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Několika fotografiemi se vracíme k zahájení adventu ve Cvikově 3. prosince 2006

Vážení spoluobčané,
rok 2006 je již historií a můžeme na
něj jenom vzpomínat. Tento rok byl ve
znamení parlamentních, senátních a
komunálních voleb. Přestože byly komunální volby až koncem října, města a

obce mají nová zastupitelstva, starosty
a místostarosty a fungují dál téměř bez
přerušení. Škoda, že se vrcholní představitelé našeho státu nemůžou také
dohodnout, aby už konečně byla sestavená funkční vláda. Snad v době vydání tohoto čísla Zpravodaje bude již nová
vláda fungovat a dostane důvěru. Toto
bezvládí by se již nemělo déle prodlužovat. V případě, že důvěru nedostane,
je třeba urychlit třetí pokus a případně
co nejdříve vyhlásit nové volby.
Pro naše město bude rok 2007 opět
značně činorodý. Za zmínění jistě stojí
získání státní účelové dotace 15 mil. Kč
na třetí etapu rekonstrukce základní
školy, která bude obsahovat dokončení

rekonstrukce podlah v hlavní školní budově a zhotovení nových povrchů na
školním hřišti. Tím dojde k výraznému
zlepšení podmínek pro školní tělocvik,
závodní i rekreační sportovce.
I další získaná dotace ve výši 3 mil.
Kč se týká sportu, a to kabin a turistické
ubytovny fotbalového klubu. Zlepšených podmínek jistě využije řada sportovců a turistů, čímž by se měl také
zvýšit finanční přínos ubytovny.
Na závěr chci všem popřát hodně
úspěchů v novém roce, hodně zdraví,
štěstí a životního optimismu.
Mgr. Ivo Čeřovský
starosta města

Informace z jednání 21. schůze Rady města Cvikova dne 28. listopadu 2006
zajištění průjezdnosti komunikace. (7 pro)
261/06
Schvaluje používání služebního vozidla MěÚ Cvikov strážníkem MP Michalem Tomíškou.
262/06
Doporučuje ZM podpis dodatku smlouvy s firmou Marius
Pedersen na rozšíření třídění separovaného odpadu na bílé
a barevné sklo. (7 pro)
263/06
Bere na vědomí informaci o výdajích na likvidaci odpadů a
ukládá místostarostovi zajistit zpracování uceleného přehledu
o výdajích na likvidaci odpadů (komunální odpad, sběrný dvůr,
tříděný odpad) a příjmech jak od občanů, tak fyzických a práv-

257/06
Souhlasí s udělením výjimky prodloužení hudební produkce –
Mikulášská zábava 9.2. 2006 do 02,00 hodin v Lindavě, pořadatel Josef Jančar. (6 pro,1 nepřítomen)
258/06
Doporučuje ZM schválit odpis majetku města v zařízení ZŠ
a MŠ Cvikov - kopírka v hodnotě 36 tis. Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)
259/06
Souhlasí s využitím rezervního fondu ZUŠ na nákup vybavení
dle návrhu (program, klávesy). (7 pro)
260/06
Souhlasí s konáním pravidelných měsíčních trhů ve městě –
pořadatel Jan Chaloupka, Hrádek nad Nisou, prostor náměstí,
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nických osob na příští jednání rady. (7pro)
264/06
Bere na vědomí zápis z jednání se zástupcem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. (7 pro)
265/06
Projednala návrh rozpočtu města na rok 2007 včetně návrhu
investičních akcí města na r. 2007. Návrh bude předložen na
ZM 21.12. 2006. (7 pro)
266/06
Zřizuje tyto komise rady a jmenuje jejich členy: (5 pro, 2 nepřítomni)

komise rozvoje města
předseda:
Ing. Josef Dostál
členové:
Mgr. Ivo Čeřovský
Ing. Miroslav Hokr
Ing. Vít Chalupníček
Petr Vrabec
Ivo Škola
Petr Beránek
Ivo Kolář
Ing. Zdeněk Křovák
Dále rada projednala :
- bere na vědomí žádost Cyklorenovy Cvikov oddíl triatlonu
o dotaci na činnost v r.2007 s tím, že bude projednána
v souvislosti s rozdělováním kapitoly na sport po schválení
rozpočtu města na r.2007
- neschvaluje zadání inzerce města do publikace České turistiky Praha vzhledem k výši ceny ( 6 pro, 1 nepřítomen)
- bere na vědomí uzavření mateřských škol v obvodu města
v době od 27.12. 2006 do 29.12.2006
- pověřuje referenta životního prostředí p. Kolbabovou prošetřením připomínky p.Jakobi o možnosti změny umístění
kontejnerů na separovaný odpad u č.p. 589-590 - kout na tříděný odpad na sídlišti
- bere na vědomí kontrolu usnesení

sbor pro občanské záležitosti
předseda:
Marta Studničná
členové:
Ludmila Vrabcová
Jaroslava Moravcová
Jana Jandová
Marie Pýchová
Blanka Langerová
Zdena Luková
Květa Fribertová
redakční rada
předseda:
Jaroslav Kluch
členové:
Petr Foltýn
Pavla Kovalevová
Jiřina Baláková
Jana Nigrinová
Martina Hübnerová
PhDr. Ludmila Sýkorová
Zdeněk Nigrin

JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města

Mgr. Ivo Čeřovský
starosta města

Informace z jednání 22. schůze Rady města Cvikova dne 12. prosince 2006
Květa Bělinová, člen
osadní výbor Lindava-Svitava:
Ladislav Krsek – předseda
Jaroslava Moravcová, člen
Josef Škrabánek, člen
Ing. Petr Beránek, člen
Lukáš Havlas, člen
Radek Krátký, člen
270/06
Zřizuje komisi životního prostředí a jmenuje předsedu a členy
komise: (5 pro, 2 nepřítomni)
předseda – Mgr. Jiří Stránský
členové :
Mgr. Olga Svatošová
Zdeněk Nigrin
PharmDr. Jarmila Skopová
Mgr. Ita Krafková
Lenka Mohylová
zapisovatel: Lucie Kolbabová (hlas poradní)
271/06
Předkládá ZM k projednání a schválení návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům rady, předsedům výborů
a komisí. (7 pro)
273/06
Doporučuje ZM schválit změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací města: DDM Cvikováček, ZŠ a MŠ Bohumila
Hynka, MŠ Sídliště, MŠ Jiráskova, ZUŠ od 1. ledna 2007. (6
pro, 1 nepřítomen)
274/06
Doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 Smlouvy o podmínkách
uzavření budoucí kupní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice - na stavbu Cvikov, rozšíření
ČOV a kanalizace. ((7 pro)

