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Zdeňka akce
Černá hovoří
Vánoční
městské knihovně
v oLovosicích

Slovo starosty

Prezident Miloš Zeman dostal při návštěvě Lovosic několik darů,
nechyběly například knihy.
Foto: Radim Tuček
>>>

U Lovosic má vzniknout Průmyslová zóna II.

Průmyslová zóna II. má vyrůst u silnice I/15 naproti Preolu na východním okraji města.
Vizualizace: Informační systém

Leden 2016

www.meulovo.cz

Aktuality

Jak proběhne oprava koupaliště? Finančně pomůže Lovochemie
Harmonogram oprav na koupališti
Zadání pro vypracování projektu do 20. 1. 2016
Vypracování projektu do konce února 2016
Vyřízení vyjádření dotčených orgánů a institucí do 30. 3. 2016
Výběr dodavatele do 30. 3. 2016
Zahájení prací - úpravna vody – únor 2016
Zahájení prací - bazény – duben 2016
Zahájení prací - objekt občanské vybavenosti – září 2016
Veškeré projekční práce zastřeší firma SYNEK, s.r.o.

• • • Z výpisů jednání rady města • • •
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Z výpisu jednání zastupitelstva města

Leden 2016

Rozhovor

Nový ředitel KS Lovoš Vojtěch Krejčíř Rád bych změnil názor
některých občanů, že ve městě není kam zajít

Glosař Proč rušíme a opakujeme výběrová řízení?
* Město Lovosice vypsalo v roce 2015
v EZŮKu celkem 25 veřejných zakázek
* Celkem 6 VĪ bylo zrušeno (některé
znovu vypsányĚř
* Zajištění veřejné městské hromadné
dopravní obslužnosti ve městě Lovosice
* Obnova mostu M-01
* Obnova mostu M-03
* Obnova lávky L-03
* Rekonstrukce dvora DPS
* Sanace havarijního stavu – zabezpečení a odstranění rizikových látek
v bývalém areálu olejny

Leden 2016
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Ekrt si přivezl medaili z Francie

Na mistrovství Evropy v chovu
drobného zvířectva ve francouzských Métách se neztratil Lovosičan Stanislav Ekrt. Z 28. ročníku evropské soutěžní výstavy
si přivezl medaili za dobré výsledky v chovu (na snímkuĚ.
Pro tohoto chovatele je to již

v ČR.
Před Vánoci byl Ekrt pozván na
městský úřad, kde od místostarosty Vladimíra Šumy obdržel dary a
poděkování za vzornou reprezentaci nejen Lovosic, ale i celého
Česka. „Chtěl bych městu poděkovat nejen za toto milé pozvání, ale i

Děti z azylového domu mají díky
městu nová kola

Díky dotačnímu titulu Sport a
volný čas města Lovosice získala
Farní charita Lovosice finanční
prostředky na zakoupení jízdních kol a bezpečnostních prostředků pro děti a matky z azylového domu v Lovosicích.
Díky projektu Sportem ku zdraví
si děti z azylového domu osvojily
dovednosti spojené s obsluhou
jízdního kola a pod vedením pedagožky volného času proběhly
dvě přednášky, během kterých se
seznámily s bezpečným užíváním
kol v praxi. Po těchto přednáškách
děti vyrazily na dopravní hřiště
několikáté ocenění jeho práce.
Získal například čestné ocenění
v Rakousku, Brně nebo naposledy
v Lysé nad Labem (diplom na
snímkuĚ. Ceny z Francie si nesmírně váží.
„Na cesty tam i zpět však nikdy
nezapomenu. Jeli jsme tam zrovna
v době teroristických útoků v Paříži, zprávy jsme měli po celou dobu
cesty. Když pak na zpáteční cestě
na hranicích mezi Německem a
Francií stáli vojáci v plné zbroji,
nebylo člověku vůbec dobře po
těle,“ vzpomíná Stanislav Ekrt,
který se v průměru stará o 80 – 100
králíků, jimž se říká tříslový černý, a
má jeden ze dvou plemenných
chovů tohoto malého plemene

v Lovosicích, kde si jízdu na kole
vyzkoušely naostro.
Projekt Sportem ku zdraví umožnil dětem a jejich matkám aktivní
trávení volného času a zasadil se o
rozvoj jejich osobnosti. Díky realizaci projektu získaly děti nové
schopnosti a dovednosti, které se
odrazí na kvalitě jejich budoucího
života.
Děti z azylového domu se díky
realizaci projektu mohou vyrovnat
svým vrstevníkům, pro které je
jízda na kole v mnoha případech
běžnou součástí všedního dne.
Bc. Andrea Ludwigová, DiS.

