MĚSTYS
LITULTOVICE

Únor 2017

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
PŘEHLED N
MILÍ OBČANÉ,…
Leden se proměnil v únor, což je dobré vidět pozitivně, protože i ve studeném únoru
můžeme prožít spoustu radosti. Je to období plesů, maškarních bálů atd. Proto jsme si i my
připravili pár zajímavostí pro pobavení o měsíci únoru.
Únor byl a je nejkratším měsícem v roce, nicméně měl v historii třikrát třicet dní.
Dokonce v římském kalendáři býval posledním měsícem v roce, právě proto má proměnlivý
počet dnů. Český název měsíce únor vznikl tak, že v tomto období taje led a do řek se noří
ledové kry (únor – nořiti se). Významným svátkem měsíce února jsou Hromnice, jakési
předznamenání jara a zároveň ochrana před ohněm a bouří. Ten den se v kostele světily
svíčky (hromničky), ty se pak dávaly za bouří za okno, jejich úkolem bylo chránit stavení.
Podobný význam měl ještě starší předkřesťanský keltský svátek Imbolc, který se slavil
rovněž 2. února. Součást tohoto prastarého svátku byl oheň a očištění.
Snad se Vám tento krátký příspěvek o únoru líbil a přejeme Vám krásný zbytek zimy a
ještě krásnější začátek jara. Přeje Městys Litultovice.

PŘEHLED NÁSLEDUJÍCH AKCÍ

Termín
24. února 2017 v 18:00
25. února 2017 ve 20:00
11. března 2017 od 15:00

Akce
Valná hromada na zámku B.
Pořádá TJ Sokol Litultovice
Pochování basy v budově starého zámku
v Litultovicích. Pořádá SDH Litultovice
Dětský maškarní ples na zámku B.
Pořádá kulturní komise.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Zjednodušená
verze pro
seniory

Od pátku 24. února budou v provozu nové webové stránky Městyse Litultovice. Stránky
budou stále přístupné na stejné adrese: www.litultovice.cz. Změna se týká hlavně vzhledu
webových stránek, jak vidíte výše, ale také byl přidán vzhled pro mobilní telefony, tablety
a pro zjednodušení také vzhled pro seniory.

VODĚNÍ MEDVĚDA 2017
V sobotu 18. února proběhla v naši obci tradiční akce „Vodění medvěda“, kterou
pořádal SDH Litultovice. Pro lepší představu, jak celá událost probíhala, jsme níže připravili
malou fotodokumentaci od pana Václava Kremsera. Všem zúčastněným děkujeme!

VII. OBECNÍ PLES
Dne 3. února 2017 se konal už sedmý ročník obecního plesu v sále zámku B. K tanci a
poslechu hrála kapela Duo Melecký. O kulturní vstup se postaral taneční soubor Puls. Pro
hosty bylo také připravené bohaté občerstvení a tombola.
Děkujeme za vaší účast.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITULTOVICE
Piškvorky
Ve čtvrtek 19. 1. 2017 odpoledne se utkali žáci třetího
ročníku v Piškvorkách. Nejvíce se dařilo těmto žákům:
Kristýnka Leváková, Vojta Hrubý, David Nowický a Jakub
Mazur. Vítězům gratulujeme!
Školní biatlon
Ve středu 25. 1. 2017 jsme pro naše žáky
připravili zimní dovádění na téma biatlon.
Žáky ze všech tříd jsme rozdělili do 5 skupin.
Každý ze soutěžících na startu dostal naše
speciální lyže a vypravil se na trasu, která byla
připravena na školní zahradě. Na konci trasy
se závodníci museli trefit na cíl dvěma míčky.
Pokud nebyli úspěšní, museli oběhnout
trestné kolo kolem kuželů. Každé družstvo po
soutěži obdrželo diplom a sladkou odměnu.
Za přípravu biatlonu byly také paní učitelky
odměněny žáky kresleným děkovným
plakátem.

