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Vážení spoluobčané,
letošní zima nám všem dala pořádně
zabrat. Snad už je ale konečně jaro a
sníh v dohledné době úplně zmizí. Nejvíce práce a starostí s letošní nekonečnou zimou měly naše Služby města Cvikova s.r.o., na kterých je údržba místních komunikací. Všichni zaměstnanci
služeb se určitě snažili co nejlépe svoji
práci zvládnout. I přesto však nebyl stav
některých komunikací vždy ideální. Mimo velké množství sněhu a téměř žádnou oblevu byl pro nás značný problém
to, že velká část města leží na území
CHKO Lužické hory, což znamená že se
nemůže při odstraňování sněhu
z komunikací použít chemický posyp.
Přesto se pokusíme společně se správcem komunikací připravit na příští zimu
některá vylepšení techniky, která by
údržbu komunikací ještě zlepšila. Záro-

Cena 5 Kč

veň chci jednat se správou CHKO o
možnosti používat sůl na posyp nejexponovanějších částí města, protože je
předpoklad, že další zimy budou obdobné.
A protože je už skutečně jaro, chtěl
bych oznámit všem občanům a hlavně
dětem, že 1. května budou opět Májové
slavnosti, které se loni dle mého názoru
opravdu vydařily. V programu bude velká dětská estráda, skákací hrad a další
atrakce, hudebně zábavný pořad lidových a populárních melodií, dívčí vokální skupina Toffees, koncert skupiny Karamel a na závěr ohňová show. Vše se
bude odehrávat opět v bývalém letním
kině. Bude samozřejmě zajištěno bohaté občerstvení a o zábavu nebude nouze. Snad se nám počasí vydaří a zapomeneme na dlouhou letošní zimu.
Mgr. Ivo Čeřovský
starosta města

Informace z jednání 4. schůze Rady města Cvikov dne 21. února 2006
44/06
Návrh člena rady p. Waltera na zrušení výhodných podmínek
pro koupi bytu pro stávající nájemce, upozornit na změnu podmínek, připravit podklady pro další prodej bytů - návrh bude
předložen k diskusi na ZM.
45/06
Rada se seznámila se stavem pohledávek města
k 31.12.2005 a podle jednotlivých druhů nedoplatků přijala toto
opatření:
Prodej obytných domů – zaurgovat dodržování splátkového
kalendáře za prodej domu čp. 49.
Nájemné pozemky – upomínky občanům na platbu nájemného
ve zpravodaji, v případě neprovedení úhrady nájemného ukončení nájemní smlouvy, příp. neprodloužení nájemní
smlouvy. Upřesnění této pracovní činnosti v pracovní náplni
referenta správy majetku - provede tajemník MěÚ.
Uplatnění pohledávky u konkursního řízení Interiér Cvikov –
trvá.
- Splátky bytů – dodržování splátkových kalendářů.
- Místní poplatek ze psů – provedení platebních výměrů
na dlužné částky.
- Pohledávky za propagační materiál – v y z v a t dlužníka
k osobnímu jednání za účasti vedoucího fin. odboru a tajemníka MěÚ k upřesnění formy vrácení materiálu a vyúčtování fin.
prostředků.

38/06
Propagační materiál průvodce Cvikova – návrh od p. Klucha,
rozšíření o turistické cíle, instituce, firmy, obchody apod. Cizojazyčná verze v němčině a angličtině v jednom výtisku,
v závěru publikace s odkazy na fotografie, náklad 2 tisíce, cena 20,40 bez DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)
39/06
Žádost o prodej domu č.p. 246 Alšova – návrh na snížení ceny
dle žádosti. Rada nedoporučuje snížení. (6 pro, 1 nepřítomen)
40/06
Souhlasí se zadáním pro provedení výběrového řízení a veřejné soutěže na inženýrské sítě v Ústavní ulici Cvikov s.r.o
ALCEDO IS Nový Bor. (6 pro, 1 nepřítomen)
41/06
Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na činnosti stanici pro
ochranu zvířat – FALCO Sev. stanice Dolní Týnec, Třebušín.
(6 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen)
42/06
Řešení upomínky na zaplacení reklamy města v Europan City
katalogu, zrušení další prezentace, objednávka prezentace –
není podpis statutárního zástupce města, podat nesouhlas
města . (6 pro, 1 nepřítomen)
43/06
Nedoporučuje ZM schválit zrušení předkupního práva města
k bytu č. 4 v č.p. 553 Sídliště Cvikov, vlastník bytu p. Černohub (registrace kupní smlouvy 23.2.05). (6 pro, 1 nepřítomen)

(Pokračování na stránce 2)
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- Místní poplatek za odpad – návrh na zpracování návrhu na
odstranění tvrdosti zákona, doporučení pro ZM, přehled pohledávek za místní poplatek za odpad podle jednotlivých let
na ZM – předložit na jednání rady návrhy na osvobození .