• • • Poděkování dětem • • •

za finanční podporu, kterou mi na
cestu do Mét poskytlo,“ sdělil chovatel, který má pro svého koníčka
velkou podporu rodiny a je rovněž
posuzovatelem králíků na výstavách.
(text + foto: tuc)

Pejskaři, dávejte veliký pozor!

(komentář k článku v prosincovém Lovosickém dnešku)
Je velice drsným a okrajovým jednáním líčit na psy takováto pro ně
neodolatelná lákadla (jednalo se o hřebíky zapíchané v uzenině,
pozn. red.Ě. Je to zákeřnost a jako takovou ji odsuzuji.
Zvíře se však chová naprosto přirozeně a neví, kde se „smí“ a kde
„nesmí“. Město to uchopilo správněř investovalo do psích záchodů a jistě
to nebylo zadarmo. Většina pejskařů to přivítala - má postaráno o sáčky i
místa, kam je odkládat. Jenže! Stále jsou tací, jako mnou pozorovaná neznámá mladá žena (neznámá - to znamená nikoli z našeho blízkého okolíĚ
se psem velikosti telete, jenž vykonal potřebu, přičemž se slečna či paní
dívala opačným směrem naznačujícím, že „to je zajímavé - já toho psa
vůbec neznám“, ačkoli ho měla na vodítku. Podtrhla to skutečnost, že to
bylo snad 6 až 8 metrů od psího záchodu. Tohle mne taky vedlo k myšlence nějak potrestat psa, ale vzápětí jsem si uvědomil, že v tomto případě
nelze trestat zvíře. Mladé paní bych napařil tak pět stovek pokutu. Jenomže já na to nemám nárok a městská policie nemůže být stále všude.
Zdá se to neřešitelnéř odpovědní pejskaři tak trpí za ty, kteří sice podleh-
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Společnost Ůoyama, přední
výrobce spojovacího materiálu
pro automobilový průmysl se
sídlem v Lovosicích, by chtěla
touto cestou poděkovat všem
malým umělcům, kteří nám věnovali své obrázky autíček a

šroubků.
Výrobky dětí z předškolních zařízení v Lovosicích, Vchynicích, Siřejovicích, Čížkovicích, Malých Žernosekách a ZŠ a MŠ v Sulejovicích
jsou vystaveny v prostorách společnosti ACZ.

nou módní vlně mít psa, ale postarat se o něj i v této oblasti už jim asi
nepřipadá moc nóbl.
Tak co s tím? Nedivím se, že lidé, kteří neumějí přesně spojovat příčiny a
důsledky řeší tento problém například osalámovanými hřebíky. Je to hnus,
ale bohužel - pochopitelný. Pochopitelný? Jistě - to nic nemění na tom, že
je to i zákonu odporující krutost... Možná, že ten, kdo tu návnadu položil,
ani nechtěl, aby to pes „odskákal“, ale spíš počítal s tím, že páníček či
panička bude chodit se psem po jiné části města.
Jaroslav Čampulka

Leden 2016

Odbory
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Přehled akcí pořádaných odborem v době adventu
Nejkrásnější období roku - advent jsme zahájili dne 27. 11. 2015 rozsvícením vánočního stromku v domě s pečovatelskou službou. V prostorách
vánočně vyzdobeného dvoru proběhla prodejní akce výrobků keramického kroužku. Odpoledne všem přítomným zpříjemnili vánočními koledami
žáci ZUŠ Lovosice pod vedením Jiřího Lhotského.
Dne 7. 12. se uskutečnilo tradiční vánoční setkání pěstounských rodin,
kterého se zúčastnilo 14 rodin z Lovosicka. I zde vystoupili žáci ZUŠ Lovosice. Děti si zde mohly vyrobit vánoční přáníčka či jmenovky.
Dne 11. 12. starosta města Milan Dian společně se sociální pracovnicí
Monikou Šnajdrovou navštívili bývalé občany města Lovosic v zařízeních
sociálních služeb v blízkém okolí (Litoměřice, Terezín, Čížkovice, Libochovice, MilešovĚ a předali jim dárkový balíček.
Dne 15. 12. se uskutečnilo vánoční odpoledne s osamělými seniory v KS
Lovoš. Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 40 osob. Sváteční posezení
všem přítomným zpříjemnily děti z MŠ Terezínská a již tradičně Podřipský
žesťový kvintet z Roudnice n.L. krásnými českými, ale i zahraničními koledami.
Poslední akcí tohoto roku bylo vánoční posezení s obyvateli domu s
pečovatelskou službou, které se konalo 16. 12. I zde vystoupily děti z MŠ
Terezínská. Zúčastnilo se téměř 40 seniorů z řad obyvatel DPS a Klubu
seniorů.
Bc. Eva Rudiková, vedoucí odboru

