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Lovosice navštíví prezident Zeman

V úterý 8. prosince bude město
Lovosice poctěno návštěvou
prezidenta České republiky Miloše Zemana. Ten do města dorazí v rámci své návštěvy Ústeckého kraje.
Od 13:55 hodin se setká v Kulturním středisku Lovoš s nejvyššími
představiteli města Lovosice, s
radními, zastupiteli a s dalšími
vybranými hosty.
Otázky na nejrůznější témata si
však mohou připravit také občané
města, jelikož setkání s nimi je
naplánováno o 40 minut později,
tedy v 14:35 hodin rovněž v Lovoši.
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Slovo starosty

Debata by měla trvat zhruba hodinu. Organizátoři akce upozorňují
občany, aby se na místo dostavili o
30 minut dříve!
Miloš Zeman navštívil Lovosice v
roce 2006, kdy podporoval před
senátními volbami tehdejšího starostu Podsedic Roberta Kopeckého, poté zde byl na volebním mítinku do Europarlamentu 30. května 2009, kdy podporoval Stranu
důstojného života Jany Volfové a
naposledy zavítal do Lovosic o rok
později jako lídr Strany práv občanů. Tehdy do města přijel svým
autobusem „Zemákem“.
(tuc)

Podchod na nádraží má vést až do Nového Klapý

Úvodní jednání o prodloužení podchodu na vlakovém nádraží až do
Nového Klapý se konalo na městském úřadu.
Foto: Radim Tuček

Oprava koupaliště dostala zelenou
>>>
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Aktuality
Příprava revitalizace autobusového V Novém Klapý má být „třicítka“
nádraží je v plném proudu

Poplatek za odpady má být poloviční, tedy 250 Kč

• • • Zastupitelé se sejdou v tomto roce naposledy • • •

Oprava poničeného koupaliště dostala zelenou, město ho chce otevřít příští sezonu
>>>Dokončení ze strany 1

Foto: Radim Tuček, archiv MěÚ
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Rozhovor

Dianř Město jsme přebrali ve velmi špatném stavu

Město požádalo ministerstvo životního prostředí
o dotaci na nový systém ochrany před povodněmi

Prosinec 2015

Výběrové řízení na „olejnu“ proběhne znovu
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice

Pejskaři, dávejte velký pozor!

O prodejcích informujte policii!

Lovosičtí hasiči jsou již v novém

• • • Z výpisů jednání rady města • • •
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Odbory
Odbor majetku a investicř

Odbor životního prostředí

Opravy v domě s pečovatelskou službou
Jaké jsou v bývalé „olejně“ nebezpečné odpady
V tomto roce byly v rámci 3. Komunitního plánu péče města Lovosice
pro roky 2014 – 2018 zahájeny práce na revitalizaci nádvoří Domu
s pečovatelskou službou v Lovosicích. Cílem realizace prací je zkvalitnění
prostředí uživatelů DPS a umožnění využívání prostranství prostoru pro
odpočinek a setkávání seniorů.
V rámci zahájení terénních prací v květnu tohoto roku byla zjištěna absence hydroizolace základového zdiva budov DPS a špatný stav základů
přístaveb. Následně bylo tedy nutné před zahájením terénních úprav
realizovat výkopové práce s využitím technických služeb města.
Následnou realizací sanačních prací vč. hydroizolace obvodového zdiva a
statického zajištění stávajících přístavků budov byla pověřena vybraná
odborná firma. Tyto práce byly dokončeny v září. Ve spolupráci města a
Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice byly poté realizovány opravy obvodových zdí nádvoří DPS, které byly ukončeny na konci
října.
Na opravy v DPS byly použity dary Nadace Agrofert ve výši 250 000
korun a společnosti Respect ve výši 150 000.
V následujícím roce jsou plánovány další práce, které povedou ke konečné podobě nádvoří. Ty budou zahrnovat rekonstrukci kanalizačního potrubí, zřízení osvětlení nádvoří, terénní úpravy vč. následného vybavení
prostranství nádvoří odpadními koši, lavičkami, stoly a zelení. Realizace
prací je nyní předmětem zpracovávaného návrhu rozpočtu pro rok 2016.
Pavel Merkl, technik odboru majetku a investic