(Pokračování ze stránky 1)

- Nájemné z nebytových prostor – provedení urgence u č.p.
56 – v případě nedodržování splátkového kalendáře vymáhání
soudní cestou.
- Nezaplacené pokuty a náklady správního řízení, přeplatky
sociálních dávek – využito všech možností vymáhání.
- Místní poplatek VHP – provedení vymáhání v souladu
s vyhláškou.
- Nezaplacená inzerce – s o u h l a s í s odpisem částky 150,
Kč (inzerce pohostinství Milštejn)
- Pohledávky za odpady – podnikatelé
p o v ě ř u j e referenta životního prostředí p.Kolbabovou –
kontrola užívání nádob, prokazování likvidace odpadů, řešení
podle zákona o odpadech – zahájení řízení. Termín 21.3.06.
- Prodej pozemků – splátky kupních cen – provedení urgence.

Dále rada projednala a
- vzala na vědomí informaci o docházce dětí v MŠ Lindava
- podání nové žádosti na KÚLK na převod objektů po SOU
na město
- vzala na vědomí informaci o jednání komise o otevírání
obálek veřejné soutěže na rekonstrukci ZŠ a MŠ, řízení p.
Čičmanec, další zasedání komise 16.3.06
JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města

Mgr. Ivo Čeřovský
starosta města

MĚSTO CVIKOV
Městský úřad
náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, tel. 487 751 202-4, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz

přijme
referenta(ku) správního odboru
pověřeného vedením podatelny a informačního centra města
Požadujeme:
- úplné střední vzdělání s maturitou
- dobrou znalost práce na PC
- velmi dobrou znalost Nj (slovem i písmem)
- dobré společenské vystupování a samostatnost
- trestní bezúhonnost
- praxe ve státní správě výhodou.

-

zaměstnanecké výhody (příspěvky na stravování,
penzijní připojištění apod.).

Uchazeč nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo
kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem
činnosti je podnikání.
Přihlášky podávejte na podatelnu Městského úřadu
Cvikov nejdéle do 14. 4. 2006 do 12.00 hodin nebo
zasílejte na adresu městského úřadu uvedenou
v záhlaví této veřejné výzvy. Vybraní uchazeči budou
pozváni k ústnímu pohovoru. Předpokládaný termín
nástupu je 1. 6. 2006.

Písemná přihláška musí obsahovat:
- strukturovaný životopis
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3
měsíce).

Ing. Zdeněk P e t e r
tajemník
Městského úřadu Cvikov

Nabízíme:
- platovou třídu T 7 dle NV č.330/2003 Sb.
- dobré pracovní prostředí

Město Cvikov nabízí k pronájmu
nebytové prostory v č.p. 295, Komenského ul., Cvikov
o výměře 76 m2
Minimální cena za 1m2/rok je stanovena na 500,- Kč bez energií a služeb.
Kritériem pro výběr je způsob využití a nabídnutá cena.
Nabídky musí být doručeny nejpozději do 18. dubna 2006 do 10.00 hod. na podatelnu MěÚ Cvikov, případně poštou
na adresu:
Městský úřad, nám. Osvobození 63, 471 54 Cvikov
Nabídku označte: „Nabídka – Komenského 295-neotevírat!“
Bližší informace na tel.: 487 751 203
Nabízený prostor je ihned volný
Mgr. Ivo Čeřovský
starosta města
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Žádám opětovně všechny občany, kteří mají
v pronájmu obecní zahrádky, louky, sklepy apod.,
aby si doma prohlédli svoje stávající smlouvy.
U velké řady z Vás již platnost nájemních smluv
skončila, přestože mnozí provádíte pravidelné roční úhrady.
Dostavte se proto ve vlastním zájmu co nejdříve
na Městský úřad Cvikov, přízemí, dveře č. 8 – správa majetku města, za účelem prodloužení nebo případného ukončení nájmu a úhrady zjištěných nedoplatků.
Dlužníkům z minulého období bude zasláno písemné upozornění s uvedením lhůty k provedení
úhrady dlužné částky.
Těm, kteří tak neučiní, bude nájemní smlouva
ukončena a předmět nájmu bude předán zpět městu ve stavu, v jakém jej původně převzali. Poté dojde k vymáhání zjištěných pohledávek jiným způsobem.
Petr Foltýn
SMM