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s
poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodu máte hlášen trvalý
pobyt. Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na
vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za
doručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní
moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem
neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom
nebyl srozuměn. Īízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze
vlastní osobu.

Představujeme vedoucí nových odborů
Odbor tajemníka - Mgr. Ivana Petrášová
Je jí 24 let, je svobodná. Narodila se v Plzni, žije
v Roudnici nad Labem. Vystudovala Střední odbornou
školu v Ústí nad Labem - obor veřejná správa a poté
bakalářské a na něj navazující magisterské studium na
Vysoké škole CEVRO Institut – program právní specializace obor veřejná správa.
Nyní je vedoucí nového odboru tajemníka a na úřadě
zastává zároveň i funkci právničky. Její hlavní náplní
práce je tedy zajišťování právních služeb pro potřeby jednotlivých orgánů
města a pro potřeby jednotlivých odborů ve vztahu k danému předmětu
činnosti na příslušném úseku. Dále zajišťuje informační, organizační a
evidenční práce pro sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka. Podrobný výčet náplni činnosti odboru najdete na www.meulovo.cz.
Kontaktř 416 571 170, 733 712 723, ivana.petrasova@meulovo.cz

Odbor majetku a investic - Ing. Ondrej Rondoš
Je mu 52 let, je ženatý a má 2 děti. Žije v Litoměřicích,
vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Praze a elektrotechnickou fakultu Vojenské akademie Brno.
25 let působil v Armádě ČR v různých velitelských a
odborných funkcích. Službu ukončil na Generálním
štábu AČR ve funkci zástupce náčelníka Kanceláře náčelníka vojenské policie.
V armádě se věnoval opravám techniky a veřejným zakázkám, především
pak pořizování dodávek a služeb. Díky těmto zkušenostem se následně
dostal na post zástupce vedoucího sekce správy nemovitostí Pozemkového fondu ČR v Praze, kde působil 8 let v různých funkcích na úseku správ
nemovitostí.
Nyní je vedoucím nového odboru majektu a investic na MěÚ Lovosice,
který vznikl sloučením 3 odborů – odboru regionálního rozvoje a správy
města, odboru vnitřní věcí a odboru majetkosprávního. V tomto novém
odboru se sjednotily činnosti související se správou nemovitostí, které byly
roztříštěné ve 3 odborech. Podrobný výčet náplni činnosti odboru najdete
na www.meulovo.cz
Kontaktř 416 571 160, 603 295 578, ondrej.rondos@meulovo.cz
(foto: tuc)

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice

Žádáte o zprostředkování kontaktu?
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby. K žádosti o zprostředkování
kontaktu je možné připojit i váš důvod, který bude současně sdělen při
zprostředkování kontaktu kontaktovanému. O zprostředkování kontaktu
bude kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. ministerstvo vnitra osobě
sdělí, že její údaje byly předány kontaktované osobě. V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující srozuměn. Údaje o datu a místě úmrtí budou nadále
sděleny pouze osobě blízké. Více informací naleznete na webových
stránkách ministerstva vnitra.
Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech
účinné od 1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít jej vyhotovený bude
možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten, u kterého občan
požádal o vydání. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si
přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude toto převzetí zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 korun. Poplatek bude vybírán při
převzetí pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost
vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s
platností na10 let, občanům mladším 15 let pak na 5 let. V tomto případě
bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Vydání
těchto dokladů bude zpoplatněno částkou 4000 korun, pro osoby mladší
15 let pak 2000 korun. Zároveň se ruší vydávání cestovních pasů bez
biometrických údajů ve zkrácené době do 15 dnů s dobou platnosti na 6
měsíců.
Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let
Občanské průkazy se lidem starším 70 let budou nově vydávat s platností
na 35 let od data vydání. V případě změny některého údaje zapsaného v
takovém průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytuĚ bude však přesto
nutná jeho výměna.
Pavel Fux, vedoucí odboru