267/06
Pronájem nebytového prostoru čp. 73 Drnovec - veřejná nabídka , podána 1 obálka č.j. MUC3851/2006 ze dne
20.11.2006 – kriteria splněna, cena 200,- Kč za m2 ročně,
účel restaurační zařízení – rada souhlasí s pronájmem p. Jitce
Štyndlové, bytem Cvikov.(7 pro)
268/06
a) Bere na vědomí zápis Hlavní inventarizační komise ze dne
11.12.2006
b) Doporučuje ZM schválit odpis 1 ks NOTEBOOK ACER 355
v poř. ceně 52 600,- Kč.
c) Schvaluje odpis majetku města dle písemného návrhu
v pořizovací hodnotě do 20 tis. Kč. (7 pro)
269/06
Doporučuje ZM zřízení těchto výborů včetně návrhu na zvolení jednotlivých předsedů a členů výborů.: (6 pro, 1 zdržel)
kontrolní výbor: Mgr. Šárka Jakobi - předseda
Petr Kořínek , člen
Michal Vojtěch, člen
Jiří Tichý, člen
Ivo Škola, člen
finanční výbor: Ing. Miroslav Hokr – předseda
Josef Lupoměský, člen
Mgr. Eliška Jelínková, člen
Liběna Růžičková, člen
Kateřina Zahrádková, člen
osadní výbor Drnovec:
Marie Pýchová – předseda
Růžena Jechová, člen
Ivo Henke, člen
Mgr. Miroslava Drahoňovská, člen
Denisa Gajdošová, člen
Jitka Štyndlová, člen
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c) prodej pozemku p.č. 2883/23 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření zahrady – kupující Vlastimil a Petra Zelenkovi, bytem Cvikov (odstoupení p. Ludmily Zelenkové, bytem Cvikov od koupě pozemku schváleného usnesením ZM dne 14.9. 2006,
písm. B/d). (6 pro,1nepřítomen)
d) potvrzení usnesení ZM z 18.12. 2003 o prodeji pozemků
kupující Ondřej Tajovský, k.ú. Svitava a tím zamítnutí žádosti
o změnu podmínek koupě pozemku (6 pro 1 nepřítomen)
286/06
Doporučuje ZM schválit záměr prodeje domu č.p. 256 Nábřežní ulice se st.p. 318, + část pozemku v areálu Delty dle návrhu
zaměření k zajištění přístupu a příjezdu k objektu , prodej
obálkovou metodou, minimální podání cena dle znaleckého
posudku, st.pozemek 200,-Kč, ostatní pozemek 30,- Kč, zveřejnění nabídky prodeje po zpracování znaleckého posudku.
(7 pro)
286/06
Doporučuje ZM schválit záměr prodeje domu č.p. 256 Nábřežní ulice se st.p. 318, + část pozemku v areálu Delty dle návrhu
zaměření k zajištění přístupu a příjezdu k objektu , prodej
obálkovou metodou, minimální podání cena dle znaleckého
posudku, st.pozemek 200,-Kč, ostatní pozemek 30,- Kč, zveřejnění nabídky prodeje po zpracování znaleckého posudku.
(7 pro)
288/06
Souhlasí s převodem nájmu bytu z p. Boženy Jirůvové na Jaroslavu Jirůvovou, byt 1+1 v čp. 588. (podmínka písemné potvrzení o bezdlužnosti vůči městu). (7 pro)
289/06
Souhlasí s podnájmem bytu č. 1 v č.p. 326 Lindava – nájemce
Marie Jiříková, bytem Cvikov, Lindava, na dobu určitou 1 roku. (podmínka písemné potvrzení o bezdlužnosti vůči městu).
(7 pro)
291/06
Předkládá ZM časový harmonogram konání zasedání Zastupitelstva města v r. 2007.:
18. ledna, 8. března, 3. května (v Lindavě), 28. června (v
Trávníku), 13. září, 1. listopadu, 20. prosince s možností změny termínu v případě potřeby. (7 pro)
292/06
Souhlasí s provedením úpravy stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u č.p. 5489-590 Sídliště - oddělení výsadbou živého plotu. Zajistí referent ŽP p. Kolbabová ve spolupráci se
SMC, kontrola duben 2007. (7 pro)
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275/06
Doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy se SVS a.s.
Teplice, na převod stavby - Cvikov Martinovo údolí – kanalizace, zkolaudované 28.1. 1998, v hodnotě 711 000,- Kč, kolaudace č.j. ŽP 4533/97-231.2 OkÚ Česká Lípa, včetně veřejné části 12 kanalizačních domovních přípojek. (7 pro)
276/06
Doporučuje ZM uzavření Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a návrh kupní smlouvy se SVS a.s. Teplice na stavbu vodovodu a kanalizace Ústavní ulice Cvikov. (7
pro)
277/06
Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč
Fondu ohrožených dětí Praha. (6 pro, 1 nepřítomen)
278/06
Doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření k rozpočtu města 2006
a) 264 400,- Kč ze zvýšených příjmů z prodeje pozemků na
úhradu nákladů zhotovení přechodu pro chodce na silnici 1/13
v Pivovarské ulici. (7 pro)
b) pověření rady ke schválení rozpočtových opatření – úprav
rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů k 31.12. 2006. (7
pro)
279/06
Předkládá ZM k projednání návrh rozpočtu města na rok 2007
včetně zařazení investičních a neinvestičních akcí pro rok
2007 (předpoklad schválení rozpočtu v měsíci lednu 2007) a
doporučuje ZM vyhlášení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2007 do doby schválení rozpočtu města dle návrhu. (7
pro)
280/06
Doporučuje ZM prodej domu č.p. 214 v Ústavní ul. za cenu
470 tis. Kč. Žadatel p. Josef Polakovič, bytem Cvikov. (7 pro)
281/06
Doporučuje ZM snížení cen prodeje domů z majetku města o
50 % z již snížené odhadní ceny :
dům č.p. 31 Kollárova – 223 tis. Kč
dům č.p. 346 Čs. armády – 493 tis.Kč
dům č.p. 13+14 Kollárova – 402 tis. Kč
Zveřejnění nabídky prodeje (písemně nájemcům bytů), termín
podání žádostí do 30.4. 2007, s přednostním právem koupě
pro nájemce bytu v objektu. (7 pro)
282/06
Doporučuje ZM schválit dodatek č. 6 ke smlouvě na zajištění
sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu s a.s.
Marius Pedersen, Hradec Králové – úprava ceníku služeb o
3,4 % v některých položkách vzhledem k růstu inflace. (7 pro)
283/06
Projednala a posoudila náklady na likvidaci odpadů včetně
příjmů, a vzhledem k nárůstu rozdílu mezi příjmy a výdaji za
sběr a likvidaci komunálního odpadu doporučuje ZM změnu
sazby výše místního poplatku za sběr a likvidaci komunálního
odpadu od 1.1. 2007 ve výši 492,- Kč ročně – a změnu vyhlášku města č. 1/2006 s účinností od 1.1.2007. (7 pro)
284/06
Schvaluje pronájem pozemku pro účely zahrady část p.p.č.
2883/23 o výměře 723 m2 – nájemce Jana Zemanová, bytem
Cvikov. (6 pro 1 nepřítomen)
285/06
Doporučuje ZM schválit
a) prodej pozemku pro výstavbu rod. domu v lokalitě ul. Československé armády, část z p.č. 1261/14 kupující žadatel
Martin Maňaska, bytem Cvikov (6 pro, 1 nepřítomen)
b) zařazení žádosti p Vítězslava Neumana, bytem Nový Bor
do seznamu žadatelů – náhradníků o prodej pozemku na výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Československé armády.

Dále rada projednala a
- žádosti DDM Cvikováček o poskytnutí dotace na činnost
(oddíly 75 tis. Kč, oddíl atletiky – cílená dotace na T. Pokornou 10 tis. Kč, oddíl stol. tenisu 10 tis.) a žádost TJ Dynamo
Lindava (100 tis. investice –zařazeno v rozpočtu), 94 tis. provozní náklady - budou projednány po schválení rozpočtu na
r. 2007 – rozdělení kapitoly sport
- vzala na vědomí zprávy Finančního úřadu Česká Lípa o
provedené kontrole čerpání a využití finančních prostředků
poskytnutých dotací (rekonstrukce I.etapa ZŠ a MŠ, volby,
Program partnerství – veřejné osvětlení na sídlišti) – výsledek
kontroly „Bez závad“
- ukládá referentovi SMM informovat radu na 2. schůzi
v měsíci lednu 2007 o stavu realizace prodeje domu č.p. 246
Lindava
JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města
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ní květin na náměstí, zalévání nových výsadeb stromů a
záhonů, sekání trávníků, hrabání a zametání listí, umístění vánočního stromu a mnoho dalších činností, které
by se sem jen těžko vešly.
Pevně věřím, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat v novém roce.

