 

2.8. Jakub Jedlička, 4.8. Jakub Moťka, 5.8. Monika Grulichová, Petr Radvanský, 6.8. Šárka Grůnová, 

Marcel Fabián, 8.8. František Janeček, 9.8. Martina Mikulková, Jakub Mikulka, 10.8. Zdeněk Skácel, 

11.8. Hana Čapková, 12.8. Jana Benešová, 13.8. Matěj Kábrt, 14.8. Martina Vydrová, František Látal, 

16.8. Marie Navrátilová, 18.8. Jana Půrová, 20.8. Monika Čapková, Michaela Grabovská, Pavel Brož, 

21.8. Dara Wagnerová, František Němeček, 22.8. Zdeněk Spurný, 23.8. Markéta Kvasničková 25.8. 

Helena Martinková, Miloš Vymětal, 26.8. Ludmila Šmakalová, Monika Vyhnánková, Daniel Brož, 27.8. 

Jan Brokeš, 29.8. Jaroslava Marešová, 31.8. Miloš Vymětal. 

 

Dne 16.8. oslaví 70. narozeniny paní Marie Navrátilová 

Dne 25.8. oslaví 60. narozeniny pan Miloš Vymětal 

 

 

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 SRPNA 
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/