Leden 2016

Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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• Nové Klapý se původně jmenovalo Masarykova čtvrť •

lovosicky.dnesek@email.cz

Turisté navštívili hornický advent v německém Ůnnabergu

I kuchařky musejí absolvovat školení
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Události

Město navštívil poprvé v historii prezident republiky
>>>

Lovosičtí zpívali v coswigském kostele koledu Narodil se Kristus Pán

Leden 2016
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Seriál

Seriál Lovosického dneškař Sociální služby v Lovosicích, 2. díl
Středisko Naděje Lovosice

- nízkoprahové denní centrum a noclehárna
Kontaktř Mgr. Theodor Bogdan Bláha, vedoucí střediska, tel. 774 353 438
vedouci.lovosice@nadeje.cz,
Bc. Kateřina Vránová, sociální pracovnice, tel. 775 731 342
lovosice@nadeje.cz,
Provozní doba nízkoprahového denního centrař od 9 do 16 hodin,
přestávka je od 11 do 13 hodin.
Provozní doba noclehárnyř od 19 do 7 hodin, příchod k přenocování
je od 19 do 20 hodin.

• • Činnost pro zdraví je hlavní devizou spolku Úsměv=Zdraví • •
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Školy
Vánoční jarmark na ZŠ Všehrdova

Vánoční jarmark a koncert na gymnáziu

ZŠ Ů. ůaráka má 1. místo ve výtvarné soutěži

Vánoční akademie na ZŠ Sady pionýrů
a akce Česko zpívá koledy

Příští číslo Lovosického dneška vyjde v pátek 5. února

Leden 2016
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Kultura
N. Koblischková posedmé v Lovosicích

V Mírovém kostele zazněla středověká
a barokní hudba v podání souboru SOLIDEO

Číst se dá nejen očima
www.kdd.cz

httpř//www.ktn.cz/index

10

Leden 2016

Kultura
Poslední koncert roku 2015 v knihovně

• • • Lovosické před-adventí • • •

(hz, foto: archiv knihovny)

Čtvrtý sólový koncert J. Kocha
v Lovosicích byl vyprodán

Leden 2016
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Sport
Srbař Hlavně ve venkovních zápasech zaostáváme za našimi možnostmi

Fotbalisté chtějí uhájit první místo, o posílení kádru vedení neuvažuje

Informační měsíčník města Lovosice vydává Kulturní středisko Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČř 00830186

Zodpovědný zástupce vydavateleř Bc. Vojtěch Krejčí. Šéfredaktorř Radim Tuček (tucĚ. Redaktořiř Ing. Eva Hozmanová (hzĚ, Miroslav Hvorka (hvĚ.
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Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Tiskř Samab Press Group a.s. Povoleno MK ČR pod č. E 11617.

Servis
6. vítání občánků, 10. prosinec 2015
Ve čtvrtek 10. prosince se v
obřadní síni Městského úřadu v
Lovosicích konalo šesté vítání
nových občánků v roce 2015.
Ty mezi nás přivítali radní Milan
Šramota, matrikářka Hana Berán-

ková a básničkami a písničkou děti
z Mateřské školy Resslova. Ze
čtrnácti pozvaných rodin se dostavilo jedenáct. Přivítáno bylo pět
děvčat a šest chlapců.
Text + foto: Radim Tuček

Zápisy do 1. tříd ZŠ budou 3. - 4. února

Zápisy do 1. tříd základních škol proběhnou v Lovosicích 3. - 4. února od
14 do 17 hodin ve všech budovách škol.
K zápisu se dostaví povinně oba rodiče s dětmiř
- narozenými před 1. zářím 2010
- které byly u zápisu již v roce 2015, ale byla jim odložena školní docházka.
Děti narozené po 1. září 2010 do 31. prosince 2010 se mohou dostavit
(podle zájmu rodičůĚ, ale přijaty mohou být až po vyšetření školní zralosti,
o které rodiče požádají při zápisu.
Rodiče při zápisu předložíř rodný list dítěte, rodné číslo dítěte, občanský průkaz rodičů, doklad o bydlišti.
(tuc)

Charitní poradna Restart v Lovosicích
Začátkem roku 2016 bude v Lovosicích otevřena Charitní poradna
Restart, jejímž provozovatelem je Farní charita Lovosice.
Co nabízíme?
Sociální poradenství formou konzultací, aktivní pomoci při řešení nepříznivé životní situace.

