MĚSTYS
LITULTOVICE

srpen 2011

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
blíží se oslavy Litultovického karmáše, které jsou doprovázeny výročím 730 let od první
písemné zmínky o Litultovicích.
Čeká nás bohatý kulturní i sportovní program, a proto pevně věřím, že tyto nastávající oslavy
prožijeme v dobré náladě a příjemné atmosféře.
Nezbývá než poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří se přičinili, či přičiní ke zdárnému
průběhu těchto oslav. DĚKUJEME!!
Jan Raida
Starosta městyse Litultovice

__________________________________________________

Významné dny v měsíci září:
1. 9.

Světový den míru

8. 9.

Mezinárodní den gramotnosti
Den církevního školství

13. 9.

Mezinárodní den
čokolády

19. 9.

Den, kdy mluvíme jako
piráti

21. 9.

22. 9.

Evropský den bez aut

27. 9.

30. 9.

Mezinárodní den
překladatelů

16. 9.

Mezinárodní den ochrany ozónové
vrstvy
Mezinárodní den míru
Mezinárodní den Alzheimerovy
choroby
Světový den cestovního ruchu

Tradice v měsíci září:
Ovoce
Ovocné stromy patřívali mezi velmi uctívané, neboť se věřilo, že
každý plodící strom má duši, stejně jako člověk. Ve Slezsku se
věřilo, že by strom plakal po celý rok, pokud by mu někdo při
česání ovoce ulomil větvičku. Nerodil-li strom žádné ovoce, mohl
za to prý had, který žil v jeho kořenech a ubíral mu vláhu (jako v
pohádce „O třech zlatých vlasech děda Vševěda“). Aby se hospodář
hada zbavil, měl prý pod strom zakopat uhynulé slepé kotě či štěně.
Vykvetl-li a zároveň odkvetl-li strom ve stejném měsíci, čekala se
podle jisté pověry hojná úroda. Pokud ale v jednom měsíci vykvetl
a v jiném odkvetl, bývala úroda nevalná či dokonce žádná.
Při česání ovoce se mělo zpívat, aby nebylo stromu smutno. Smutný strom by prý nepřečkal
zimu. Mnoho pověr a zvyků bylo spojeno i s česáním především mladých stromků.

Podzimní ohníčky
Na podzim, kdy se sklízeli brambory, dělali se na polích ohníčky. Naneslo se suché chrastí,
sláma ze strništ a suchá bramborová nať. Všechno se to zapálilo a to bylo všude kouře. Při
zapalování ohně platilo pravidlo, že všichni museli být úplně zticha, prý aby oheň snadněji
chytil. Aby ohníček lépe hořel, zpívalo se. Okolo ohníčku se pak skákalo nebo se všichni
vzali za ruce a tancovali okolo ohně, někdy ho zas přeskakovali. Potom se přinesli z pole
brambory, daly do horkého popela a upekly se.

Vinobraní
Vinobraní připadá na období mezi sklizní na polích a podzimní setbou. V krajích, kde byly
vinohrady, patřilo vinobraní k největším svátkům v roce – zejména pokud byla úroda vína
zvláště dobrá. Ženy sbíraly hrozny vína do košů a ty
pak odnášely do kádí. Tomu ale předcházel jeden
prastarý zvyk. V předvečer svátku narození Panny
Marie (8. 9.) se především v krajích na jižní Moravě
„zarážela hora“. Hlídač - hotař vinohradu nechal
ráno v kostele u zpovědi posvětit kytici polních
květů. Poté se odebral k vinohradu, kde nabodl na
dlouhé bidlo na jeden konec jablko a k němu
přivázal kytici. Pak vykopal jámu, položil přes ní
takto ozdobené bidlo a rozdělal oheň, na kterém
spálil posvěcenou kytici z loňského roku. Na to
přišel starosta s hospodářem, třikráte obešli jámu,
pokropili jí svěcenou vodou a pomodlili se.
Modlitby byli směřované hlavně ke sv. Urbanovi –
patronovi všech vinařů. Po motlitbě každý, kdo
pracoval na vinici, hodil do jámy tři hrozny vína. V jámě vztyčili ozdobené bidlo a zaházeli jí.
Vztyčení bidla značilo, že je vinohrad uzavřen a nikdo do něj nesměl až do vinobraní vstoupit.

