
               

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 22.  Číslo 260.  PROSINEC - VÁNOCE  2020 

 

 

Vážení spoluobčané,  

     nastává vánoční období, pro mnohé nejkrásnější období v roce.  Pojďme si ho proto užít. V letošním posledním čísle nahlédneme 

do historie Vánoc, vydáme se také do světa a zjistíme, jakou sílu mohou mít Vánoce v těch nejtěžších dobách. Vánoce a vánoční 

atmosféra není v přeplněných obchodech ani v drahých dárcích, ale je hlavně v našich srdcích, v lásce, v pokoře, v zamyšlení, 

zastavení a klidu. Příjemné počtení, klid, zdraví a vánoční pohodu přeji Vám všem.  

 

 

Vánoce v Čechách, Slezsku a na Moravě v minulosti. 
Na území Česka byl ve středověku dodržován zvyk bdění (vigilie) a půstu. Také 

bylo zvykem, aby v předvečer Narození Páně kněží a žáci chodili a kalendovali, 

čili koledovali po domech věřících. Domy byly zdobeny chvojím. Mezi běžné 

pokrmy patřily oplatky s medem, ale i s česnekem či bylinkami. Dalším chodem 

byla polévka, často s houbami. Nejznámějším štědrovečerním jídlem byl v té době 

kuba, připravovaný z krupek a hub. K večeři se také podávala krupičná, hrachová 

nebo prosná kaše. Tento pokrm byl symbolem hojnosti. Dalším zvykem byla 

pohostinnost. Na Štědrý večer jsou křesťané štědřejší než jindy. Každý potřebný 

dostal občerstvení a sedláci dopřávali více i dobytčatům. Na štědrovečerní stůl se 

kladly peníze. Zvykem byl například i zákaz zametání během Štědrého dne. Tato 

tradice vycházela z pověry, že během svatých nocí přebývají duše zemřelých mezi 

živými a mohly by být zraněny nebo vymeteny z domu. Hospodyně nesměla vstát 

od stolu, jinak by slepice neseděly celý rok na vejcích. Nikdo z rodiny nesměl sedět naproti dveřím od ulice, aby se nestalo, že 

v dalším roce zemře. 

 

Přeskočme nyní až do století devatenáctého. Na štědrovečerním stole se poprvé objevují dnes běžné druhy vánočního cukroví. 

Poprvé byl součástí Vánoc i jablkový závin. Dále si lidé pochutnávali na medovém cukroví (medáky) a zázvorkách. V tomto století 

se v našich zemích uchytil i způsob přípravy kapra, který se sem dostal z Rakouska. Vánoční dům byl uklizený a vyzdobený. Na 

ozdobu se používalo chvojí, zelené větve jedle nebo borovice. Jako ozdoby byly použity klasy, makovice, slaměné ozdoby, sušené 

ovoce, ořechy, perníky. Na počátku tohoto století se již šíří používání vánočního stromečku. První stromeček v Česku postavil a 

ozdobil režisér pražského Stavovského divadla Leibich v roce 1812. Ozdobený stromeček se svíčkami je běžný až od poloviny 19. 

století. Na přelomu 19. a 20. století se používají také ozdoby ze skla.  

 

 

K vánoční atmosféře patří koledy. Koleda je píseň s vánoční tématikou. Název je odvozen od 

obřadních pochůzek o různých svátcích. Historie vánočních koled sahá až do 13. století. Podle 

legendy je autorem první koledy svatý František z Assisi. Vánoční koledy se zpívaly původně 

pouze během doby vánoční, avšak v posledním půlstoletí se začaly zpívat již během adventu. 

A když už jsme u těch koled, rád bych připomenul tu nejznámější – Tichá noc. Autorem je 

učitel a varhaník Franz Xaver Gruber a básník Joseph Mohr. Poprvé ji zahráli na Štědrý večer 

v roce 1818. Píseň se stala brzy velmi populární a dnes je přeložena do 300 jazyků. I vy si 

tuto koledu, jako i mnohé další, budete moci poslechnout na Štědrý den naživo v podání 

našich známých trumpetistů. Začínají hrát v 16. hodin v hlavní ulici a kolem 16.30. na 

návsi a později pak na dalších místech. Myslím, že dodržet rozestupy by neměl být problém.   

 

Kromě koled existují ještě roráty. Jedná se o prastaré adventní zpěvy, které se zpívají 

v předvánočním období. Texty rorátních písní vycházejí z biblických textů a připomínají 

očekávání spásy, vyvedení ze spoutanosti a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí i ujištění o 

Boží věrnosti a vyjadřují touuo po příchodu Boha Spasitele na tento svět, do života všech lidí. 

Advent je dobou ztišení, příležitosti sestoupit do vlastního nitra a udělat v něm místo Tomu, 

který přichází ke každému z nás. Název roráty pochází z nejznámější latinské adventní písně 

pocházející z 16. století: „Rorate coeli de super…. Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele“. Původ rorátů sahá až do doby vlády 

Karla IV. 