Oprava fasády na 1. ZŠ
Stavba byla zahájena 13. 7. 2015 a dokončena 13. 11. 2015. Opravy pro- Zeleň ve městě
bíhaly v dobré kvalitě, nicméně nebyl dodržen časový termín. Penále bylo Na základě přihlášení do projektu Zdravé stromy pro zítřek byl odbornístanoveno ve smlouvě o dílo na 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. ky zdarma posouzen jerlín japonský v Sadech pionýrů, kterému se letos v
Celkově činí penále 47 588,64 Kč bez DPH.
(foto: Přemysl Zeman) létě následkem dlouhého sucha ulomila jedna z velkých větví. Po tomto
odlomu byla vedena diskuze, zda tento strom z provozně-bezpečnostního
hlediska neohrozí pod ním procházející chodce. Dobrou zprávou je, že se
dle předběžného posouzení přivolanými arboristy jeví jako vitální a do
budoucna perspektivní. Celou zprávu obdrží město během následujících
měsíců, kdy se též dozví, zda byl jerlín japonský vybrán v rámci projektu
Zdravé stromy pro zítřek k bezplatnému odbornému ošetření.
Dále je postupně finalizován projekt rekonstrukce zeleně v lesoparku
Osmička, se kterým bude veřejnost postupně seznamována na webových
stánkách města i v Lovosickém dnešku.

Oprava ulice Leoše Janáčka bude zkompletována
Stavba „Oprava chodníků, komunikace a veřejného osvětlení v ulici Leoše Janáčka v Lovosicích“, kterou financovalo město Lovosice, byla zahájena 12. 10. 2015 a pokud bude příznivé počasí, dokončena bude 7. 12.
2015. Kromě oprav chodníků a komunikace zde bylo osazeno a zprovozněno 10 lamp. V rámci této stavby byla také položena zámková dlažba v
části ulice Dvořákova a v ní osazeny dva stožáry veřejného osvětlení.
2x Jitka Voláková, stavební a investiční technik

Opravy dalších ulic na Holoubkově skončí 10. prosince
Po dokončení oprav plynovodních rozvodů (investor společnost RWE)
byly uvedeny do původního stavu chodníky v ulicích Teplická, Dvořákova
a Fibichova tak, aby byly bez závažných komunikačních závad (jedná se o
provizorní úpravy - kromě ul. L. Janáčka, která je dokončena finálně díky
investici města). V dalších letech budou chodníky postupně nově opraveny v návaznosti na schválený rozpočet města.
V ostatních ulicích - Smetanova, Sukova a Škroupova - budou vozovky
firmou Horák – stavební a obchodní společnost Děčín uvedeny do konečného stavu do 11. 12. 2015 (investorem je Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice). Chodníky budou uvedeny do provozuschopného
stavu tak, aby byla zajištěna jejich schůdnost.
Ulice Dvořákova bude následně dokončena pokládkou nové kanalizace
do května roku 2016. Do této doby budou místa zasazená výkopem pro
plynovody provizorně zadlážděna, aby mohla být prováděna zimní údržba
komunikace a zároveň zajištěna její sjízdnost. Město předpokládá, že po
dokončení pokládky kanalizace bude ulice Dvořákova v roce 2016 opravena včetně vozovky, chodníků a veřejného osvětlení.

Dalším významnějším zásahem do struktury zeleně města je plánovaná
výměna starých jabloní a několika hrušní v Teplické ulici. Jabloně jsou
silně napadeny dřevokaznou houbou, která vytváří na podzim na kmenech výrazné plodnice, oslabuje fyziognomii dřevin a způsobuje prosychání. Hrušně jsou na tom o poznání lépe, avšak až na několik jedinců
nedosahují kvalit, které by je při výměně množstvím majoritních jabloní
předurčovaly k ponechání na místě. Při úvahách o náhradní výsadbě bylo
respektováno víceméně většinové přání neovocných stromů. K náhradní
výsadbě byl zvolen jírovec pleťový „Briotii“ (Aesculus carnea), který má
oproti běžně rozšířenému jírovci maďalu (lidově zvanému kaštan) nikoli
bílé, ale růžovo-červené květy. Na rozdíl od jírovce maďalu je vysoce
odolný vůči napadení listů klíněnkou jírovcovou, navíc méně plodí, takže
nevyžaduje tak intenzivní úklid plodů při dozrávání "kaštanů".
Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru

Odbor dopravy a silničního hospodářství
MHD Lovosice svezla za tři čtvrtletí přes 40 tisíc cestujících
V období leden - září 2015 využilo k jízdě po městě městskou hromadnou dopravu celkem 40 453 lidí. Plné jízdné (10 Kč) zaplatilo 20 537 občanů, zlevněné (5 Kč) 555 a bezplatně se MHD svezlo 19 361 lidí. Tuto službu občanům město dotuje každý měsíc částkou cca 75 tisíc korun (viz
graf).
Jiří Bouček, vedoucí odboru

Jan Rössler, investiční technik

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřadř
Upozornění na odstávku systému – obč. průkazy a cest. doklady
Ve dnech 28. 12. - 31. 12. 2015 proběhne v celé České republice plánovaná odstávka systému, což znamená, že bude pozastaveno vyřizování
občanských průkazů a cestovních dokladů (podávání žádostí o nový OP a
CD a vydávání vyhotovených OP a CD). Posledním dnem v roce 2015 k
vyřízení obou dokladů je 23. 12. Systém bude následně opět v provozu od
4. ledna 2016.
Pavel Fux, vedoucí odboru

Prosinec 2015
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Informace
Děti ve školkách dostaly pastelky

Nadace Terezy Maxové pomáhá i v Lovosicích

Hlaste se do informační SMS služby
Logopedický kroužek v MŠ Sady pionýrů pokračuje

Provoz městského úřadu na konci roku
Bc. Marcela Salačová, učitelka MŠ

Koupím poštovní známky, staré dopisní obálky se
známkami, pohledy a všechny hračky do roku 1Ř85.
Tel. 773 505 063
(inzerce)
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Ve středu 30. prosince bude z důvodu účetní uzávěrky pokladna městského úřadu otevřena pouze do 16 hodin. Ve čtvrtek 31. prosince pak
bude Městský úřad v Lovosicích pro veřejnost uzavřen.

Změna otevírací doby v RC Mozaika
Od 1. prosince bude Rodinné centrum Mozaika v Lovosicích otevřeno
každý všední den od 9 do 17 hodin. Volná herna stojí 45 Kč, pro děti do
1 roku je zdarma.

Prosinec 2015

Akce

• • • Deli

oslavila 160 let svého působení v Lovosicích • • •

Den zdraví byl ve znamení diabetu

Prosinec 2015
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Seriál/Akce

Nový seriál Lovosického dneškař Sociální služby v Lovosicích
Vybrané úkony pečovatelské službyř

Dovoz nebo donáška oběda
Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
například sezonní, po malování
Běžné nákupy a pochůzky
Velký nákup (např. týdenní nákup)
Pomoc při úkonech osobní hygieny

16,-Kč / 1 úkon
70,-Kč / 1 hod.

85,-Kč / 1 hod.
20,-Kč / 1 hod.
50,-Kč / 1 úkon
40,-Kč / 1 hod.

www.meulovo.cz

Bc. Monika Šnajdrová

• • První Den lovosických autorů se těšil velkému zájmu veřejnosti • •

Ůkustické vystoupení skupiny SteelFaith (vlevo) a dražba vítězného snímku soutěže „Moje Lovosice“.

