
               

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 23.  Číslo 4 (264) – duben 2021 

 

 

      Vážení spoluobčané, 

      

     doufám, že jste i přes všechna omezení prožili příjemné Velikonoční svátky. Byly to již druhé Velikonoce v podivném 

stavu. V pondělí 12 dubna se konečně dočkáme postupného uvolňování a příští Velikonoce budou snad již jako dřív. Jsem 

rád, že v naší obci chodili klapači a vytvořili tak atmosféru Velikonoc. Na sokolovně se rozbíhají dokončovací práce fasády. 

TS Litovel vybírají v obci zanešené příkopy, jak na návsi tak za zahradami v Suchdole. Děti zdárně testují novou herní 

sestavu na hřišti. Na fotohádance z minulého čísla byla fotka z roku 2004. V tomto čísle žádná fotohádanka nebude, přináším 

jen starou pohlednici obce. Rok je mi neznámý, pokud by někdo věděl, z kterého roku pohlednice je, pošlete mi, prosím, 

ono datum. Přeji vám pevné zdraví, sluníčko a teplé jarní počasí. V těchto dnech to spíš vypadá, že máme ještě zimu. Není 

to tak dávno, kdy jsme se na Velikonoce brodili sněhem.  

 

INFO: 

 

Kontejner na bioodpad bude přistaven u Selika od 16. do 18. dubna 

 

HISTORICKÁ POHLEDNICE: 

 

 

Narazil jsem na starší pohlednici Unčovic. Pokud někdo víte, z kterého 

je roku, dejte mi, prosím, vědět. Vlastníte-li někdo starší obecní 

pohlednice, můžete je ofotit a poslat na moji mailovou adresu. Věřím, že 

je načase vyrobit pohlednice nové. Zatím poslední pochází někdy ze 

začátku 21. století. Jakmile se sundá lešení kolem sokolovny, nafotíme 

ji a spolu s dalšími objekty, či leteckými snímky objednáme výrobu 

nových pohlednic obce. Ať se budoucí generace může také kochat 

historií. Neboť co je dnes současnost, bude za pár let historií.  

 

 

 

 

 

VELIKONOCE 

 

Velikonoce jsou již sice za námi, ale připomeňme si, alespoň ve stručnosti jejich význam 

a význam jednotlivých dnů. Přestože jsou Velikonoce předzvěstí jara, jde samozřejmě o 

největší křesťanský svátek. Velikonoční neděli slavíme vždy první víkend po prvním 

jarním úplňku, který následuje po rovnodennosti. Už týden předtím ale začíná období, 

které se označuje jako pašijový týden. Během něho si křesťané připomínají poslední dny 

Ježíše Krista – zradu, ukřižování a vzkříšení.  

Zatímco pro křesťany je prvním důležitým dnem Škaredá středa, pohanské zvyky se 

vztahují i k Modrému či Žlutému pondělí., které představovalo začátek jarního úklidu 

v domácnostech. Na šedivé úterý se uklízelo a vymetaly pavučiny z koutů. Škaredá 

středa nebo také Sazometná, připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek. Sazometná 

proto, že se ten den vymetaly saze z komína. Neměli bychom se škaredit, protože by nám 

to mohlo zůstat. 

Následuje Zelený čtvrtek, kdy bychom měli jíst špenát, zelí nebo salát z kopřiv. V ten den si křesťané připomínají poslední večeři 

Páně, na které Ježíš ustanovil svaté přijímání. Večer pak odlétají zvony do Říma, v kostelích zavládne až do Bílé soboty ticho a 

zvonění nahradí děti s řehtačkami. Jejich zvuk vyhání nečisté síly z domů a stavení. Lidé pekli jidáše a kdo jej snědl, měl být zdravý.  

Velký pátek - podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Na památku jeho utrpení se v tento čas konají obřady. 

Základním církevním zvykem je půst. Velký pátek je spojen s kouzly. Měly by se například otvírat poklady ve skalách.  