SčVK a.s., specializovaný závod ÚV a ČOV, pobočka ČOV Pod Holým vrchem 3067, Česká Lípa,
nabízí volné pracovní místo –

OBSLUHA ČOV CVIKOV
Zaměstnání: na základě dohody o pracovní činnosti
Pracovní doba: cca 70hod/měs (cca 3,5hod/den) –
volná pracovní doba
Mzda: měsíční (bude sdělena telefonicky při pohovoru)
Požadovaná kvalifikace: zámečník, příp. elektrikář
apod.
Další požadavky: základní znalost práce s PC
Vhodné pro vitální, pracovité a pořádkumilovné důchodce.
Nástup dle dohody v období červen - červenec
2006.
Bližší informace podá – Žížala Pavel, mistr ČOV,
tel. 487 871 158, 724 112 581

Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych Vás seznámil s bližšími informacemi týkající se
Hotelu Sever.
Na úvod možná trochu historie. Dle získaných informací
z Vlastivědného muzea v České Lípě byla budova postavena v roce
1898 a od prvopočátku sloužila jako hotel. Do konce II. světové války
se jmenoval Hotel Říšský dvůr, po válce byl přejmenován na Hotel
Stalingrad a po 60. roce na současný název Hotel Sever.
Na 19. zasedání Zastupitelstva města Cvikov 10.2. 2005 bylo
schváleno nabytí tohoto objektu. Jednání tehdy bylo velice bouřlivé a
překvapil mě velký zájem místních obyvatel. Prodej proběhl
v listopadu loňského roku ve veřejné dražbě za vyvolávací cenu 1 379
200,-Kč a poté proběhlo převzetí Hotelu Sever do majetku města.
Ještě v prosinci bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci. Vítězem se stala firma Projekty – Stavby Ing. Dostál. V současné době je již vypracována
studie, která zachovává historický vzhled objektu. V přízemí bude restaurace s kuchyní, vinárna a informační centrum. V prvním patře sál
a v druhém patře ubytovací prostory.
Věřím, že v budoucnu bude tato dominanta města podporovat společenské a kulturní dění ve Cvikově.
Stavební a investiční technik města
Petr Vrabec
Foto: Pavel Cyrus
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ZŠ a MŠ Cvikov informují
jazyků. Jde o trend, kterému se naše škola nijak nebrání, o
čemž svědčí i zařazování hodin nepovinné angličtiny do 2. a 3.
ročníků.
O tom, jak se nám práce ve škole daří, svědčí i ohlasy
těch, kteří se zapojili do dotazníkového šetření Mapa školy, jehož vyhodnocení jsme na školu tento měsíc obdrželi. V těchto
dnech se s výsledky seznamujeme, abychom o nich mohli informovat kolegy, žáky, rodiče a zřizovatele školy. Širší veřejnost by se mohla dočkat třeba už s příštím číslem Zpravodaje.
Petr Jonáš, ředitel školy

Březen ve škole

Byť bychom v tuto dobu čekali, že budou pod náporem slunečních paprsků teploty stoupat a okolí školních budov zkrášlí
jarní zeleň, opak je pravdou. Kraji vládne zima, což znamená,
že naši školníci odklízejí sníh, voláme SMC s žádostí o otloukání rampouchů a hlavně pořád topíme. Zdá se, že z téhle zimy lacino nevyvázneme. Ale už teď můžeme chválit rekonstrukci budovy v Sadu 5. května, která nám dala zapomenout
na dřívější problémy s netěsnými okny, jimiž táhlo a zatékalo
z tajícího sněhu. Jsem rád, že díky péči města dostane nový
kabát i tělocvična se sociálním zařízením, nové podoby se dočkají i venkovní prostranství. Rádi bychom, aby se
v plánovaných prostředcích našly i peníze na podlahové krytiny, které zatím poněkud kazí dojem z učeben a kabinetů, nově
barevně vymalovaných a opatřených moderním nábytkem.
Věřím, že v přívětivém prostředí se lépe pracuje jak dětem,
tak i zaměstnancům školy. Před těmi opět stojí nejedna potíž
způsobená chystanou rekonstrukcí, ať už jde o stěhování inventáře či zajištění hodin tělesné výchovy v době prací
v tělocvičně a na školním hřišti. Jsem přesvědčený, že jsme
schopni i ve ztížených podmínkách jak zajišťovat kvalitní výuku podle stávajících učebních dokumentů, tak i pokračovat
v práci na tvorbě nového školního vzdělávacího programu,
podle něhož bychom měli na škole vyučovat od školního roku
2007/2008. Změny přinese i chystané rozšíření učebních plánů na prvním i druhém stupni, zejména posílení výuky cizích

P.S. O akcích, které na škole proběhly, informuje na jiném
místě zástupce ředitele pan Mgr. M. Novotný, já si proto dovolím jen dodatek: Veronika Leschingerová přivezla
z okresního kola recitační soutěže bronzovou! Blahopřejeme a
děkujeme za reprezentaci cvikovské školy.