Poděkování
Vánoční svátky máme za sebou a před námi opět
celý rok. Ale já bych se ještě ohlédla do toho roku uplynulého a touto cestou chtěla poděkovat všem pracovníkům Služeb města Cvikova za provedenou práci a
spolupráci v roce 2006 na úseku životního prostředí.
A že jí nebylo málo. Jen krátce pro připomenutí se
jednalo například o úklid města od odpadků a černých
skládek, ořezávání keřů a větví, kácení stromů, vysaze-

Lucie Kolbabová
Referent životního prostředí
Městského úřadu Cvikov
tel: 487 751 203
mobil: 605 528 732
e-mail: kolbabova@cvikov.cz

Infocentrum nabízí
Videokazeta 650 let – záznam z oslav
Kniha Cvikov 650 let
Cyklomapa Novoborsko

250 Kč
200 Kč
60 Kč

Brožurka Cvikov – průvodce Cvikovem 2006

ZDARMA

Průvodce Novoborsko
Propagační materiály měst Oybin a Jonsdorf
Žitavské hory – v německém jazyce

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Uvedené propagační materiály jsou k dispozici na podatelně (informační středisko) Městského úřadu ve Cvikově – přízemí, dveře č. 9.

ZŠ a MŠ Cvikov informují
těm, kterým nechybí snaha poprat se s úkoly, které před ně
škola staví, přeji, aby se jim nejen v novém roce dařilo vše, oč
budou usilovat. To platí zejména pro naše deváťáky, kteří už
1. února zažijí svou první velkou zkoušku, a to testování CERMAT. Výsledky, jichž při této akci dosáhnou, mohou totiž velmi
významně ovlivnit přijetí na střední školy, které si vyberou už
v prvním kole přijímacího řízení.
Věřím, že naopak zájem bude i o naši školu ze strany rodičů letošních předškoláků, na které se už těší kolegové, kteří
na 8. a 9. února chystají zápis do prvních tříd. Budou-li úspěšní, budou se od nového školního roku učit podle nového školního vzdělávacího programu.
Rozvoj vzdělávání by však nemohl uspokojivě pokračovat
bez zájmu ze strany vedení města, které se ke škole chová vskutku příkladně, což už nám mnohý z kolegů odjinud záviděl. Jsme si vědomi, že péče, kterou nám město věnuje, není samozřejmostí, a proto bych rád za vstřícnost poděkoval
panu starostovi, místostarostovi, radním i ostatním zastupitelům města. Naše díky patří i všem, kteří projevili zájem o dění
ve škole, ať návštěvou akce, kterou pro ně děti připravily se
svými učiteli, prací ve školské radě nebo pomocí při zajišťování provozu školy. Vděční jsme pak těm, kteří aktivity školy
podpořili finančně či jinými dary. Doufáme, že všichni, o nichž
píši, naší škole a školce zachovají svou přízeň i v novém roce
2007.
Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy

Se školou do nového roku
Člověk není nikdy spokojený, minulou zimu jsme zahrnovali výčitkami pro její nekonečnost, stěžovali jsme si na náklady, které přinese nezvykle dlouhá topná sezóna. Co bychom
však ve škole dali za trochu toho loňského sněhu! Naše školáky patrně čekají vánoční prázdniny bez tradičních radovánek
a žáci sedmých ročníků už pomalu přestávají doufat, že se
naplánovaný lyžařský výcvikový kurz uskuteční podle plánu.
Pravda ale je, že nás v posledních prosincových dnech zaměstnávaly i jiné starosti, na dny mezi 11. a 13. prosincem se
ohlásili pracovníci České školní inspekce, kteří pak přijeli, aby
se zajímali o výuku cizích jazyků na naší škole. Jsem rád, že
inspekční tým při našem závěrečném jednání konstatoval, že
hodiny cizích jazyků mají na naší škole slušnou úroveň, některé dokonce vysoce nadstandardní. Potěšilo mne, že nezávislý
zdroj potvrdil mou víru v to, že mám čest pracovat se schopnými kolegy, kteří odvádějí poctivou práci. Rád bych jim i touto
cestou poděkoval za spolupráci a popřál jim hodně štěstí do
nového roku.
Radost nám udělaly i vynikající výsledky našich žáků, kteří
školu reprezentovali ve vědomostních, výtvarných i sportovních soutěžích. O většině z nich jste měli možnost číst na
stránkách Zpravodaje v minulosti a ani toto číslo není výjimkou. Všem našim žákům, kteří se snaží zúročit svůj talent, i
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Tradiční běh do schodů se uskutečnil i v budově II. stupně naší školy a přinesl tyto výsledky:
KATEGORIE 5.TŘÍD
CHLAPCI
1. Josef Tancoš – 6.A
2. Jakub Vacek – 7.B
3. Jirka Vandlíček – 6.B

DÍVKY
1. Petra Žuchová – 5.A
2. Adéla Čermáková – 5.B
3. Denisa Hošková – 5.B

KATEGORIE 8. . 9.TŘÍD
CHLAPCI
1. Dominik Pros – 5.A
2. Marek Kroutil – 5.A
3. Patrik Tancoš – 5.A

DÍVKY
1. Iva Martínková – 9.B
2. Nela Salabová – 9.C
3. Zuzana Šťastná – 9.C

KATEGORIE 6. – 7.TŘÍD
DÍVKY
1. Klára Madarászová – 7.B
2. Jana Čapková – 7.B
3. Dana Gromannová – 7.B

CHLAPCI
1. Vlasta Zelenka – 9.C
2. Jaroslav Til – 8.B
3. Vojtěch Focke – 8.B

FLORBALOVÁ LIGA
V tomto čísle zpravodaje přinášíme závěrečné představení týmů a několik aktuálních výsledků. Na fotografii
zprava: FC LOUISVILLE ( Mašek, Měškov, Hanzlíček
J., Matoušek, Bišický ), POPELÁŘI ( Ságner, Němeček,
Jirmásek, Lochman ), POPELÁŘI BINEC ( Ullrich, Krejčí, Salavec, Rudinský, Musil ), FC BŽ (Kalina, Pohorský, Houžvička, Tima, Rokoš ), OHNIVÍ PIRÁTI ( Hanuš, Šmíd, Kuhn, Hübner, Schindler ).
VÝSLEDKY: POPELÁŘI BINEC – HC BOHNICE 7:2,
FC BŽ – RYCHLÁ STŘELA 8:0,
FC BŽ – HC BOHNICE 7:2,
POPELÁŘI BINEC – RYCHLÁ STŘELA 2:2

SETKÁNÍ S HEJTMANEM LIBERECKÉHO KRAJE
V úterý 12.12.2006 proběhlo v Liberci předávání cen, kterého jsem se zúčastnila za doprovodu pana Nigrina. Při samotném vyhlášení jsem se dozvěděla, že jsem vyhrála výtvarnou soutěž „ O pohár hejtmana libereckého kraje“ na
téma „štěstí jezdí na zelenou“, zaměřenou na bezpečný provoz na silnici. Při
soutěži byly povoleny různé techniky i formáty. Vyhlášení se konalo na Krajském úřadě Libereckého kraje, přímo v zasedací místnosti pana hejtmana. Na
úvod promluvil pan Skokan a paní ředitelka odboru dopravy.Také jsme využili
připraveného občerstvení. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Přestože byl
můj obrázek nejmenší, umístil se na 1.místě. Dostala jsem pohár – mísu
s cizokrajným ovocem, společenskou hru SCRABBLE a dárkovou taštičku Libereckého kraje. Na závěr jsem se fotografovala s panem hejtmanem a potom
jsme jeli domů, důkladně prozkoumat dárky a sníst všechno to ovoce, aby se
nezkazilo.
Veronika Leschingerová, 9.C

VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Za účasti 9 tříd uspořádala ŠŽS soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu třídy na II.stupni naší
školy. Přestože krásně nazdobených tříd a různých zajímavých nápadů bylo více, vítězem se
mohla stát pouze jedna třída, která tradičně získala sladkou odměnu. Letošním vítězem se
stala třída 9.B třídního učitele V. Savky s celkovým počtem 146 bodů, když porazila o pouhé
dva bodíky třídu 6.B.
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISU – OKRESNÍ KOLO

Naši žáci navázali na úspěch z turnaje družstev a dosáhli výborných výsledků i v turnaji jednotlivců. V kategorii
starších i mladších žákyň jsme obsadili první místa zásluhou G. Svobodové a N. Petrusové, druhé místo ještě
přidala v kategorii mladších žákyň K. Madarászová. Dařilo se i starším žákům, kdy na 2.místě se umístil J. Kuhn
a na 3.místě J. Hanuš.