Zleva: Monika Šafránková, Adam Šmíd, Šimon Lípa, Vojtěch Licinberk

Co Vám pomůžeme řešit?
- dluhy a protidluhové poradenství (např. nastavení splátkového kalendáře, pomoc při vyřizování insolvenčního řízeníĚ.
- sociální dávky (poradíme vám, jak o dávky zažádat, na které dávky máte
nárokĚ.
- vyhledávání dalších vhodných sociálních služeb.
- pojištění (jak si požádat o přehodnocení invalidního důchodu, jak podat
námitkuĚ.
- pracovně právní vztahy a poradenství (náležitosti smlouvy, komunikace
s potencionálními zaměstnavateli, sestavení životopisuĚ.
- rodinné a partnerské vztahy (jak uplatnit svá rodičovská a manželská
práva, např. popření otcovství, rodič neplatí alimenty atd.Ě.
Pro koho je poradna určena?
Cílovou skupinou jsou všichni lidé ve věku 18 až 80 let, kteří se dostanou
do obtížné situace a nedokážou ji řešit vlastními silami. Jedná se o osoby v
krizi.
Časový rozsah službyř
Pondělí – 13 – 18 hod. neobjednaní zájemci
Úterý – 15 – 18 hod. objednaní klienti
Středa – 13 – 18 hod. objednaní klienti
Čtvrtek – 15 – 18 hod. neobjednaní zájemci
Odborné sociální poradenství bude poskytováno bezplatně, nezávisle,
důvěrně a nestranně. Začátkem roku budeme veřejnost informovat o
místě poskytování sociální služby – odborné sociální poradenství.

Zleva: Filip Bouček, Lucie Balážová, Lukáš Zahrádka, Helena Latislavová.

Informace o sloučení škol
Rada Ústeckého kraje na svém jednání dne 14. 10. 2015 rozhodla o sloučení dvou organizací.
Zanikající organizaceř Speciální základní škola a Praktická škola, Mírová 225, 410 02 Lovosice, příspěvková organizace, zastoupená Mgr. Andreou Bližíkovou.
Nástupnická organizaceř Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace, zastoupená Mgr. Janem Preissem
Základní informace pro veřejnostř
Ke dni 1. 1. 2016 byla Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice
sloučena se Základní školou speciální, Základní školou praktickou a Praktickou školou Litoměřice.
Īeditelem sloučené organizace se stal Mgr. Jan Preiss (tel. 416 735 073Ě,
zástupkyní ředitele na detašovaném pracovišti v Lovosicích byla jmenována Mgr. Andrea Bližíková. Zřizovatelem zařízení je Ústecký kraj.
Škola se bude i nadále věnovat vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak jako tomu bylo doposud.
Īeditelství školy sídlí v Litoměřicích v Šaldově ulici.
Informace o litoměřickém zařízení najdete na webových stránkáchř
www.zssaldova.cz.
Mgr. Jan Preiss, ředitel škol

Maškarní ples na ledě pořádá DDM Elko
Zleva: Matěj Jakubec, Nikol Dukayová, Josefína Vojířová

DDM Elko ve spolupráci s ASK Lovosice připravilo pro všechny děti na
pátek 29. ledna Maškarní ples na ledě. Akce proběhne od 10 do 11.30
hodin. Náplní akce budou soutěže se sladkými odměnami, soutěž o nejlepší masku i volné bruslení
(tuc)

Přehled kulturních a sportovních akcí
Město Lovosice - Leden 2016

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/

Úterý 5. ledna - SWINGOVÁ KŮVÁRNŮ
Reprodukovaná k poslechu a tanci předních světových i českých orchestrů
a zpěváků. Sál KS Lovoš v 15 hodin, vstup volný.

Středa 13. ledna - Výroba škrabošek na masopust i karneval - tvořivá
dílna v oddělení pro děti a mládež, od 14 hodin.