Během měsíce dubna bude probíhat zápis dětí
do Mateřské školy v Lindavě na školní rok
2006/ 2007.
Vážení rodiče, máte-li zájem, přijďte se podívat,
seznámit se s prostředím, s činnostmi a dalšími
aktivitami dětí.
Učitelka MŠ Dagmar Modráčková

Děkujeme hlavní organizátorce Mgr. V. Hanischové
a porotě Mgr. J. Růžičkové
a Mgr. I. Jakubové.

SOUTĚŽE POŘÁDANÉ KANTORY
NAŠÍ ŠKOLY
Recitační soutěž – I.stupeň

Vítězové všech kategorií postupují do okresního kola,
které se uskuteční 22.3.2006 v Novém Boru, přejeme
hodně úspěchů.

Dne 13.3.06 se konalo školní kolo v recitaci žáků 1. –
5. ročníku. Do školního kola postoupili vždy 3 nejlepší
z každé třídy, tedy celkem 30 žáků. Celkové výsledky ve
všech kategoriích:

PYTHAGORIÁDA – 6.ročník
Soutěž proběhla 14.3.2006 za účasti 16 žáků.
Úlohy vyžadovaly důmysl, úvahu, použití znalostí
z hodin a představivost. To, že je naši žáci předvedli, zaslouží pochvalu. S 15 zajímavými úlohami si nejlépe poradili:
1. místo – Ondra Jakub – 6.B,
2.místo – Jana Čapková – 6.B a
3.místo – Denisa Jančarová – 6.A.
Děkujeme organizátorům soutěže Mgr. I. Knejflové a Ing. D. Chourové.

I.ročník 1. Tomášek Michal – 29 bodů
2. Říha Marek – 28 bodů
3. Kohout Jakub – 24 bodů
II. – III.ročník 1. Charvátová Jana – 30 bodů
2. Pražáková Lucie – 29 bodů
3. Rudinský Tomáš – 27 bodů
Vokřínek Dominik – 27 bodů
IV. – V.ročník 1. Vrána Michal – 30 bodů
2. Grančičová Eva – 26 bodů
3. Machač Michal – 25 bodů

PYTHAGORIÁDA – 7.ročník

Děkujeme hlavní organizátorce p. uč. Růženě Novákové!!!

V této kategorii si nejlépe vedli:

Recitační soutěž – II.stupeň

1. Jan Hanzlíček – 7.A
2.- 3. Saša Měškov – 7.A
2.- 3. Jan Šmíd – 7.B

Dne 20.2.06 proběhla recitační soutěž i na II. Stupni
naší školy s těmito výsledky:
1. Leschingerová Veronika
2. Draškovičová Nikola
3. Flecková Dominika
Němcová Veronika

V této kategorii děkujeme za organizaci Mgr. M. Tučkové a Ing. D. Chourové
za kantory Mgr. M. Novotný
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Každoroční velikonoční prodej
Ve dnech 10.-11.4.2006 se v ZŠ Sad 5.května uskuteční další
ročník velikonoční prodejní výstavy keramiky a ostatních dětských výrobků.
Otevřeno bude od 14.00-17.30 hodin.Všechny srdečně zveme ke
koupi dětských výrobků, nebo jen prohlídce výstavy,na které bude
vládnout příjemná velikonoční atmosféry.
J.Bártová

Výstava panenek pro UNICEF
Další ročník se již začíná připravovat.Na některých místech ve městě můžete vidět
poutače či získat střih na výrobu panenky.Pokud nám chcete pomoci, rádi přivítáme
do svých řad další pomocnice.Výstava hotových panenek se uskuteční v říjnu.Kdo panenku nemůže vyrobit,bude mít možnost tento projekt podpořit zakoupením panenky přímo na místě.
Jak se můžete zapojit do Projektu Panenka?
• tvorbou panenky podle střihu
• nákupem-„adopcí“ zhotovené panenky za částku 600 Kč, což je suma potřebná
k očkování 1 dítěte v rozvojových zemích proti šesti smrtelným dětským chorobám
(spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna).
Kde můžete panenku zakoupit-adoptovat?
• v říjnu na výstavě ZŠ Cvikov
Celoročně v pražských prodejnách UNICEF (v sídle naší organizace v Domě OSN,
Praha 5, nám. Kinských 6, a v Nákupní galerii Atrium, Karlovo nám. 10, Praha 2).
Vždy po vyhlášení celorepublikové kampaně k adopci panenek též na dalších prodejních místech v ČR
Adopcí panenek přímo na naší internetové stránce v části e-panenky (panenka, kterou adoptujete, Vám bude zaslána na dobírku)