DRTIVÝ ÚDER 9.C –
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
14. 12. proběhl 33. ročník školního kola Olympiády
v českém jazyce. Akce byla jako každý rok určena žákům 8.
a 9. ročníků. Letos se jí zúčastnilo 15, na první pohled
„zapálených“ zájemců /velmi slušný počet /.
Po změně úterního termínu, kterého se nemohla zúčastnit
jedna z horkých favoritek, nás ve čtvrtek z přihlášených zradila
pouze 1 neodkladná zubní prohlídka, 1 nefalšovaná nemoc,
1 mimoškolní akce a 1 totální skromnost, stydlivost, nesmělost, ostýchavost, plachost, upejpavost či jak jinak nazvat případ našeho milého Tomáše z 9.B.

1. místo se 17 body z 20 možných
- Julie ČEŘOVSKÁ
2. místo - 16 b.
Veronika LESCHINGEROVÁ
3. místo - 14 b. / a tedy náhradnice /
- Sandra BERDAROVÁ / opět 9.C /
- Linda ŠTEMBERKOVÁ / 9.A /
Všem čtyřem dívkám gratulujeme, dvěma postupujícím
přejeme do okresního kola rozhodně více štěstí, než měla naše želízka loni. Držte se a v okresním kole žádnou ostudu!!!
V. Hanischová

Po sečtení bodů obsadily první dvě postupová místa slečny
z 9.C

Děkuji za příspěvek kolegyni V. Hanischové a naší žákyni 9.C V.Leschingerové. Dále bych chtěl poděkovat žákům
za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Miroslav Novotný, ZŘŠ
Předvánoční povídání o Českém Švýcarsku
v ZŠ a MŠ Cvikov
7.12.2006 od 13,30 zasedli žáci devátých tříd do židlí
v hudebně základní školy (v parku), aby shlédli promítání a
vyprávění cestovatele, fotografa a pracovníka Národního parku České Švýcarsko, pana Václava Sojky. Vyprávění nazvané
Voda v Českém Švýcarsku bylo vskutku zdařilé. Žáci i žákyně pozorně naslouchali a leckdy obdivně chválili pěkné fotografie.
Od 16,00 hodin byli očekáváni návštěvníci z řad veřejnosti.
Přišlo šestnáct posluchačů, kteří se chtěli dozvědět něco o
sousedu Lužických hor. A pan Sojka neúnavně hovořil znovu.
Přidával různé pikantérie ze své práce, z toulek přírodou i
z fotografické praxe. Došlo i na dotazy, které byly ke spokojenosti všech zodpovězeny. Když program skončil, všichni jsme
věděli, že pan Sojka nebyl v naší škole naposledy. Velmi zaujal.
A v předvánočním shonu je pěkné na chvíli se zastavit a
alespoň v obrazech procházet kouzelnou přírodou, dozvědět
se něco o vypouštění lososů, či zhlédnout fotografie úchvatné
krajiny, jakou bezesporu České Švýcarsko je.

Krásné odpoledne zastřešovala Ekologická poradna Orsej
při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, jmenovitě její
koordinátor pan Mgr. Jiří Stránský a za ZŠ a MŠ Cvikov školník pan Zdeněk Nigrin.
Zdeněk Nigrin

Lusatia consort – krátký souhrn

Šluknově (spolu s dalšími devíti soubory z Libereckého a Ústeckého kraje), adventního koncertu v Ambitu Českolipského
muzea, adventní koncertu v kostele v Novém Boru (společně
s pěveckým sborem Lužánek) a Vánočního koncertu
v Městském klubu kultury ve Cvikově, kde předvedl část programu „Slovanské Vánoce“.
Přesto, že se i díky městu Cvikov podařilo dofinancovat
náročné reprezentování na zahraničních festivalech,

Než jsme se stačili pořádně rozhlédnout, je tady konec roku 2006. To je čas pro krátké ohlédnutí. Soubor Lusatia consort při ZUŠ Cvikov měl v uplynulých dvanácti měsících
opravdu velmi bohatý program.
O vystoupení v Německu, Lotyšsku a Slovinsku už jsem
se zmínil v minulých číslech Zpravodaje. Od poslední zmínky
se soubor Lusatia consort zúčastnil II. Akademie ZUŠ ve

(Pokračování na stránce 7)
6

Zpravodaj města Cvikova

leden 2007

(Pokračování ze stránky 6)

pro zajištění další činnosti souboru bylo ke dni 30.11. 2006 založeno Občanské sdružení „Lusatia consort, o.s.“, které bude pro mladé hudebníky zajišťovat žádosti o granty, spolupořádání hudební festivalu „Komorní Houska 2007“,
vystoupení na dalších tuzemských i zahraničních festivalech.
Stanovy O.S. jsou k nahlédnutí u pana Urbance, paní ředitelky Svatošové,
nebo paní Nechutné. Sdružení je otevřené pro každého, kdo chce přiložit pomocnou ruku, přihlášky jsou k vyzvednutí u výše zmíněných kontaktních osob.
Na přelomu roku bych rád poděkoval všem členům souboru Lusatia consort
za bezchybnou reprezentaci svého města, uměleckému vedoucímu panu Přenosilovi, učitelkám ZUŠ paní Pokatilové a paní Hanušové za přípravu zpěvaček a paní ředitelce Svatošové za přípravu všech výjezdních koncertů.
Do nového roku 2007 hodně pohody a co nejméně „falešných tónů“ přeje
Zdeněk U r b a n e c

Adventní koncert proběhl 15. prosince 2006 i ve cvikovském kostele sv. Alžběty. Vystoupil Českolipský dětský
sbor pod vedením sbormistra Petra Nováka.
vůbec poprvé v životě – na mikrofon, a tak byli všichni soutěžící nejen krásně vidět, ale především také krásně slyšet. Porota, složená z učitelů hudební výchovy, nakonec vyřkla následující verdikt: v kategorii prvňáků zvítězila i přes velkou trému
Adriana Grančičová, v kategorii druhých až čtvrtých tříd Diana
Berdarová, která si vypůjčila píseň princezny Lenky ze známé
pohádky Princové jsou na draka.
Druhou zaznamenáníhodnou akcí byl v pořadí již pátý vánoční
jarmark. Žáci se svými pedagogy už během podzimu zhotovují

SKŘIVÁNEK A VÁNOČNÍ JARMARK
Poslední listopadový týden proběhlo na 1. stupni Základní
školy finále pěvecké soutěže nazvané Školní skřivánek. Učitelé předtím nominovali ze svých tříd dva nebo tři finalisty, kteří se pak v Sokolovně před zraky celé „malé“ školy utkali v boji
o první místo. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – jednu tvořili
děti prvních ročníků, další pak žáci druhých až čtvrtých tříd.
Finálové klání dostalo nový náboj tím, že díky panu Karlu Reicheltovi, který soutěž zastřešil po technické stránce a vzdal se
jakéhokoliv nároku na odměnu, zpívali děti – některé možná

(Pokračování na stránce 8)

7

Zpravodaj města Cvikova

leden 2007
v podání žáků 3.A. Přestože se vánoční jarmark stal na veřejnosti velmi oblíbeným, je zároveň velmi náročným pro vyučující, zejména ve fázi přípravy výrobků. V příštím roce proto národkáři uvažují o drobné změně – spojit tuto akci se slavnostním rozsvícením vánočního stromku o první adventní neděli.
Kazem na kráse jinak úspěšného jarmarku byly – slušně řečeno – poněkud méně vhodné zápisy několika žáků „velké“ školy
do školní kroniky, do níž návštěvníci tradičně zapisují své postřehy a dojmy.
Mgr. Tomáš J a n o v s k ý

(Pokračování ze stránky 7)

v hodinách praktických činností a výtvarné výchovy andělíčky,
přáníčka, svícny a další předměty s vánoční tématikou. Ve
stanovený den – tentokrát ve čtvrtek 14. prosince – jsou pak
ve vestibulu školy v Nerudově ulici připraveny stánky všech
tříd, na nichž žáci nabízejí vyrobené předměty k prodeji. Ve
většině prodají všechny třídy téměř veškeré vyrobené zboží.
Za utržené peníze potom vyučující nakoupí didaktický materiál
a pomůcky pro výuku. Letošnímu jarmarku předcházel společný zpěv koled se žáky prvních tříd pod vedením paní učitelky
Laurincové a dramatizace tradiční legendy o Ježíškovi

a známým, ale i spoluobčanům našeho
města, nezapomenutelný zážitek při

Rozsvícení
vánočního stromečku u MŠ

Rozsvícení vánočního
stromečku u naší MŠ

Ke krásné atmosféře přispělo kulturní vystoupení dětí jednotlivých tříd a pěveckého souboru MŠ-Kopretinka. Na
závěr bylo pro děti připraveno překvapení – nádherný ohňostroj!