Foto: Miroslav Hvorka

www.mojelovosice.cz
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informuje čtenáře o omezení
provozu během vánočních svátků.
„Zavřeno budeme mít od 24. 12.
2015 do 3. 1. 2016. Naposledy si
letos můžete vypůjčit knihy 23.
prosince a potom až 4. ledna, výpůjční doba se automaticky prodlužuje do 4. 1. 2016,“ uvedla Zdeňka
Černá, vedoucí knihovny.
(tuc)

Prosinec 2015

Akce

•••

•••

Nevidomá Iva Zuchová (vpravo) navštívila v rámci sbírky ůílá pastelka Základní školu Všehrdova, kde byla přivítána ředitelkou Monikou Zemanovou.
Foto: archiv školy

Svaz Maďarů v Lovosicích uspořádal už 3. ročník Národního večera

Prosinec 2015
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Kultura

Výstavu „Moje magické místo“ na náměstí si lidé pochvalovali

• • Spisovatelka ůittnerová v Lovosicíchř Za všechno může ůožena (Němcová) • •

Výstava hovoří k dnešku – Exulanti z Čech před lety odcházeli do celého světa
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Kultura
Na 500. přednášce besedoval Hynek Kmoníček z Kanceláře prezidenta republiky

Před 110 lety 17. prosince 1Ř05 se v novém evangelickém kostele konala první bohoslužba

ůetlémské světlo rozdají skauti

Prosinec 2015
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Sport

Karatisté přivezli 11 medailí Osmifinále jim těsně uniklo

Jedním ze soupeřů lovosických florbalistů byl i známý sportovní
komentátor Robert Záruba (vpravo).
Foto: Libor Hejhal

Výsledkyř
ŮSK Lovosice - LFP Sveiva Iů
(NOR) 1ř2, FůC Hamsters Vysočany 4ř3, Technic Košice 2ř4,
Torza Sorry Řř0, Hlásná 0ř4.

Marešová je dvojnásobnou mistryní světa
Kickboxeři Schejbal Gym Lovosice ve španělském ůenidormu na sjednoceném mistrovství
světa bojových sportů šesti
světových asociací sdružených
pod WTKŮ a WKŮ získali hned
pět cenných kovů.

• • Lovosičtí hokejisté hrají po dvou letech znovu ligu • •

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186
Zodpovědný zástupce vydavatele: Vojtěch Krejčí. Šéfredaktor: Radim Tuček (tuc). Redaktoři: Ing. Eva Hozmanová (hz), Miroslav Hvorka (hv).
Články přijímá redakce na e-mailu: lovosicky.dnesek@email.cz. Inzerci přijímá redakce na e-mailu: inzerce.dnesek@email.cz
Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Tisk: Samab Press Group a.s. Povoleno MK ČR pod č. E 11617.

Přehled kulturních a sportovních akcí
Město Lovosice - Prosinec 2015

Kulturní středisko Lovoš

Městská knihovna

Ulice 8. května 155/13, Lovosice, telefon 416 532 140
Webř httpř//kslovos.lovosice.com

Osvoboditelů 48/55, Lovosice, telefon 416 571 283
Webř httpř//knihovna.lovosice.com/

Sobota 5. 12. - Mikulášská nadílka pro děti. Vystoupí Divadýlko Myšmaják a hudební skupina Colors. V případě zájmu si mohou rodiče přinést
vlastní dárek pro svou ratolest, který předá Mikuláš s malou pozorností od
KS Lovoš. Sál KS Lovoš od 13 hodin. Vstupné dobrovolné.
Pondělí 7. 12. - Geografická přednáška - Jaroslav ůašta. Jihovýchodní
Asie. Klubovna KS Lovoš, 17.30 – 19.30, vstup zadním vchodem, vstupné
20 Kč.
Čtvrtek 10. 12. - Vánoční koncert. Vystoupí Lovosický žesťový kvintet
a sbor Kulturního střediska Lovoš. Kostel sv. Václava od 17 hodin, vstupné
dobrovolné.
Pondělí 14. 12. - Vánoční koncert Jakuba Kocha. Host večera Václav
Kopta, moderuje Iva Kubelková. Sál KS Lovoš od 18 hodin. Vstupné 100 Kč.
Středa 16. 12. - Rozmanité Vánoce. Vystoupení divadelního kroužku
Klíček. Sál KS Lovoš od 18 hodin.
Čtvrtek 17. 12. - Vánoční jazz v Lovoši. Vánoční koncert skupiny JJIM
BAND. Občerstvení zajištěno. Sál KS Lovoš od 19.30 hodin. Občerstvení
zajištěno. Vstupné 50Kč.
Úterý 22. 12. - Vánoční posezení - Swingová kavárna. K poslechu a
tanci zazní reprodukovaná hudba předních světových a českých orchestrů
a zpěváků. Sál KS Lovoš od15 hodin. Vstup volný.
Čtvrtek 31. 12. - Slavnostní zakončení roku 2015 - Silvestrovský ohňostroj. Václavské náměstí v 17 hodin.