Bílá sobota je dnem ticha a očekávání. Křesťané se stále postí a oplakávají Ježíše Krista ležícího v hrobě. Po celý den se nekonají 

žádné obřady. Označení Bílá se odvozuje od barvy roucha nových křtěnců, kteří bývali v rané církvi přijímáni do společenství 



věřících v předvečer Kristova zmrtvýchvstání. Bílá barva symbolizuje čistotu, naději a nový život. O Bílé sobotě můžete začít se 

zdobením vajec či pletením pomlázky.  

V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých. Přichází Velká noc a po ní Boží hod Velikonoční. Křesťané se radují z příchodu 

Pána. Na Boží hod se pekly a světily velikonoční pokrmy (mazanec, vajíčka, chléb, beránek). 

Velikonoce končí starým zvykem – pomlázkou. Žena nebo dívka má být pošlehána čerstvými pruty, aby byla svěží a zdravá.  

 

DUBEN 

 

    Český název měsíce je odvozen od dubů, kterým během tohoto měsíce začíná růst listí. V mnoha evropských jazycích je název 

měsíce – April, odvozen od latinského Aprilis. Původ tohoto slova je nejasný. Jeden z výkladů jej odvozuje od řecké bohyně lásky 

a plodnosti Afrodity ( Aphrodite – aphrilis). Duben byl zasvěcen bohyni Venuši. První dubnový den se nazývá apríl. Nejpozději od 

16. století si lidé v tento den vzájemně dělají drobné zlomyslnosti a žerty. Poslední dubnovou noc na svátek svatého Filipa a Jakuba 

probíhá lidový zvyk pálení čarodějnic. Poslední dubnový den či první květnový den se také staví máje.   

 

Pranostiky na duben: mokrý duben – hojnost ovoce * jaký duben takový říjen * hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje * 

je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší * bouřky v dubnu zvěstují dobré léto * prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen *  

23.4. prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky * 24.4. před Jiřím sucho, po něm mokro, je-li na sv. Jiří krásně, bude po něm 

ošklivo * 25.4. na sv. Marka deštivo – sedm týdnů blátivo. Po teplém Marku se často ochlazuje. 

 

SČÍTÁNÍ LIDU 2021: 

 

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. Online sčítání probíhá od 27.3 do 11.5.2021. Vše, co k tomu 

potřebujete vědět najdete na www.scitani.cz  

 

 

OBNOVA ŠKOLNÍCH SPOJŮ: 

 

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o tom, že v souvislosti s usnesením vlády o 

návratu dětí 1. stupně ZŠ do škol, dojde s platností od 12. 4. 2021 k obnově školních 

spojů. Vzhledem k tomu, že nyní dochází k intenzivní přípravě jízdních řádů a k jejich 

schválení dojde během čtvrtku a pátku, budou školní spoje ve vyhledávačích IDOS a 

CESTUJOK dostupné nejpozději v neděli dne 11. 4. 2021. 

 

Blahopřání 
 
V měsíci dubnu oslaví narozeniny tito naši spoluobčané: 

 

1.4. František Měsíc, 3.4. Jakub Vepřek, 7.4. Eduard Mikulka, Marie Němečková, Filip Michael, 8.4. 

Margita Beňová, Michaela Vaňková, 10.4. Lucie Kadlčíková, Petra Skácelová, 11.4. Ludmila 

Holániková, 12.4. Linda Kábrtová, 13.4. Filip Sapara, 15.4. Josef Pacák, Teodor Mysliveček, 16.4. Petr 

Kunc, 17.4. Jitka Špundová, 18.4. Nikol Soukupová, 19.4. Kateřina Podivínská, 21.4. Jan Táborský, 

22.4. Ludmila Janečková, Dana Jelínková, Ludmila Zapletalová, 23.4. Kateřina Střídová, Josef Pacák, 

24.4. Hana Kreinerová, 25.4. Jiří Sonntag, 26.4. Jana Valouchová, 28.4. Eva Měsícová, Lukáš Kadlčík, 

30.4. Michal Crhák, Radek Dokoupil. 

 

 

Dne 26.4. oslaví 75. narozeniny paní Václava Vrzalová  

 

 

Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 
 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ MĚSÍCE DUBNA 
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. 

http://www.scitani.cz/