I když poslední měsíc v roce je pro
každého z nás plný shonu, nákupů a
očekávání, připravily děti z Mateřské
školy Cvikov – Jiráskova svým rodičům

Velké poděkování patří všem, kteří
se podíleli na přípravě celé akce :
- paní Pavlíně Šolínové a panu Martinu Šimkovi za ozvučení
- OÚ Mařenice za zapůjčení zvukové
aparatury
- panu Aleši Jozífkovi za sponzorský
dar k zajištění ohňostroje
- paním učitelkám, které naaranžovaly vánoční výzdobu a celý kulturní
program s dětmi připravily

-

Městské policii Cvikov – panu Šaldovi a panu Tomíškovi

V měsíci prosinci se děti velmi těšily
i na příchod čerta a Mikuláše. Zde bych
chtěla poděkovat manželům Jaroslavě a
Petru Čermákovým (ovoce-zelenina) a
paní Miloslavě Jančarové za sladkosti,
které dali dětem do mikulášských balíčků, manželům Fridrichovým a slečně
Lucii Ptáčkové za ztvárnění čerta, Mikuláše a anděla.
Zároveň bych chtěla využít této
příležitosti a popřát za sebe i celý kolektiv MŠ všem spoluobčanům mnoho štěstí a pevného zdraví v roce
2007
Bc. Eva B o b e l á k o v á
ředitelka MŠ Cvikov – Jiráskova

CVIKOVÁČEK-ČSA 195, 471 54 Cvikov
tel.+fax: 487 751 777 http: //www.ddm.cvikov.cz

Studecký Lubor – člen OSST Č.Lípa
Výsledková listina jednotlivců – muži :

CVIKOVÁČEK informuje
Výsledková listina – smíšené čtyřhry – Sokolovna Cvikov
17.12.2006
Termín : neděle 17.12.2006
Místo : Sokolovna Cvikováček Cvikov
Pořadí :
1/ Grusová O. – Macela P.
Cvikováček/SKST Liberec
2/ Libichová L. – Fojt P.
Cvikováček
3/ Dziurová M. – Protiva L.
Ústí n/L. / N.Bor
4/ Adamcová M. – Borůvka L.
Cvikováček / SKST Liberec
5/ Libichová K. – Nešvera
Cvikováček
6/ Adamcová R. – Hruška V.ml. Jablonné / N.Bor
Libich V.
ředitel turnaje

1.
2.
3.-4.

Bílek Zdeněk
Fojtík Jan
Gargulák Michal
Zvěřina Jiří
5.-8. Vojtěch Petr
Flanderka Miloš
Bayer Aleš
Studecký Lubor
9.-16. Just František
Oliverius Pavel
Březina Štěpán
Protiva Luboš
Hruška Václav ml.
Korp Petr
Plaček Jaroslav
Fišera Milan
17.
Nešvera Miroslav
18.
Hruška Václav st.
19.-20.Fabini Marek
Sap Václav
21.-24.Špaček Ondřej
Milata Vladimír ml.
Krsek Ladislav
Fabini Jan

Macela V.
hlavní rozhodčí

Výsledková listina okresního přeboru mužů , žen
a čtyřher pro rok 2006
Místo konání : Sokolovna – Komenského 365 - Cvikov
Počet účastníků : 24 mužů , 8 žen
Zahájení : 9.00 hodin
Ukončení : 13,45 hodin
Protesty : Žádný oficiální protest nebyl podán.
Řízení soutěže : Václav Macela – předseda OSST Č.Lípa
Šákr Josef – předseda STK

Loko Č.Lípa / SRN /
Jiskra N.Bor / SRN /
Loko Č.Lípa
Loko Č.Lípa
Jiskra N.Bor
Loko Č.Lípa
Loko Č.Lípa
Jiskra N.Bor
Loko Č.Lípa
Jiskra N.Bor
Loko Č.Lípa
Jiskra N.Bor
Jiskra N.Bor
Jiskra N.Bor
Cvikováček Cvikov
SKST Cvikov
Cvikováček Cvikov
Jiskra N.Bor
Loko Č.Lípa
Loko Č.Lípa
Loko Č.Lípa
Loko Č.Lípa
Cvikováček Cvikov
Loko Č.Lípa
(Pokračování na stránce 9)
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2.
3.-4.

Fojtík – Vojtěch
Galgulák – Just
Zvěřina – Flanderka
5.-8. Plaček – Krsek
Studecký – Oliverius
Březina – Sap
Korp – Protiva
9.-15. Fabini – Fabini
Libichová – Libichová
Rudolfová – Kuželová
Petrusová – Svobodová
Hruška – Nešvera
Hruška ml. – Špaček
Madaraszová – Adamcová

(Pokračování ze stránky 8)

Výsledková listina – ženy :
1.
2.
3.
4.
5.-8.

Svobodová Gabriela
Rudolfová Michaela
Libichová Lucie
Libichová Kateřina
Adamcová Martina
Kuželová Markéta
Petrusová Nikola
Madaraszová Klára

Cvikováček Cvikov
Cvikováček Cvikov
Cvikováček Cvikov
Cvikováček Cvikov
Cvikováček Cvikov
Cvikováček Cvikov
Cvikováček Cvikov
Cvikováček Cvikov

Výsledková listina – čtyřhry :
1.

Bílek – Bayer

Loko Č.Lípa

Šákr Josef

Macela Václav
Elektra, panu Zahrádkovi – Autocentrum, panu Langrovi – Autobazar, panu
Neckářovi – Masna na náměstí, panu
Svobodovi – Motosport, panu Maškovi – truhlárna BETYS, paní Týmové Večerka Luna, paní Dvořákové – Textil,
panu Šolcovi - truhlářství a Mysliveckému sdružení Ortel.
Poděkování patří také všem pořadatelům na kontrolách, kuchyňskému
personálu za vynikající guláš a dobrou
obsluhu a všem, kteří celou akci připravovali.

Děti lesu – les dětem
V sobotu 2. prosince 2006 pořádal
Dům dětí a mládeže Cvikováček jako
každoročně turistickou stezku znalostí
nazvanou Děti lesu – les dětem, určenou dětem i dospělým. Letošní ročník
absolvovali nejen cvikovští ale i účastníci z několika škol z Nového Boru,
z Dětského domova na Krompachu a
z Dětského domova v Jablonném v
Podještědí.