1. - 23. 12. Včelaření nejen na Lovosicku - Na výstavě si můžete prohlédnout expozici informačních panelů věnovaných včelařství, expozici
včelařských pomůcek a úlů. Akci pořádá Základní organizace ČSV, o.s.
Lovosice ve spolupráci s městem Lovosice a organizací Mozaika, z.s.

Tříkrálová sbírka 2016

Dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o konání Tříkrálové sbírky, kterou každým rokem pořádá Farní charita Lovosice. Proběhne od 1.
1. do 15. 1. 2016. Koledníci budou společně s vedoucími jednotlivých
skupinek chodit koledovat v Lovosicích, Sulejovicích, Čížkovicích, Lhotce
nad Labem, Malých Žernosekách, Jenčicích, Lukavci, Keblicích a ve Velemíně. Jako vždy se řídíme platnými a závaznými pravidly této sbírky. Z
výtěžku Tříkrálové sbírky 2016 bychom rádi podpořili handicapované dítě
z města Lovosice nebo spádových obcí poskytnutím individuálního příspěvku 10 000 korun na nákup potřebné kompenzační pomůcky. Jménem
Farní charity Lovosice předem děkujeme všem dárcům.
Adriana Kucháriková adriana.kucharikova@fchlovosice.cz

7. 12. - Ůdventní koncert – Vystoupí sbor Vocal Friends vedený Jakubem Kochem. Sál knihovny od 18 hodin.
16. 12. - Dárky na poslední chvíli - Zdobení medových perníčků (v
rámci včelařské výstavy). Předvánoční zábavné odpoledne (hry, soutěže a
překvapení). Oddělení pro děti a mládež od 14 hodin.

HK FCC Lovosice - oddíl házené
Webř www.hazenalovosice.cz

Sobota 5. 12. v 17 hodin Handball KP Brno - HK FCC
Lovosice
Středa Ř. 12. v 18 hodin HK FCC Lovosice - HC Dukla
Praha
Neděle 13. 12. v Ř.30 hodin HK FCC Lovosice - SKP Frýdek-Místek
Sobota 1Ř. 12. v 18 hodin HBC Royal Jičín - HK FCC Lovosice

Ůdventní koncert Evy Henychové

Neděle 13. prosince v 17h v sále evangelického sboru
v Třebenicích, Sokolská 8Ř. Vstupné dobrovolné.

Vánoce, Vánoce přicházejí...
ůohoslužby a další aktivity církví
v prosinci 2015
ůRŮTRSKÁ JEDNOTŮ ůŮPTISTĲ

Modlitebna Sboru, Dlouhá 84, kazatel Václav Chumchal
V adventním období se uskuteční bohoslužby vždy v neděli od 9.30 hodin
(29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12.)
19. 12. Vánoční zpěvy na náměstí
20. 12. Vánoční koncert, 18 h. Zahraje Word of Life Černá Hora v
obsazení Miroslav Klepáček - kytara, zpěv, Rafael Castro - kytara, basa,
Jan Halík - trumpeta, zpěv, Martin Pavlát - cajon, Julián Veverica - viola,
Katka Holloman - zpěv, Václav Chumchal - vánoční zamyšlení.
24.12. Štědrovečerní dětská slavnost, 15 h.
25.12. ůoží hod vánoční, 9.30 h.
27.12. Slavnostní bohoslužba, 9.30 h.
27.12. Vánoční koncert Noemi Koblischkové a jejích hostů od 17 h.
31.12. Silvestrovský program mládeže, 18 h.
Čt 1. 1. 2016 Slavnostní novoroční bohoslužby od 9.30 h.