16. 9. - Sv. Ludmila
Svatá Ludmila byla manželkou historicky prvního českého knížete Bořivoje I. Spolu s ním
přijala někdy kolem roku 882 na Velké Moravě z rukou svatého Metoděje křest. Byla
babičkou Václava I, kterému věnovala velkou péči a kterého vychovávala v křesťanské víře.
Po smrti knížete Bořivoje a synů Spytihněva I. a Vratislava I. se knížetem stal Václav I., syn
Vratislava I. a Drahomíry. Pravděpodobně z popudu Drahomíry, která byla snachou Ludmily
a zároveň matkou Václava I, byla Ludmila roku 921 na hradě Tetíně zavražděna – zardoušena
závojem. Za její smrtí mohl stát pomyslný boj křesťanství, jehož byla sv. Ludmila zastánkyní
s pohanstvím, které reprezentovala Drahomíra. Pravděpodobnější však zůstává boj o moc a
žárlivost Drahomíry na vliv, který měla Ludmila na jejího syna Václava I. Nedlouho po její
smrti byla lidmi uctívána jako mučednice. Její vnuk, svatý Václav nechal její ostatky převést
do Prahy a uložit v chrámu sv. Jiří. Svatá Ludmila je patronkou českých zemí, vinařů,
babiček a vychovatelů. Bývá zobrazena s dlouhým pláštěm, korunkou a závojem.

28. 9. - Sv. Václav
V dětství byl Václav, syn Drahomíry, vychováván na
Tetíně svou babičkou Ludmilou. Václav se ujal vlády
patrně roku 922. Václavova vláda byla od počátku
charakteristická podporou křesťanské církve. Tento směr
politiky knížete Václava se nelíbil straně, jejímž
reprezentantem byl mladší Václavův bratr Boleslav I.
Ukrutný. Všechny pozdější literární prameny líčí Václavův
a Boleslavův konflikt jako velmi osobní. Vyvrcholil
pozváním Václava na svěcení kostela do Boleslavi, kde byl
kníže ráno dne 28. 9. 935 (ve starší literatuře bývá uváděno
datum 929, které nalezneme i u Kristiána) zavražděn.
Boleslav se svou družinou obsadil Pražský hrad a stal se
knížetem. Záhy dal převézt Václavovo tělo do nového
chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kde jsou jeho ostatky uloženy ve Svatovítské kapli
dodnes. Velice důležitou roli sehrála postava knížete Václava jako národního patrona a
světce, za něhož byl považován již ve druhé polovině 10. století.
Svátek svatého Václava byl mezi lidmi natolik oblíben, že jej slavila doslova celá země. V
tento slavný den se konávaly slavnostní mše, poutě, svatováclavské posvícení a lidové
veselice. Tento den byl i zlomovým dnem v hospodářství. Toho dne se pasáci vraceli se
stádem ze salaší zpět do nížin. Po svátku svatého Václava nastával čas, kdy se platila
poddanská daň z půdy majiteli panství. Tato daň bývala vyměřena v naturáliích jako
například: vejce, obilí, mák nebo drůbež.
Zdroj: www.ceske-tradice.cz

Důležité:
POWER JÓGA
V neděli 4. 9. 2011 v 19 hod. zveme do prostoru starého zámku
v Litultovicích všechny zájemce o cvičení POWER JÓGA.

__________________________________________________
Upozornění:
Dovolujeme si upozornit na zvýšenou frekvenci přecházení
hlavní silnice v průběhu oslav Karmaše městyse Litultovice.
Dbejte laskavě své bezpečnosti a hlavně Vašich dětí.