Zhruba tříkilometrovou trasou prošlo 321 účastníků. Průběžný start byl
na opět v Domě dětí a mládeže Cvikováček Cvikov. Na šesti kontrolách si
účastníci ověřili vědomosti z myslivosti
a ekologie, znalost mapových a turistických značek, rostlin, stromů a svého
okolí. V cíli - na ubytovně Cvikováčku
si pak každý mohl překontrolovat své
odpovědi a pochutnat si na porci bramborového guláše. Diplom a balíček
sladkostí letos předávali dva Mikuláši s
andělem. A ty zlobivější účastníky stra-

Jiskra N.Bor
Loko Č.Lípa
Jiskra N.Bor
Cvikováček Cvikov
Jiskra N.Bor
Loko Č.Lípa
Jiskra N.Bor
Loko Č.Lípa
Cvikováček Cvikov
Cvikováček Cvikov
Cvikováček Cvikov
J.N.Bor – Cv. Cvikov
J.N.Bor – L.Č.Lípa
Cvikováček Cvikov

šili čtyři čerti.
Hladký průběh akce by však nebylo
možné uskutečnit bez přispění SPOZ
při MěÚ Cvikov a bez pomoci darů od
podnikatelů a organizací města Cvikov.
Tímto chceme poděkovat panu Chlupovi – autobusová doprava, paní ing.
Chalupníčkové - BERUŠKA, Potravinám Ambrosia, paní Rudinské – Zelenina Česká Lípa, paní Urbancové – nápojka, paní Tesárkové – Konzum – potraviny, paní Zedníkové – prodejna masa a potravin, panu Beránkovi – Semafor, panu Čermákovi – Zelenina, panu
Tímovi – Zelenina, Mysliveckému sdružení Ortel, panu Langerovi - fa. INTEDOOR, družstvu INVA, panu Fišerovi -

Vánoční diskotéka

Za pořadatele
Václav Macela

přispěl k příjemné atmosféře moderátor, pan Karel Reichelt. Mezi písničkami se losovaly drobné ceny. Hlavní
cenu – horské kolo letos získala Olinka Lamatová, které tímto ještě jednou blahopřejeme.
I tento rok si však na akci udělalo čas pouze 60 dětí
ze 180 přihlášených žáků. Je to opravdu velká škoda a
pořadatelé doufají, že příští rok bude účast větší.

Ve středu 6.prosince 2006 se v sokolovně konala
Vánoční diskotéka, pořádána Domem dětí a mládeže
Cvikováček, při které proběhlo losování průkazek potvrzených na aktuální školní rok. Letošní program zajišťovala děvčata z tanečního oddílu a kroužku aerobiku,
která předvedla, co nového se naučila. Nemalou měrou

(Pokračování na stránce 10)
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Děkujeme
panu
Ramischovi za obstarání
hlavní
ceny,
panu
Reicheltovi za zapůjčení
z vuko vé
apa ra t ury
a skvělé moderování a
pořadatelům, jejichž zásluhou se
diskotéka
mohla uskutečnit.
Za pořadatele
Jana Nigrinová
na infolince +420 737 222 456. Co je důležité, nic
nemusíte platit předem! Pohodlný autobus Vás doveze přímo do areálu pod sjezdovku.
Vláčet staré lyže již také nemusíte! V areálech na Vás
čekají půjčovny, které nabízejí nejnovější modely
značek Blizzard a Westige! A pro všechny lyžaře, kteří využijí k dopravě naše linky SKIBUSů, máme
v půjčovnách SPECIÁLNÍ CENY.

SKIBUSem pohodlně na hory !
Nechte starosti a auto doma! Dnes, kdy má většina
z nás tak málo času je ideální využít na cestu za zimními radovánkami služeb SKIBUSů.

Věřte, že se máte na co těšit!
skijested.cz !

Pojeďte s námi lyžovat na Ještěd. Skiareál Ještěd to
jsou dvě nové čtyřsedačkové lanovky, jedna dvousedačková a čtyři nové vleky. K dispozici Vám jsou nové půjčovny sportovního vybavení, dále testovací
centrum a samozřejmostí je kvalitní lyžařský servis.
Permanentky se prodávají celkem v šesti centrálních
pokladnách a ke zvýšení komfortu lyžařů přispěje také moderní samoobslužná restaurace a nové sociální
zařízení.
Ze Cikova odjíždíme pravidelně každý čtvrtek v 16:40
hod. na večerní lyžování a každou neděli v 7:10 hod.
na denní lyžování. Zastávka SKIBUSu je ve Cvikově
na náměstí.

Kontakt pro bližší informace:
Klára Mervardová
Mob: + 420 737 222 465
E-mail: klara.mervardova@snowhill.cz
www.snowhill.cz
Radka Záhořová
Mob: + 420 737 222 466
E-mail: zahorova@snowhill.cz
www.snowhill.cz

Svoji linku si vyberete na internetových stránkách
www.skijested.cz a telefonicky si rezervujete místo

Závěr roku v Drnovci
V úterý 5.prosince se uskutečnila
v Drnovci již tradiční mikulášská nadílka
pro 29 dětí ve věku do 15 let. Všechny
děti, malé ustrašeně a větší odvážněji,
předvedly nadpřirozeným bytostem, které je navštívily v jednotlivých domácnostech, svoje znalosti. Zpívaly, recitovaly, hrály na hudební nástroje a stydlivější chlapci raději předvedli několik kliků. Našel se však i jeden starší chlapec,
který loni zazpíval píseň a letos se snažil uplatit Mikuláše /Miloš Paul/, čerta /
Ivo Henke/ a anděla /Denisa Gajdošová/ pohárkem alkoholického nápoje. Ať
byl výkon dětí jakýkoliv, všechny byly
po zásluze odměněny mikulášským ba-

Více na

líčkem.
Další akcí, kde se i dospělí mohli
setkat s Mikulášem, který v potu tváře
provedl v tanci všechny přítomné ženy,
byla sobotní zábava. Atmosféra byla
skvělá a všichni se dobře pobavili při
hudební produkci dueta ABC – Zdeňka
Kotyševa a Soni Švadlenkové.
Koncem prosince se konaly
v místní hospůdce ještě dva společenské večery, a sice 25.12., kdy k tanci a
poslechu hrál pan Turza a rozloučení se
starým rokem na Silvestra proběhlo
opět při produkci pana Kotyševa.
V této souvislosti bych ráda uvedla, že
to byly poslední akce pořádané panem
Paulem, jelikož k 31.12. ukončil pronájem hospody /důvody jste si mohli
(Pokračování na stránce 11)
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přečíst v listopadovém Zpravodaji/. Chtěla bych mu touto cestou poděkovat za celou řadu občanů a chalupářů nejen
z Drnovce, ale i ze Cvikova a Kunratic za mnoho akcí, které od
října 2005 pro společenský život v obci zorganizoval a uskutečnil. Takže – díky Tobě, Miloši a nově nastupujícímu nájemci
hodně úspěšných dní a mnoho návštěvníků v Drnovecké hospůdce.
A co říci závěrem? Snad jenom to, že čas letí jako bláznivý
a opět stojíme na prahu nového roku, bilancujeme to, co jsme
prožili v roce minulém a očekáváme nové, možná lepší dny
v nastávajícím období. A asi si všichni společně přejeme totéž –
spokojenost, štěstí a zejména zdraví v celém roce 2007.
Mgr. Drahoňovská Miroslava

STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti , informace
htttp://knihovna.cvikov.cz
knížek. A mě se nejvíc líbí počítač.“

CHVÁLA KNIHOVNY

„Moc se mi líbí v knihovně. Furt se těším na další besídky moc se mi líbí. Sem ráda že sem vyděla nějakou
spisovatelku např.Viteslava klimtová. Líbí se mi počítače a ráda hraju vždycky tam přídu a pučím si knihu a
nebo du na internet.“

Je nový rok a my si hned na jeho začátku dopřejeme
něco lichotek a docela opovážlivě se na jeho začátku
necháme pohladit teplou ručkou chvály. To víte,
s pochvalou se těch 365 dní lépe šlape.

„ Do knihovny chodíme každý měsíc a už dvakrát
jsme měli sraz s opravdovou spisovatelkou.“

V prosinci minulého roku jsme ukončily anketu Kamarádka knihovna. Děti měly možnost knihovnu oznámkovat a napsat i krátké vyjádření. V rámci této celostátní
akce byly všechny práce odeslány do Národní knihovny
v Praze, nechaly jsme si však kopie některých z nich,
abychom vás mohly také potěšit svéráznými a bezprostředními postřehy.

„ V knihovně se mi moc líbilo.Vypůjčil jsem si tuto
knihu Velká encyklopedie světa. Dozvěděl jsem se o
zvířatech,různých zemí, sopkách, strojích, přírodě, řekách, mořích, větrech, hurikánech, tornádech.“
Pouze příslovečná knihovnická skromnost nám nedovoluje zveřejnit další a mnohem lichotivější vzkazy.
Děkujeme všem dětem za jejich krásná hodnocení ,
budeme se snažit dostát všemu, co o nás bylo napsáno.
A teď už budeme jen čekat jak naši knihovnu ohodnotí
vážená komise v Národní knihovně.