ČESKOůRŮTRSKÁ CÍRKEV EVŮNGELICKÁ

Modlitebna Sokolská 89, Třebenice a Mírový kostel v ulici Karla Maličkého, Lovosice - farář Filip Ženatý odešel z farnosti koncem listopadu, zástupce se hledá
6. 12. 2. adventní neděle 8.30 h. Třebenice - bohoslužby f. Joel Ruml
13. 12. 3. adventní neděle 8.30 h. Třebenice 10.15 h., Lovosice - bohoslužby f. Marian Šusták
13. 12. 3. adventní neděle 17 h. Třebenice - Adventní koncert Evy Henychové
20. 12. 4. adventní neděle 8.30 h. Třebenice, 10.15 h. Lovosice - bohoslužby f. Čestmír Siwek
24. 12. Štědrý den 10 h. Třebenice - Dětská vánoční slavnost děti a rodiče
25. 12. ůoží hod vánoční 8.30 h. Třebenice, 10.15 h. Lovosice - bohoslužby s Večeří Páně f. Jan Opočenský
27. 12. Poslední neděle v roce 8.30 h. Třebenice - Čtené bohoslužby
1. 1. 2016 Nový rok 9.30 h. Třebenice - bohoslužby kaz. Petr Červinský
3. 1. 2016 První neděle nového roku 8.30 h. Třebenice, 10.15 h. Lovosice - bohoslužby f. Čestmír Siwek

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Mírový kostel, Karla Maličkého, farářka Libuše Mikušková
24. 12. v 22 hodin Církev československá husitská a Evangelikální svobodné společenství ICHTYS vás zvou na PĲLNOČNÍ ůOHOSLUŽůU
25.12. v 14.30 bohoslužba Církve československé husitské
Ůdventní koncerty – vstup volný, začátky v 17 hodin
5.12. Pěvecký soubor lovosického gymnázia IN FLAGRANTI
12.12. Country skupina KARAVANA
19.12. SoliDeo Miloš Fr. Rejman, Kamila Rejmanová a sopranistka Dana
Krausová - Vánoční písně evropských národů 13. - 18. století, dobové
hudební nástroje. Úplná novinka pro naše posluchače

CÍRKEV ĪÍMSKOKŮTOLICKÁ

Kostel sv. Václava a kostely na Lovosicku (Farář Roman Karol Depa)
Štědrý den 24. prosince, bohoslužbyř
Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice od 16 hodin
Velemín, kostel sv. Martina od 20 hodin
Prackovice n. L. kostel sv. Matouše od 21 hodin
Medvědice, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské od 22 hodin
Lovosice od 24 hodin – Vánoční mše s Rybovou mší Hej, mistře
Pá 25. 12. – Slavnost narození Páně, kostel sv. Václava od 10 hodin
So 26. 12. – Svátek sv. Štěpána, kostel sv. Václava od 9 hod., Velemín
11.00
Ne 27.12. - Svátek Svaté Rodiny - Lovosice od 9, Sulejovice od 10.30 h.
Čt 31.12. – Závěr občanského roku, Lovosice od 15.30 hodin
Nový rok – Slavnost Matky ůoží Panny Marie, Den modliteb za mír
Kostel sv. Václava od 10 hod.
Ůdventní koncertyř
10.12. v 17 h. koncert Chrámového sboru K. Tesaříka a žesťového kvinteta
14.12. v 17 h. sbor Koťata - Základní škola Sady pionýrů
16.12. v 18.00 hod. - základní škola Všehrdova
17.12. v 16.00 hod. základní škola A. Baráka

SůOR PETRŮ CHELČICKÉHO

Kazatel Petr Červinský
Čt 24. 12. od 10 hodin – Dětská vánoční slavnost (sál SPCH v Lovosicích, Palackého 6)
Pá 25. 12. od 10 hodin – ůohoslužby na ůoží hod vánoční (sál ČCE v
Třebenicích, Sokolská 89)
Pá 1. 1. 2016 od 9.30 hodin – Ekumenické bohoslužby se sborem ČCE v
Třebenicích (sál ČCE v Třebenicích, Sokolská 89)

