
               

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 22.  Číslo 259.  PROSINEC  2020 

        Vážení spoluobčané, 

          

     nastává konec roku, období adventní a vánoční. Také je to období, kdy se budeme ohlížet a rekapitulovat vše v tomto roce 

prožité. Tento rok byl velmi zajímavý, a řekneme-li, že byl naprosto výjimečný, nebudeme daleko od pravdy. Každý ho vnímáme 

po svém a určitě nám něco vzal, ale i mnohé dal. Někdo bere trápení, problémy a strachy jako něco neměnného, někdo to bere jako 

výzvu. Nikdo nežijeme bez problémů a starostí, je jen otázkou, jak se k životu postavíme. Určitě si vybavíte situaci, která vás třeba 

před pár lety trápila a byli jste z ní nešťastní. Když se na stejnou záležitost podíváte o mnoho let později, možná se divíte, proč vás 

to tolik sebralo. Dnešní situace není lehká, pro nikoho. Ale máme tu adventní období a brzy budou Vánoce. Je to duchovní a velmi 

kouzelný čas, tak se pokusme těch pár dnů radovat a vidět to dobré, lepší a dovolím si říct i to nejlepší v lidech i situacích kolem 

nás. Láska, víra, naděje, rodina, děti, blízcí, příroda, hudba, kultura to přece je velká protiváha proti tomu náročnému, co nás potkalo 

a potkává. Přeji vám příjemné prožití adventních nedělí v rodinném a pohodovém prostředí. A protože je o čem psát, a Vánoce jsou 

krásné téma, připravím ještě ryze vánoční číslo, tak jak jsem činil před mnoha lety, když tento list začal vycházet. Ač to vypadá, že 

se svět zastavil a nic se neděje, není tomu tak. Rozsvícení vánočních stromků proběhlo letos anonymně, ale snad to byla výjimečná 

situace a příště už to bude zase s punčem a vystoupením dětí na návsi. Třeba ještě stihnete nějaký ten punč v Olomouci a možná i 

v Litovli. V nejhorším a vlastně spíše nejlepším případě si jej uděláte v kruhu rodinném. Chutnat bude určitě skvěle. Mikuláš letos 

asi taky chodit nebude, ale věřím, že nějaké dárky nechá za oknem, takže raději nechte večer pootevřená okna, v nejhorším případě 

alespoň vyvětráte. Ještě jednu dobrou zprávu na závěr tohoto úvodu – na Štědrý den opět přijedou trubači, takže se můžeme těšit 

na vánoční koledy. Věřím, že si je na návsi rádi poslechnete. Hodně zdraví a optimismu do dalších dnů. 

 

SOKOLOVNA - Fasáda sokolovny se nám vybarvuje. Někomu se bude líbit, někomu ne. Tak to chodí. Nelze se zavděčit všem, 

ale věřím, že tato dlouze očekávaná změna je radostná. 

 

 

ADVENT 

 

Advent, z latinského adventus, znamená příchod. Je to období čtyř neděl před 25. prosincem. Je 

to doba radostného očekávání příchodu spasitele. Doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla 

doba postu, kdy byly zakázány svatby, zábavy a hodování. Je to i doba zklidnění. V zimě se 

odpočívalo po těžké práci na poli. Vykonávaly se domácí práce jako draní peří, šití, pletení, tkaní 

apod. Advent je chápán jako příprava na slavení narození Páně. Papež Řehoř Veliký stanovil 

čtyři adventní neděle. Délka adventu je tedy vymezena čtyřmi adventními nedělemi, přičemž 

čtvrtá adventní neděle předchází Slavnosti Narození Páně (25. prosince). První adventní neděle, 

kterou období začíná, tedy připadá na některý ze dnů v rozmezí 27. listopadu – 3. prosince. 

Čtvrtá adventní neděle tak může připadnout na 24. prosince. Označení adventních nedělí jako 

železná, bronzová, stříbrná a zlatá má původ v obchodním ruchu před Vánocemi a s církevním 

rokem nebo tradicí nemá žádnou souvislost. 

     Tradičním symbolem adventu je adventní věnec, který má 4 svíce, tři z nich jsou fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) 

barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíci, tzv. svíci proroků. Tato svíčka 

je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista a představuje naději. Druhou neděli, zapalujeme fialovou svíci, 

tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Na třetí advent zapalujeme růžovou svíci, tzv. 

pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz. Na čtvrtou 

neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj.  

     Adventní doba je také časem, který zhruba odpovídá době, kterou potřebují medové perníčky ke změknutí. Jejich pečení má 

v českých zemích tradici pravděpodobně od 12. století. V této době se také připravuje vánoční cukroví, které má svůj původ 

v pohanské tradici oslav slunovratu. Zdroj: Wikipedie 

 

PRANOSTIKY, ZVYKY A SVATÍ: 

4.12. má svátek sv. Barbora. Chodí se trhat třešňové větvičky. Pokud na Štědrý den vykvete, splní se vám v  dalším roce všechna 

přání. Dříve je trhala děvčata, která se chtěla vdávat. Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc.  