__________________________________________________
Vážení spoluobčané,
Komise pro kulturu spolky a víru předjednala možnost studia angličtiny přímo na území
Městyse Litultovice. Zaměření kurzu jsme volili dle situace, do které se může dostat každý
z nás. Buď jako rodič, který chce pomoci vlastnímu dítěti s domácí přípravou, nebo jako
turista, který chce být připraven řešit jednoduché situace v cizině.

Jazyková škola

ANGLIČTINA PRO RODIČE
ANGLIČTINA NA CESTY
v případě objednávky na školní rok 2011/2012- do 31. 8.
sleva
Lektorka: Mgr. Andrea Klichová
Zájemci mohou kontaktovat paní Magdalenu Hymlarovou osobně Litultovice č. p.233, nebo
mob. 732 715 850 a nebo e-mailem m.hymlarova@seznam.cz, která podá základní informace
a odpoví případné dotazy. Podle velikosti okruhu zájemců bude stanovena cena kurzu a určen
vhodný den v týdnu tak, aby nekolidoval s ostatními volno časovými aktivitami, probíhajícími
v Městysi.

__________________________________________________

Pozvánky:
Od středy 24. 8. 2011 až do neděle
28. 8. 2011
od 9 hod do 19 hod.
bude probíhat prodej kaktusů
p. Nováka na Zámku B.
__________________________________________________

__________________________________________________

Karmaš ve znamení oslav 730 let:

Program oslav
I. Páteční program 26. 8. 2011
Zámek B - muzeum Městyse Litultovice a zasedací místnost úřadu
16.00 hodin

Beseda nad kronikou Městyse Litultovice
za účasti zástupce Matice slezské Ing.
Jaromíra Breuera.

Fotbalové hřiště TJ Sokol
17.00 hodin

Utkání TJ Sokol Litultovice (muži) Vřesina

__________________________________________________
II. Sobotní program 27.8.2011
Fotbalové hřiště TJ Sokol:
10.00 hodin

Utkání TJ Sokol Litultovice (mladší žáci) –
Hradec nad Moravicí

14.30 hodin

Utkání TJ Sokol Litultovice (dorost) Zlatníky

Zámecký park:
20.00 hodin

Myslivecká benátská noc – Myslivecké
sdružení Hradisko - Hlavnice

__________________________________________________
III. Nedělní program 28.8.2011
Kostel sv. Bartoloměje:

10.45 hodin

Brixiho
mše
svatá
v
provedení
chrámového sboru z Opavy pod vedením
pana Karla Kostery. Během farní oslavy
ke cti sv. Bartoloměje bude požehnán
obraz - ikona Panny Marie ustavičné
pomoci - dar fary od dobrodinců z Polska,
dále pak obraz baronky Uršuly Hage
(Rolsberg) – dar rodiny Rolsbergů a
požární
automobil
Karosa
s příslušenstvím od Moravskoslezského
kraje.

Zámecký park:
14.00 hodin

Dechová hudba Kobeřanka

14.30 hodin

Slavnostní zahájení

15.00 hodin

ROSES – mažoretky pod vedením paní
Bc. Jindřišky Tyranové

16.00 hodin

Šajtar – hudební skupina
několika hudebními směry

17.00 hodin

Havířovské babky – folklórní pořad

ovlivněná

K poslechu bude dále hrát hudební skupina ŠAJTAR.
21.00 hodin

Ohňostroj

__________________________________________________
Doprovodné akce:
Zámek B:
∗ prohlídka expozice muzea Městyse Litultovice
∗ výstava kaktusů pana Jana Nováka

Zámecký park:
∗ prodej upomínkových předmětů
∗ trampolína
∗ stánkový prodej

Louka mezi zdravotním střediskem a prodejnou TEMPO:
∗ kolotoče a další pouťové atrakce