Pátek 8. ledna – ZŮDÁNO PRO DOůROU NÁLŮDU
Podvečer s hudbou a tancem pro všechny generace. Hraje Orchestr Kulturního střediska Lovoš. Sál „Lovoš“ v 17 hodin, vstupné 50 Kč.
Neděle 10. ledna – SNĚHURKŮ Ů SEDM TRPŮSLÍKĲ
Sváťovo loutkové dividlo sehraje pohádku pro děti. Sál „Lovoš“ v 10 hodin,
vstupné 20 Kč.
Pondělí 11. ledna – GEOGRŮFICKÁ PĪEDNÁŠKŮ
Ladislav Tajovský - Grónské Švýcarsko
Autor má na svém kontě bezpočet přechodů a výstupů v Alpách. Sólo
výstup na Khan Tengri (7010 mĚ v roce 2005, o rok později přechod po
hlavním hřebenu východních Alp v 21 dnech (500 kmĚ, čtyři měsíce náročných výstupů v Jižní Americe (sólo výstup těsně pod vršek Aconcaguy v
roce 2007Ě, dlouhodobé pobyty na Islandu, Špicberkách a opakovaně v
severním Laponsku. Klubovna KS, v 17.30 hodin, vstupné 20 Kč.
Pondělí 18. ledna – TŮNEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Úterý 1Ř. ledna - Přednáška Jiřího Svobody Geologické zajímavosti,
Český granát fenomén Českého středohoří, Pomníky víry a bojišť. Sál
knihovny, v 17 hodin, vstupné 30 Kč.
Středa 10. února - Dekorace - nevadnoucí kytička pro maminku - tvořivá dílna v oddělení pro děti a mládež, od 14 hodin.

Svaz tělesně postižených z.s., MO Lovosice
vás zve na akce pořádané v roce 2016ř
23. 2. Výroční členská schůze od 14 hodin v KS Lovoš
24. 4. -1. 5. LÁZNĚ BECHYNĚ, Hotel Jupiter
19. 5. Zájezd - Mostecko
9. 6. Zájezd - Ústecko
25. 6. - 2. 7. Ozdravný pobyt PROSEČ, hotel Renospond
21. - 28. 8. Ozdravný pobyt ZDÍKOV, hotel Bohemia
8. 9. Zájezd - Lounsko
Objednávky na akce jsou přijímány již od ledna.
Podrobnosti budou včas oznámeny na vývěskách, nebo každé úterý
osobně v kanceláři STP.

Úterý 1Ř. ledna - SWINGOVÁ KŮVÁRNŮ
Reprodukovaná k poslechu a tanci předních světových i českých orchestrů
a zpěváků. Sál KS Lovoš v 15 hodin, vstup volný.
Pátek 22. ledna – ZÁůŮVŮ S PĪEKVŮPENÍM
Akci pořádá ÚSMĚV=ZDRAVÍ, Taneční z.s a klub SEN SEN. Sál „Lovoš“ od
17 hodin. K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová, vstupné 65 Kč.
Úterý 2. února - SWINGOVÁ KŮVÁRNŮ
Reprodukovaná k poslechu a tanci předních světových i českých orchestrů
a zpěváků. Sál KS Lovoš v 15 hodin, vstup volný.
Pátek 5. února - ZŮDÁNO PRO DOůROU NÁLŮDU
Podvečer s hudbou a tancem pro všechny generace. Hraje Orchestr Kulturního střediska Lovoš. Sál „Lovoš“ v 17 hodin, vstupné 50 Kč.

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

kulturalovosice@gmail.com

MISS POUPÁTKO 2016
V úterý 19. ledna od 15 hodin proběhne v DDM Elko v Lovosicích další ročník
soutěže MISS POUPÁTKO (soutěžící dívky se dostaví již ve 14 hodinĚ. Soutěž je
určena dívkám, které navštěvují 1. stupeň ZŠ. Soutěž není o kráse, ale dívky zde
mají možnost ukázat své přednosti ve volné disciplíně (max. délka vystoupení
1,5min.Ě, v rozhovoru s moderátorem i ve zručnosti (přišívání knoflíkuĚ. Módní
přehlídka jen doplňuje charakteristiku dívek, protože v soutěži nevystupují v
plavkách ani společenských šatech, ale ve svém oblečení, ve kterém se cítí nejlépe. Soutěží se o pěkné ceny.
Přihlášky na soutěž si musejí děvčata vyzvednout předem v DDM Elko
(Václavské náměstí 1, LovosiceĚ v době od 4. ledna 2016. Dotazy na tel.
číslech 416 532 505, 731 612 022.