Přehled vánočních akcí lovosických škol
pro občany města. Všechny akce jsou zdarma
MŠ Sady pionýrů
Út 15. 12. – „Když zazvoní rolničky“ – zpěv koled na Václavském náměstí - pěvecký sbor Skřítci spolu s celou MŠ cca od 10.30 - zpěv koled v
aule MÚ Lovosice - termín bude stanoven až po dohodě s odborem
školství - vánoční besídka pro rodiče na školní zahradě - 17. 12. Čekání
na Ježíška - v 15.45 hodin

ZŠ Sady pionýrů
9. 12. ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ ŮKŮDEMIE spojená s prodejem vánočních
výrobků – od 16 hodin v Lovoši
9. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY celostátní akce, kterou pro Lovosice
organizuje naše škola - od 18 hodin na Václavském náměstí
14. 12. VÁNOČNÍ KONCERT školního pěveckého sboru KOİATA a
pěveckého sboru pedagogů školy v kostele sv. Václava - od 17 hodin
21. 12. FILMOVÉ VÁNOČNÍ PĪEDSTŮVENÍ pro žáky 1. stupně

ZŠ Ůntonína ůaráka
9. 12. Vánoční besídka - Od 9 hodin pro MŠ.
Vánoční besídka - Od 15. 30 hodin pro rodiče a veřejnost (vše v tělocvičně školy)
7.12 - 16.12. -Vánoční výstavka ve vestibulu školy pro rodiče a občany Lovosic
17. 12. - Vánoční zpívání sboru Letušky v kostele sv. Václava od 16 h.

ZŠ Všehrdova
30. 11. - Rozsvícení vánočního stromu v hale školy
4. 12. - Mikuláš ve škole
7. 12. - 11. 12. Týdenní projekt - Vánoce - tradice české kultury
9. 12. - Česko zpívá koledy - připojení školy k této akci
10. 12. - 15 h. Vánoční jarmark pro veřejnost- součástí bude i školní rodinná soutěž „O nejkrásnější perníček"
16. 12. - 18 h. Vánoční koncert Školáčku v kostele sv. Václava v Lovosicích

Speciální ZŠ Lovosice
Út 15. 12. – Vánoční dílny pro děti s rodiči se konají ve škole od 10
hodin s možností zakoupit si po skončení vyrobené předměty.

Gymnázium
5. 12. Adventní koncert v kapli milešovského zámku v 14.30 h.
5. 12. Adventní koncert v Mírovém kostele v Lovosicích v 17 h.
15. 12. Adventní koncert ve vestibulu školy v 16.30 h.
Vánoční jarmark před gymnáziem je v 15 hodin.

SOŠ technická a zahradnická
...pořádá ve dnech 8. – 9. 12. Vánoční prodejní výstavu v hotelu Salva
Guarda v Litoměřicích. Na této výstavě jsou prezentovány výrobky žáků
především zahradnických oborů zaměřených na vazačství a aranžérství,
ale i truhlářských a kuchařských.

Základní umělecká škola Lovosice
5. 12. - 12 h. Vánoční jarmark na Václavském náměstí Lovosice – Třebenická sluníčka za doprovodu Dračí dechovky
7. 12. - 15 h. Soubor fléten a kytar hraje pro pěstounské rodiny v Domově důchodců Lovosice
9. 12. - 17 h. Vánoční koncert komorní hudby v sále třebenické radnice
12. 12. - 12 h. Ůdvent očima dětí - přehlídka škol Ústeckého kraje na
zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun – Třebenická sluníčka za doprovodu
Dračí dechovky
16. 12. - 17 h. Vánoční koncert komorní hudby v sále staré radnice Lovosice
Informace připravila Eva Hozmanová

Chcete, aby se vaše akce objevila na tomto listu?
Informace posílejte na e-mailř

kulturalovosice@gmail.com