Jak děti psaly, přepsáno doslovně se všemi půvaby :
„V knihovně se mi totam hrozně líbí. Chodím tam na
pohádkové knihy.Měla jsem půjčenou knížku o Bolkovi
a Lolkovi. Byli to takoví nezbeďáci. Moc se mi líbila ta
knížka.“

Nezapomeňte
Nezapomeňte, že při vaší první návštěvě v novém
roce budete muset zaplatit registrační poplatek, abyste
si mohli dále půjčovat. Poplatky zůstávají beze změny:
Děti do 15 let
30,Ostatní
50,Nad 70 let
zdarma

„Do knihovny chci chodit s mámou,ale máma nemůže,ale doufám že si udělá čas.A teď si luštím.“
„Knihovna je odtoho aby chodili děti a mládež do 18
let a starší lidé si tam chodí půjčovat knihy a vydeo kazety a také cédéčka.Když si jde někdo půjčit knihy nebo
i cédéčka a video karety nesmí je roztrhat a nebo si je
nechat a nebo je ztratit ja jsem hodně ráda že knihovna
ikzistuje někdy chodím do knihovny hrat počítače a nebo i si půjčit knihy.“

Upozornění
Zvýšení ceny za barevný tisk – 1 strana A4 - barevný
obrázek 20,- Kč

„Do naší knihovny chodím rád. Má velký a velmi zajímavé výběry knih a dobré počítače.Moc rád na ně chodím.A knihy mají velmi hezké.Mám tu knihovnu rád.“

Těšíme se na shledání v novém roce
L.Sýkorová

„Knihovna je pěkná srandovní je veselá a má plno
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since zde byla kontrola vědomostního
pochodu pořádaného
Cvikováčkem
Děti lesu - les dětem, na který se přihlásilo více než 300
dětí za Cvikova i
okolních měst.
Průběžně
během celého roku dle
možností
(hlavně
finančních) probíhá
brigádnická činnost.
Letos jsme udělali
obrubník
kolem
venkovních stolků a
lavic. Navezli jsme zde kamínky, neboť při suchém počasí se
zde prášilo a při mokru tam bylo bláto. Také jsme provedli pokládku linolea v hlavní místnosti a pokládku dlažby v kuchyni
a u schodů na půdičku. Tuto jsme ještě obestavěli sádrokartonem. Průběžně též probíhá úprava travních ploch v okolí,
nařezání dříví na zimu a další aktivity.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se nějak podíleli na chodu klubu a jeho reprezentaci. Rovněž bych
poděkoval všem sponzorům a ostatním, kteří přispěli ať již
finančně či technikou na zvelebování areálu, který slouží jak
pro výcvik psů, tak i pro další společenské události města.
Bližší informace lze získat na internetu na adrese :
www.Cvikov.com
Za kynologický klub
Josef S t u d n i č n ý

Z činnosti kynologického klubu
V roce 2006 proběhlo v areálu kynologického klubu několik událostí, a to jak po stránce výcviku psů, brigád, tak i akcí
na poli kultury.
Předně se zde už tradičně uskutečnil Dětský den, kterého
se zúčastnilo odhadem na 500 dětí s rodiči ze Cvikova a okolí. Oddíl kynologů se něm podílel ukázkou výcviku psů a zajištěním ukázky z výcviku agility kolegů z Děčína. Dále jsme
zde měli letní výcvikový tábor, na kterém bylo na 70 účastníků z celých Čech. Pořádaly se zde troje zkoušky z výkonu jak
podle národního, tak i mezinárodního zkušebního řádu. Naši
členové se účastnili i soutěží, kdy pan Kříž dosáhl vítězství
v Novém Boru a pěkných výsledků na dalších soutěžích. Vrcholem bylo 6. místo pana Ing. Pospíšila na Mistrovství světa
stopařů, howavardů, které se konalo od 17. do 19. listopadu
v blízkosti Bratislavy v Moravském Svatém Jánu. I tímto mu
chceme blahopřát za vzornou reprezentaci klubu. Naši členové se zúčastnili i řady výstav, kde dosáhli titulů CAC,CACIB a
BOB. Tyto známky znamenají mezinárodní uznání krásy a
nejhezčí pes daného plemene bez rozdílu kategorií. Chovnou
stanici z našich členů mají dlouhodobí chovatelé Josef Kříž a
Míla Málek.
Areál klubu v průběhu roku posloužil jako útočiště při výletech žákům naší základní školy. V červnu zde strávila třída
pod vedením pana učitele Mgr. Borise Jakobi dvoudenní
školní výlet. V červenci zde proběhl koncert skupiny Brutus,
kterého se podle mého odhadu účastnilo na 300 příchozích.
Vzhledem k úsilí pořadatelů a pěknému počasí je škoda, že
jich bylo tak málo. Orvní víkend v září se u nás již po několikáté konal sraz historických kol pod patronací Městského klubu kultury ve Cvikově. Opět zde byl cíl výletu školáků. 2. pro-
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Dne 20. ledna 2007 uplyne přesně rok od tragické
autonehody, při které vyhasnul mladý život našeho kamaráda a spolužáka Jardy Henkeho. Stále zůstane
v našich vzpomínkách.
Spolužáci ZŠ

Děkujeme touto
cestou paní Martě
Studničné, Ludmile
Vrabcové, Marcele
Čermákové, Kateřině Kovalevové a dětem z MŠ Jiráskova
za krásné vystoupení při naší diamantové svatbě, která se konala 12. října 2006 v Obřadní síni Městského úřadu ve Cvikově.
Poděkování patří všem dětem, které toto překvapení připravily k našemu výročí – 60 let společné cesty
životem.
Všem přejeme zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu
v roce 2007.
Josef a Růžena Ledeckých
Svor

Dne 20. ledna 2007 uplyne
rok od tragické nehody, při
které nevlastní vinou zahynul
ve věku 22 let náš drahý syn
a bratr Josef Tregner. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Rodiče,
bratr Jaroslav a Martin

Vážení přátelé,
děkuji všem, kteří jste doprovodili mého manžela na poslední
cestě a zároveň za projevenou
soustrast a květinové dary.
Ve Cvikově
manželka
Alena K r u m p o l c o v á

Děkuji paní M. Kocsisové ze Cvikova za velmi pěkný a
poctivý přístup při vyřízení mé reklamace ze dne 14.
prosince 2006. Tato reklamace se nestala její chybou.
David M i k u l c a
Cvikov

jedná se o rychlou přípravu a hlavně levné polévky:

máme-li játrové knedlíčky, je polévka téměř sváteční./

Polévka
krupicová
s
vejcem
Na másle opražíme krupici a do ní přidáme vejce /
řádně rozmícháme/. Zalijeme vodou, přidáme bujón, sůl
a pár minut povaříme. /Pro vylepšení přidáme pažitku a

Polévka
s
ovesnými
vločkami
Na sádle nebo oleji mírně opražíme ovesné vločky.
Zalijeme vodou, přidáme sůl, majoránku, česnek /
můžeme i bujón/ a vaříme až jsou vločky měkké.
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Informace pro občany, podnikatele a organizace na

Na spolupráci v roce 2007

zdarma inzerce, vydání vlastních článků,
soutěže pro děti a jiné.
Po dobu trvání soutěže má hlavní sponzor reklamu
zdarma !

Do konce ledna 2007 zaevidujeme firmy, které se
chtějí na našich stránkách prezentovat (logo,
odkaz na svoje stránky,...).
Vše ZDARMA !

Chcete-li někdo pomoct s tvorbou tohoto webu – ozvěte se !
Hledáme redaktory. Jakékoliv nápady a připomínky zasílejte
e-mailem.

se těší Vaše redakce.

