
               

 

 

 

 

 

 

Ročník 23.  Číslo 9 (269) – září 2021 

 

 

      Vážení spoluobčané, 

     konec prázdnin a dovolených se překlápí do začátku podzimu. Deštivé a chladnější počasí nás trošku zaskočilo, ale věřím, že 

podzim ještě bude slunečný a teplý. Covidová situace se zdá být stabilní, avšak důležité budou podzimní měsíce po nástupu dětí do 

škol a návratech lidí z dovolených. Vysoká nakažlivost není tím nejdůležitějším kritériem. Důležité je, aby nemoc probíhala 

s mírnými příznaky a bylo co nejméně lidí v nemocnicích. V naší obci byla dokončena oprava fasády na místní školce a zahájily se 

opravy kapličky na návsi. Užijte si podzimu a buďte zdrávi.                

 

OPRAVA KAPLIČKY 

Na návsi začala generální oprava kapličky. Opravuje se střecha, sluneční hodiny a renovuje se fasáda. 

Náklady na všechny tyto opravy vyjdou zhruba na 300.000 Kč. 

 

KNIHOVNA UNČOVICE: otevřeno každou středu a pátek od 16.00 do 18.00 hod.  

 

ZÁŘÍ:   staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo záříj, což znamená za říje. Odvozování od 

slunečního záření je pouze lidovou etymologií. Mnoho jazyků převzalo latinský název September, 

protože šlo o sedmý měsíc před reformou kalendáře. 23. září začíná na severní polokouli podzim 

(podzimní rovnodennost).  

28. září – den sv. Václava ( 907-28.9.935 nebo 929). Václav  byl český kníže a světec, který je hlavním 

patronem českého národa a symbolem české státnosti. Byl vychováván babičkou Ludmilou. Dokázal 

zachovat suverenitu českého státu. Podle legendy byl zavražděn ve Staré Boleslavi služebníky svého 

bratra Boleslava, který poté převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost. Později se stal symbolem 

českého státu.  

 

PRANOSTIKY: 

Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří * bouřka v září – sníh v prosinci * teplé září – říjen se mračí * divoké husy na odletu – konec 

i babímu létu. 

8.9. na panny Marie narození vlaštovek shromáždění. Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim. 21.9. jaké počasí zařídí 

Matouš, takové trvá čtyři neděle. Po svatým Matouši, čepici na uši. 26.9. na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. 28.9. 

přijde Václav – kamna připrav. Po svatým Václavu beranici na hlavu.  29.9. noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. 

Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu. 

 

HISTORIE OBCE: 

Spor o robotu a selské bouře v letech 1604-1612. 

Počátek sporu musíme hledat ve smlouvě z roku 1604. Zde se uzavírá dohoda mezi opatem a konventem kláštera Hradiska a mezi 

purkmistrem a radou města Olomouce o směně obyvatel dvou vsí. Dle této listiny mělo dojít ke směně 15 lidí z Hejčína za 14 lidí 

z Mezic. Tím by ale poddaní z Mezic museli přistoupit k plným robotám. Přišli by ale o privilegium, udělené jim Václavem 

Haugvicem z Biskupic, které jim zaručovalo trvalé vyplácení z těchto robot. Místní obyvatelé však o toto privilegium nechtěli přijít. 

Tito obyvatelé se vzepřeli a podali stížnost k zemskému hejtmanovi. Stěžovali si na nespravedlnost na nich učiněnou, když je 

olomoucká vrchnost odtrhla od jim spřízněných vesnic Unčovic a Březové. Město Olomouc s nimi jednat nechtělo a odkázalo je 

na úřad podkomořího, který byl představeným královských měst. 

Do vzniklého sporu se dostaly i obce Unčovice a Březové, jelikož dotčené privilegium se týkalo i jejich zájmů. Do vedení odboje 

se postavil Jídek (Jiljí) Vrtil, unčovický sedlák. Vrtil vzpouru zahájil a ostatní vyzval k následování. Odpor však dlouho nevydržel. 

Zemský hejtman se za Vrtila přimluvil. Byla mu tak udělena milost. Místní občané se za něj museli zaručit pod ztrátou hrdla a 

statků. 26.101610 se na radnici v Olomouci všichni, kdo se za vůdce povstání zaručili, podepsali. Byli jimi (za Unčovice): Tomáš 

Havlů, Matouš Plechta, Ondra Haněj, Václav Švestka, Říha Valehrach, Staněk Kranech, Valenta Kotálek, Jan Krejčí, Vávra Zbořel, 

Bartoň Theka, Vítek Koudelka, Bláha Neděle, Jan Dobyta a Jura Jandásek. 20. ledna 1612  přinesli Unčovičtí své privilegium na 

jednání před zemským podkomořím. Olomoučtí tvrdili, že vesnice koupili s robotami. Dle rozsudku jsou Unčovičtí povinni dělat 

různé roboty k stavení a to jak k unčovické tvrzi, mlýnům, dvorům, stavům při řekách i rybnících, tak i k radnici města Olomouce. 

Tím dostali Unčovice větší rozsah robot, než které si ujednaly v roce 1546 s Václavem Haugvicem z Biskupic.  

 

 
 



Dlouho jsem nesdílel historické obecní fotografie. Na přiložených 

dvou fotografiích můžete vidět sběr železa v obci. Zkuste si tipnout, 

zda jde o fotografie z roku 1946, 1949 nebo 1953. Pokud by se vám 

podařilo zjistit kdo je onen klučina stojící před nákladním vozem, byl 

bych vám velmi vděčný. Možná poznáte některé spoluobčany. Za 

jakékoli informace vám budu velmi vděčný. Děkuji panu O. 

Zlámalovi za poskytnuté fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

Blahopřání 
 

V měsíci září  oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

 

2.9. Eva Kadlčíková, Vlasta Petrskovská, 3.9. Marta Holbíková, 7.9. Jana Němečková, Sofie Klausová, 

8.9. Jarmila Procházková, Josef Lužný, 9.9. Jana Petrskovská, 11.9. Ivana Benešová, Jana Štýbnarová, 

14.9. Jiří Fišara, Jana Huňková, Markéta Kopečná, 16.9. Věroslav Labonek, 17.9. Petr Střída, 18.9. 

Dagmar Brožová, Miroslava Marešová, Jan Protivánek, 22.9. Václav Navrátil, 24.9. Oldřich Zlámal, 

26.9. Aneta Koláčková, 28.9. Eliška Brožová, 29.9. Zdenka Foltýnková, 30.9. Jarmila Faltýnková, Irena 

Moťková. 

 

 

Dne 14.9. oslaví 80. narozeniny paní Jana Huňková 

 

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/


 


