
               

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 23.  Číslo 2 (262) – ÚNOR 2021 

 

 

      Vážení spoluobčané, 

      

          v lednovém či únorovém čísle let předchozích, jsem Vás vždy zval na tradiční myslivecký či sokolský maškarní ples. Tato 

mnohaletá tradice je nyní přetržena. Pevně doufám, že za rok zde budu moci pozvánku opět napsat. V lednu proběhla tradiční  

Tříkrálová sbírka poněkud netradičním způsobem, bližší informace jsou v listu níže. Přeji vám poklidné prožití následujícího 

měsíce, byť v omezeném režimu, těšte se, věřte a doufejte v lepší časy, a hlavně buďte zdrávi.  

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

     Vzhledem ke stávající situaci probíhala letošní sbírka on-line. Kdo chtěl, mohl osobně přispět u Ing. Vítězslava Špundy. Přestože 

chybělo ono tříkrálové kouzlo a po dlouhé době se na dveřích či vratech neobjevilo ono krásné K+M+B, vybrané peníze zcela jistě 

pomohou potřebným. I zde, tak jako v úvodu, mohu jen doufat, že příště už bude opět sbírka tak, jak jsme byli po dlouhá léta zvyklí. 

V Litovli se vybralo celkem 109.430,- Kč. V tom jsou započítány i on-line platby z Unčovic. Hotově se v naší obci vybralo celkem 

4731,- Kč. Charita děkuje všem, kteří přispěli.  

 

 

FOTOHÁDANKA 

 

     Přikládám další fotografickou hádanku z naší obce. Můžete 

tipovat z kterého roku fotografie jsou. Dám vám malou nápovědu. 

Obě fotografie jsou ze stejného roku. Na jedné z nich je vidět 

sokolovna, což znamená, že fotografie není starší než z roku 1922. 

Na této fotografii nejsou na levé straně kromě sokolovny vidět 

žádné domy. To nasvědčuje tomu, že fotka nebude starší než 

zhruba z roku 1960. Dám vám tedy na výběr – a) 1943   b) 1948   

c) 1953. Ti, co uhodnou sice nic nezískají, ale ocením jejich dobré 

znalosti anebo přinejmenším dobrou schopnost tipovat.  Tentokrát 

poskytl fotografie p. Jiří Vaněk, za což mu velmi děkuji. Máte-li 

jakékoli historické fotografie či materiály týkající se naší obce, 

budu vám za jejich kopie či zapůjčení velmi vděčný.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNČOVICE A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY. 

    O prvním archeologickém nálezu z roku 1902 informuje Karel Fišara v periodiku Pravěk roku 1903. Jednalo se o hromadný 

nález bronzu, který byl učiněn, když hostinský Bajer začal na svém pozemku dobývat písek. Tehdy v  hloubce 40cm objevil tři 

bronzové srpy. Karel Fišara na stejném pozemku dále identifikoval sídliště popelnicových polí s dalšími drobnými nálezy. Srpy 

byly následně uloženy ve škole v Unčovicích. Objevené srpy byly stále velmi ostré a na povrchu pokryty světlezelenou patinou. Ve 

stejných místech jako byly objeveny tyto srpy byly nalezeny čtyři hrobky s kostrami. Dvě z nich byly nalezeny bez vložených 

milodarů. V jedné z hrobek se našly dva bronzové kroužky, které se pro svoji křehkost 

nedochovaly. V poslední hrobce byla nalezena nádoba hradištního rázu. Tato nádoba 

černé barvy byla opět uložena v Unčovické škole.  

     Nálezy pocházející z pravěku, jak popsal Karel Sedlák v roce 1933, byly objeveny 

poblíž Unčovic a Březové na pozemku patřícím Františku Dokoupilovi, obchodníkovi 

z Březové č. 16. Další archeologické nálezy pocházejí z roku 1976 a našli se při hloubení 

silážní jámy mezi obcemi Unčovice a Mezice. Při tomto výzkumu byly nalezeny střepy 

pocházející z pravěku a velmi dobře zachovalá lebka. Dále byly objeveny úlomky 

zvířecích kostí a zajímavý soubor starolužické keramiky. I v dnešní době lze nalézt 

historické věci. O tom jsme se mohli přesvědčit na poslední obecní výstavě v roce 2015, 

kdy nám své nálezy pomocí barevných fotografií představil p. Ladislav Vydra ml. Jednalo 

se zejména o dýky, mince, prsteny a podobné předměty z různých časových období.  

 

Částečně převzato z DP Dějiny obce Unčovice do roku 1918 od Z. Turkové. 

 

 

ÚNOR 

 

    Jak vznikl název měsíce únor? Etymologicky souvisí se slovem nořit. Název vznikl na základě toho, že ve druhém měsíci začíná 

led pomalu tát a noří se do vody. Vzhledem k tomu, že v posledních letech nemá co tát, bylo by možná vhodné začít uvažovat o 

přejmenování tohoto měsíce, ale takhle bychom snad kromě listopadu a května mohli uvažovat i o dalších měsících.  

Pranostiky:  Únor bílý – pole sílí * leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna * v únoru sníh a led – v létě 

nanesou včely med * teplý únor – studené jaro, teplé léto * v únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.  

Co jsou Hromnice?   Hromnice se slaví 2. února. Svátek byl spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem. Nejznámějším 

příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a 

měly tak ochránit domácnost. K Hromnicím se váže nejvíce pranostik. Celkem jich je asi 40. Tímto dnem také dříve končívala 

vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů a domácností. Hromnice je také název vesnice v jihovýchodní části okresu Plzeň-

sever. Zdroj: Wikipedie 

Blahopřání 
 
V měsíci únoru oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

2.2. Tereza Foltýnková, Šimon Kopečný, 6.2. Pavel Martinek, Ladislav Němeček, 7.2. Jiřina 

Němečková, 8.2. Klaudie Vyhnánková, 11.2. Jarmila Fišarová, Václav Navrátil, Libor Spáčil, 12.2. 

Leona Hubáčková, 14.2. Josef Petrskovský, 16.2. Markéta Dostálová, David Vyhnánek 18.2. Eva 

Střídová, Radek Mičola, Jiří Kalousek, Vladimír Venský, 19.2. Petr Navrátil, 20.2. Miroslava Vávrová, 

21.2. Roman Vohralík 22.2. Ludmila Střídová, 23.2. Pavel Granzer, 24.2. Petra Radvanská, Simona 

Soukupová, 26.2. Miroslav Měsíc, Vítězslav Špunda, 27.2. Anna Hrudičková, Josef Lužný, 28.2. Oldřich 

Palinek, Kopečná Dagmar. 

 

Dne 4.2. oslaví 60. narozeniny paní Růžena Vymětalová. 

 

Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 
 

 

Věnujme, prosím, tichou vzpomínku paní Jarmile Saparové, která nás opustila dne 14.1. ve věku 77 

let a panu Eduardu Huňkovi, který nás opustil dne 17.1. ve věku 87 let.  

 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE ÚNORA 
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. 724 015 517,  

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