PODĚKOVÁNÍ :

Děkujeme sponzorům za ceny věnované pro dětskou internetovou soutěž pořádanou na www.cvikov.net v patronaci DDM
Cvikováček Cvikov.
M.Hampl
Jedná se o : pí. Skibinská (Svět hraček) a pí. Urbancová (nápojka).
B.Němcové 177, 47154 Cvikov,
Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
tel./FAX 487 751 420, mobil 724 277 060
Za redakci
redace@cvikov.net nebo sapp@atlas.cz

ným nadchodem přecházíme k nedalekému jedenáctiposchoďovému, modernímu hotelu. U vchodu nás vítají
dvě půvabné, usmívající se Číňanky, v dlouhých temně
rudých šatech, přes prsa k boku mají žlutou šerpu
s čínskými písmeny. Pro naše zavazadla přijíždí dva
červeně uniformovaní lift-bojové. Na hlavě obvyklou čepičku a na rukou bílé rukavice.
Přepychová recepce, na stěně několikeré kulaté hodiny a pod nimi štítky se jmény světových velkoměst.
Hodiny ukazují čas v těchto městech, jako např. New
York, London, Paris, atd. V hale kožené klubovky
s kuřáckým oddělením, dále bar, denní jídelna, prodejna
suvenýrů, kdesi je fitness centrum. Průchodem je možno vejít do prodejny s potravinami, atd. Cena za dvoulůžkový pokoj asi Kč 1 400,- za noc. Ubytování, prostředí a služby splňují i náročné požadavky návštěvníků.
Také samotné město Šen-čen je ukázkovým městem
čínské budoucnosti. Od Hong-kongu je odděleno hranicí, platem z ostnatého drátu z doby britské nadvlády.
Tuto hranici je možné spatřit z okna hotelu i na vzdálenějších úbočích za městem. Je to obdobná hranice, jaká
nás ještě před několika lety oddělovala od západu.
Před odjezdem je nutné utratit poslední yuany, nebo
je v bance vyměnit zpět za dolary. V Hongkongu čínská
měna neplatí a nelze ji ani vyměnit.
Vstup do Hongkongu je přechodem přes hlídanou
hranici z jednoho státu do druhého, včetně rentgenové
kontroly zavazadel a pasů. Těžkého zavazadla se zakrátko zbavíme v letištní odbavovací hale, která je ale
mnoho kilometrů vzdálena od letiště. Hala je uprostřed

Čína bez romantiky
Exkluzivní seriál Zdeňka Tamchyny

Dokončení
část XIII.
Jsme na území provincie Guangdong a její malá
část, sousedící s Hongkongem, kolem města Šen-čen,
je od vlastní Číny oddělena střeženou hranicí. Překročit
jí může jen ten, kdo se prokáže dokladem, že v této
ekonomické oblasti bydlí. Každý řidič auta a cestující se
musí v jedné z několika bran na silnici, stejně jako na
hranicích města, tímto dokladem prokázat. Teprve pak
dá uniformovaný strážce pokyn k jízdě. Také v našem
autobuse byl objeven Číňan bez potřebného dokladu a i
se zavazadlem byl vyveden ven. Tato oblast s mnoha
ekonomickými výhodami je již jakousi předzvěstí, či
předobrazem Číny 21. století. Je to patrné již z moderní
výstavby celých komplexů obytných budov, silniční sítě
a aut převážně evropských a japonských značek.
Jedeme neustále směrem na Hongkong. Bezprostředně na hranicích s touto někdejší britskou kolonií
končíme jízdu na autobusovém nádraží a z něj zaskle-

(Pokračování na stránce 15)
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ven usměvavou děvou lákající zcela jasnými posunky
do nedalekého hotýlku. V anglicky tištěných novinách je
možné se z mnoha desítek inzerátů dočíst, že se nabízí
masáže a erotická potěšení pro muže i ženy. To v Číně
ne-existuje.
Uvědomuji si, že za celou cestu napříč Čínou žádná
plocha nebyla popsána sprejery, že žádný Číňan neměl
dlouhé vlasy nebo cůpek, nebo něco podobného, co u
nás občas připomíná mastnou chlupatinu. Velmi početné jsou ve všech městech telefonní automaty, vždy pouze na karty. Mobilní telefony zaplavily i tuto zem a jejich
nabídka se mi zdá být větší než u nás.
Paříž se honosí novou moderní čtvrtí s mrakodrapy,
v Číně je má každé velké město. Vidím dnes Čínu jinak,
lépe, bez romantické představy, že je to orientální země
pokulhávající za moderním světem. Čína je mocností,
která zejména ve výstavbě center mnoha měst nás nedostižně předběhla.
Čínská vesnice ale je, a zdá se, že ještě dlouho bude, opakem toho moderního. Pěstovat rýži bez ruční
práce zatím nelze a bez rýže nelze nasytit jednu miliardu a tři sta miliónů obyvatel. Stejně tak řízení populačního vývoje zůstane dlouho trpkou skutečností.
Loučím se s Čínou a mohu říci, že jsem opět o něco
moudřejší.

(Pokračování ze stránky 14)

města, spojena s letištěm speciální rychlodráhou, kterou
pozdě odpoledne odjedeme.
Východem z haly se ihned ocitám uprostřed známého seskupení mrakodrapů, posta-vených za panství Angličanů. Prostor mezi mořskou zátokou, přístavem a
příkrými svahy je malý a bylo nutné hnát stavby do výše.
část XIV.
Za krátké čínské vlády se zde mnoho nezměnilo.
Čínština sice zaujala své místo, všechny nápisy jsou
nejméně dvoujazyčné, anglické a čínské. Předchozí
hongkongská měna byla vyměněna za novou měnu čínsko-hongkongskou. V oběhu byly ponechány jen některé drobné mince s portrétem anglické královny. Po Angličanech zde zůstaly i poschoďové auto-busy a jinde nevídané poschoďové tramvaje. Přepychové obchody mají
internacionální charakter, zejména klenotnictví
s bohatou nabídkou zlata a šperků.
Hongkong zůstal něčím ojedinělým na čínském území, je supermoderním městem podobným jiným metropolím s mrakodrapy, na kterých se podvečer rozsvítí reklamy firem Canon, Panasonic, atd. Zakotvil zde McDonald a podobné firmy známé ze světa a USA. Jiní jsou i
policisté. V Číně vždy neozbrojení, zde mají u pasu kolt
jistě ráže aspoň 44. Také zde nosí řidiči i nákladních aut
bílé rukavice, všude se uklízí a zametá, aniž by to zřejmě nutilo Číňany neodhazovat odpadky na zem.
Toulám se a postávám v ulicích, dvakrát jsem oslo-

Závěr hezkého vyprávění.
Pardubice, 1999
Kancelář Městského klubu kultury – 487 751 570
(i záznamník), fax: 487 751 411, mobil: 736 682 837
e-mail: kultura.cvikov@wo.cz
Předprodej vstupenek:
pondělky a středy od 14 hodin na MěÚ u Pavly Kovalevové

11. ledna 2006 od 16 hodin
Sál Městského klubu kultury
Tradiční setkání důchodců

10. února 2006
Sokolovna DDM Cvikováček
Dětský karneval
Tanec, soutěže a pohádka pro nejmenší.

18. ledna 2006 od 16.30 hodin
Sál Městského klubu kultury
Jednání Městského zastupitelstva

Studio POLAROID, CTS, a.s.

27. ledna 2006 od 15 hodin
Sobotní pohádka pro děti

Dokladové fotografie
(OP, cestovní pas, řidičský průkaz,…) je stále možné pořídit i ve Cvikově, v budově Městského úřadu v přízemí,
naproti nově přestěhované matrice.
Přístrojem POLAROID zhotovujeme 4 ks fotografií
za cenu 125 Kč. Provozní doba je pondělí a středa
od 14 do 16.30 hodin.
Pro lepší kvalitu fotografií doporučujeme barevné
oblečení.

Připravujeme na únor:
3. února 2006
Společenský ples města
Ve školní jídelně v Jiráskově ulici
7. února 2006
Vodnická pohádka
Pro děti MŠ a ZŠ
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