VÁNOČNÍ PŘÍMĚŘÍ: 

 

 

O tom, jak velkou sílu mají Vánoce, svědčí vánoční příběh z válečného roku 1914. Desetitisíce 

vojáků vyšly z nepřátelských zákopů beze zbraní. Zatímco den předtím se ještě podle rozkazů 

vraždili, na Štědrý den onoho roku společně zpívali, pili či hráli fotbal. Sbratřovali se navzdory 

vlastenectví a válce. Uprostřed vší té zkázy přišli na území nikoho, aby si připomenuli, že přes 

všechny mocenské zájmy jsou lidskými bytostmi. Na západní frontě se bez ohledu na rozkazy 

nadřízených zapojilo do příměří na sto tisíc britských a německých vojáků. První symbolická 

podání ruky byla přirozeně opatrná. Na mnoha místech zapálili němečtí vojáci na stromcích 

světla a začali zpívat právě onu Tichou noc. To brzy přilákalo britské vojáky. Po chvilce váhání 

a zaražených pohledů si začali sdílet jídlo, cigarety, rum či whisky. Někteří si mezi sebou 

zahráli fotbal. Bohužel k dalšímu vánočnímu příměří už nedošlo. A tak příměří z roku 1914 

zůstalo jedinou velkou epizodou lidskosti a rozumu uprostřed zvěrstva a šílenství.  

 

Pojďme na chvilku za hranice našeho území a podívejme se na podivné vánoční zvyky 

v některých státech: 

ISLAND  vánoční dárky nosí dětem skřítci. Děti mají za oknem nachystanou botu. Důležité také je, aby každý Islanďan dostal něco 

nového na sebe, jinak ho může sežrat vánoční kočka. 

BULHARSKO zde se večeří vepřové a luštěniny. Tradičně založené rodiny mohou stolovat na ubruse položeném na zemi a 

podloženém slámou, což je vzpomínka na chlév, kde se narodil Ježíšek. 

AUSTRÁLIE – lidé si zaslaná vánoční pohlednicová přání vyvěšují do oken a soutěží, kdo jich má víc. 

ANGLIE – typickým vánočním pokrmem je pečený krocan s ořechovou nádivkou. Jako tečka nesmí chybět tradiční pudink. Ten 

se připravuje již v době adventu a chodí ho míchat každý člen rodiny. Přitom vyslovuje své přání.  

UKRAJINA – častou dekorací na stromcích je umělý pavouk a pavučina. Věří se, že pokud najdete ráno na Vánoce pavučinu, 

přinese vám štěstí. 

NORSKO – podle legendy na Štědrý večer vycházejí zlé čarodějnice a hledají košťata, na kterých by se proletěly. Proto musí být 

všechna košťata v domě pečlivě schovaná. 

ITÁLIE – vánoční čas končí 6. ledna na svátek Tří králů, kdy také přichází komínem čarodějnice Befana a hodným dětem naděluje 

dárky do připravených ponožek. 

DÁNSKO – lidé o silvestrovské noci chodí po domech svých přátel a za dveřmi jim rozbíjejí porcelán. Čím větší hromadu střepů 

tam pak majitelé domů najdou, tím větší radost mají, protože to znamená více štěstí v dalším roce.  

RUSKO – Štědrý den je obyčejným pracovním dnem. Pravoslavné Vánoce totiž připadají až na 6. a 7. ledna. Dárečky v Rusku 

dostanou děti až 7. ledna. Přiveze je Děda Mráz, který přijíždí na saních z Čukotky a doprovází ho krásná Sněhurka.  

 

FOTBALISTÉ BULDOG A SOKOL UNČOVICE přejí všem šťastné a veselé svátky vánoční, pevné zdraví a hodně štěstí a 

úspěchů v novém roce. Děkujeme všem fanouškům za přízeň v letošním roce a doufáme, že se v novém roce opět ve zdraví 

potkáme. 

 

OSADNÍ VÝBOR UNČOVICE  přeje všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2021. 

Děkujeme všem, kteří nám v letošním roce pomáhali s vedením obce a doufáme, že rok 2021 bude úspěšný. 

 

Na závěr zde mám pro vás malou hádanku. Zkuste si tipnout, z jakého roku je následující fotografie z návsi v naší obci.  

 

a) 1948 

b) 1953 

c) 1960 

 

Správný rok se dozvíte v následujícím čísle UL. Děkuji panu O. Zlámalovi za zaslání 

fotografie. Pokud i vy máte něco podobného, jakoukoli fotografii z historie naší obce, 

velmi rád ji uvítám. Že to ale tenkrát bylo sněhu, viďte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ  
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. Zdroje: wikipedie. 