6.12. Svatý Mikuláš byl biskup ve 4. století. Dochovaly se pověsti o jeho štědrosti a dobrotě. Proto je s tímto dnem spojeno 

rozdávání drobných dárků a sladkostí. O sv. Miluláši snížek často práší.  

13.12. Svatá Lucie. Lucie noci upije, ale dne nepřidá . 

24.12. – je-li na Štědrý den nebe hvězdnaté, bude rok úrodný. Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hodně chmele. 

25.12. – Jasné Vánoce, hojnost vína a ovoce.  



Studený prosinec – brzké jaro. Jaký prosinec, takové jaro. Po studeném prosinci bývá úrodný rok. Mnoho sněhu v prosinci, mnoho 

ovoce a trávy.  

Napadlo vás někdy podle čeho jsou vlastně názvy měsíců? Mě právě teď. U některých je význam zřejmý hned – leden, květen, září, 

listopad. Tam je to celkem jasné, ale co takový prosinec? Tak jsem si to vyhledal a poslední měsíc v roce se jmenuje prosinec 

nejspíše podle slovesa „prosinoti“, jehož významem bylo „problesknout, prosvítat“, od slova sinati, tj. svítit, zářit, blýskat se. Slunce 

totiž v této době probleskuje mezi mraky a také přichází zimní slunovrat, díky čemuž začínají být dny delší a světlejší. Lidé pak 

někdy dávají název prosinec mylně do souvislosti s prosem (prý se v této době jedla prosná kaše), prasaty (koncem roku se dělalo 

hodně zabíjaček) či se slovem prosit (v souvislosti s vánočním koledováním). 

 

 

NAMÁTKOU VYBRÁNO Z OBECNÍ KRONIKY 

 

Pojďme se vrátit o pár let zpátky a zkusme najít co zajímavého se odehrávalo v prosinci v letech dávných i nedávných. Jen 

namátkou jsem zalistoval a zjistil jsem například, že před 114 lety začaly na návsi svítit dvě obloukové lampy. Cituji: 

26.12.1906 – svítily prvně na návsi dvě elektrické obloukové lampy. O pár dnů dříve – 20.12. – ozářily prvně obec 

hunčovickou a osadu březovskou prvá elektrická světla. Tedy myšlenka postaviti Hunčovice do popředí hospodářského podnikání 

se šťastně uskutečňuje. Jest to zadostiučiněním těm, kteří přes všeliké útoky šli nezadržitelně vpřed. 

31.12.1908 – konal se silvestrovský večer na novém jevišti čtenářského spolku (kdepak to asi bylo?) 

9.12.1920 – napadlo tolik sněhu, že možno jezditi na saních. 

 

Obecní kronika je zpočátku velmi přehledná, včetně jednotlivých datumů. Bohužel v pozdějších letech se víceméně stala 

dokumentem komunistické éry a je velmi těžké najít zajímavosti podobné z let 1900-1939. Kronika je samozřejmé poplatná své 

době. Větší neštěstí spatřuji v tom, že kronika končí rokem 1980 a od té doby nejsou žádné záznamy. Na kroniku lze navázat až 

rokem 1998, kdy vychází první číslo Unčovického listu. Pokud by kdokoli měl obecní údaje z let 1980 – 1998, velmi je uvítám. 

Osmnáct let je poměrně dlouhá doba a byla by škoda ji v kronice přeskočit. A ještě kdyby se tak našel nějaký kronikář, tak to už by 

bylo opravdu vynikající.  Nicméně i nadále se budu snažit vám přiblížit zajímavosti z obecní kroniky či jiných materiálů.  

 

 

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU  LITOVEL 

 

MÚ Litovel má změněnou pracovní dobu: Pondělí a středa: 7.00 – 9.00 a 13.30 – 16.30 . Využívejte, prosím, možnost 

elektronického podání, datové schránky či klasickou poštou.  

 

Blahopřání 
 
V měsíci prosinci oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

2.12. Matěj Kotrba, 5.12. Jaroslav Crhák, Vladimíra Ryzí, 6.12. Miroslava Klausová, 7.12. Hana Dokládalová, 

8.12. Eva Foltýnková, Vladimíra Koudeláková, Pavel Pospíšil, 10.12. Břetislav Střída, 12.12. Marie Crháková, 

Helena Granzerová, 16.12. Eva Dostálová, 17.12. Zuzana Lužná, 20.12. Naděžda Sachová, Martina Zmrzlá, 

Jan Grulich, 21.12. Vojtěch Látal, 24.12. Andrea Koláčková, Hana Šmoldasová, Helena Špručková, Markéta 

Táborská, 26.12. Eva Zlámalová, 29.12. Pavel Dostál, 30.12. Alena Labonková, Kateřina Labonková, Michal 

Ryzí. 

  

 

Dne 4.12. oslaví 50. narozeniny p. Slavomír Kotrba. 

 

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví, hodně radosti, pohody a štěstí. 

 

Vynechal jsem někoho? Napsal jsem špatné datum? Prosím, informujte mě pomocí sms nebo emailu. Děkuji 

 

 

Citát měsíce prosince: 

,,Nechtěj být úspěšným člověkem, ale člověkem, který za něco stojí.‘‘         A.Einstein. 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE PROSINCE 
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. 