Vysvědčení za 1. pololetí
V úterý 31. 1. 2017 jsme vydali žákům
hodnocení za první pololetí. Vysvědčení bylo
vydáno v jednotlivých třídách a pak jsme směle
vykročili do nového pololetí. Pro naše prvňáky
to bylo jejich úplně první vysvědčení.
Všem dětem přejeme hodně úspěchů
v dalším pololetí.
Karneval ve škole
Po předání vysvědčení 31. 1. 2017 jsme pro děti
připravili karneval jako odměnu za půlroční práci ve škole.
Děti si doma s rodiči připravily krásné masky, ve kterých
pak soutěžily, tancovaly a bojovaly o nejlepší masku.
Nakonec si vylosovaly dárek z tomboly. Rodičům
děkujeme za pomoc při přípravě masek a tombolu pro děti.
Bruslení
V hodinách tělesné výchovy jsme využili letošního příznivého mrazivého počasí a
chodili jsme s žáky prvního a pátého ročníku bruslit. Přes počáteční ostych si přinesly brusle
i děti, které ještě bruslit příliš neumí, i ty se na ledě vyřádily a procvičily získané dovednosti.

Hudební pořad pro děti
Žáci třetího a pátého ročníku se v úterý 7. 2. 2017 zúčastnili výukového programu o
hudebním skladateli B. Smetanovi pod vedením varhaníka pana Martina Kubáta. Zábavnou
a vtipnou formou se žáci prostřednictvím postavičky malého Bedříška blíže seznámili se
skladatelovým životem a dílem, naučili se o něm písničku, zatančili si polku a doprovodili
zpěv a tanec hrou na hudební nástroje.
Malý křížovkář
V úterý 7. 2. 2017 odpoledne proběhla mezi žáky třetího ročníku soutěž v luštění
křížovek. Žáci přicházeli na jména pohádkových hrdinů, luštili jména knih pro děti a názvů
předmětů, které se v pohádkách vyskytují. Všichni soutěžící vše s úspěchem zvládli a
zasloužili si tak sladkou odměnu.
Už budu prvňákem s Káťou a Škubánkem
V úterý 7. 2. 2017 jsme opět ve škole přivítali předškoláky na čtvrtém setkání nazvaném
Káťa a Škubánek na horách. Tentokrát děti učily Škubánka lyžovat vpravo, vlevo, nahoru a
dolů, dále se vydaly na karneval na sněhu, kde pomáhaly s výzdobou, když se snažily psát
spirály, počítaly trpaslíky, za které byly převlečené myšky, ukázaly, že se neztratí jako
Škubánek, protože znají svou adresu a nakonec si vyrobily jednoduchou masku.
Domů si odnesly domácí úkol, kde
budou počítat a také se Škubánkem
bloudit. Za tu velkou práci si odnesly
odměnu, tentokrát v podobě obrázku
se Škubánkem.
Taneční soutěž ve ŠD
Ve čtvrtek 9. 2. 2017 proběhla mezi
žáky pátého ročníku soutěž v tanci. 1.
místo v tanci na píseň Timber získala
B. Kubcová a B. Černá a další 1. místo
na píseň Come on získala B. Pavelková,
M. Pavlíčková, A. Beníšková a K.
Albertová. Gratulujeme!
Mgr. Dana Kalíková, ředitelka ZŠ Litultovice

ZVEME VÁS…

INZERCE

Nábor do Dětské taneční skupiny Litultovice
Neseď doma, hýbej se s námi!!!
Chceš se něco naučit a být součástí skupiny?
Pokud máte rádi tanec, hudbu a pohyb přijďte na náš nábor.
Přijímáme dívky i chlapce od 5 do 15 let.
Lekce budou probíhat každý pátek od 16-17 hodin v budově starého
zámku. První lekce začíná 10. 3. 2017.
Pro informace a přihlášení volejte:
Tel. č. 602792550
Ivana Matlafusová - trenérka
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