Zprávička ze ZUŠ Cvikov

Dne 15. března 2006 proběhlo v Turnově Krajské kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol v sólovém zpěvu.
Naše žačka Gabriela Nechutná, která postoupila z České Lípy, ve své kategorii, kde bylo celkem 5 soutěžících, zvítězila a své
soupeře nechala za zády.
Je to veliký úspěch. Upřímně gratulujeme.

disciplín.
Vyplněné přihlášky je možné podat v kanceláři školy do
28.4. 2006 nebo i elektronickou cestou – kancelar@zsulesa.cz.
Přijímací řízení do jazykové třídy se bude konat dne 4.5.
2006 od 14 hodin a do sportovní třídy dne 11.5. 2006 od
14. hodin.
Přihlášky a bližší informace o přijímacím řízení jsou
k dispozici v kanceláři školy – tel. 487 727 927 nebo na
webových stránkách školy www.zsulesa.cz.

Základní škola Nový Bor, ul. B. Němcové 539
JAZYKOVÁ A SPORTOVNÍ TŘÍDA
Základní škola U Lesa bude i v novém školním roce
2006/2007 otevírat dvě specializované 6. třídy – třídu
s rozšířenou výukou jazyků a třídu sportovní.
V jazykové třídě nabízíme jako druhý cizí jazyk výuku
němčiny, francouzštiny nebo ruštiny.
Sportovní třídy jsou zaměřeny na atletiku, míčové hry a
seznámení se základy méně známých her a sportovních

V kamenité stráni sněhu po kolena, stoupání jak do bílé zdi.
Krok, vytáhnout nohu, zapřít hůlku a další krok. Chvílemi foukal vítr fičák, chvílemi zpoza mraků vykouklo slunko, aby vidělo čtyři upachtěnce funící do kopce.
Najednou konec. Úleva. Stojíme na hoře u hraničního kamene
s velkým dřevěným křížem, za zády německá hospoda.

Cesta Žitavskými horami
„Tak, chlapi a dívko, nasadit návleky, připravit hole a vyrážíme na Hvozd!“ pobízím své tři kamarády, když šlapeme na
hraniční kopec od Dětského domova v Krompachu.
„Hned po ránu do kopce, to na začátek a pak nás čeká 15
km pochodu ve sněhu a přes dva kopce.“ pokračuji ve shrnutí
naší dnešní trasy. Do dvou třetin Hvozdu jsme pěkně ‚topili‘.
Leč šlapat se dalo. Ale poslední třetina to byl adrenalin.

(Pokračování na stránce 6)
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káme na ten krásný boží svět z vyhlídky po německém kraji.
Opatrně slézáme a pouštíme další návštěvníky, kteří toužili po
nádherném rozhledu. Po čtvrt hodině chůze nalézáme odpočinkový altán a dáme zaslouženou svačinu.
Zamrzlé schody nás čekají ještě těsně pod kopcem, kde se
cesta stáčí na skalní hřbet. Je tam tak třicet schodů, ale jeden
led. Po jednom ručkujeme po zábradlí, nohy rozepřené od špricle ke špricli. Ale lezem statečně vzhůru. Nahoře funím jak
lokomotiva na oibinském nádraží. Taky se ze mne i tak páří.
Jdeme asi kilometr a je odbočka na tzv. Českou vyhlídku. Na
ní se můžeme pořádně vydýchat z námahy a rozhlédnout se
do Čech. Tedy přesně do Hrádku nad Nisou.
Hnedle vedle sousedí již německá Hartava. Nezbytné focení a
dojdeme na vrchol kopce Töpfer, který se vypíná nad městečkem Oibin a z jeho tří vyhlídek je vidět až do Žitavy. Když jede z nádraží mašinka, můžete její jízdu pozorovat až do konečné stanice právě v Žitavě. Na kopci je dřevěná stylová restaurace, zmíněné vyhlídky a dobrý rozhled. Setrvali jsme asi
hodinu a spouštíme se dolů k městečku Oberstdorf. Chvílemi
před sebou valíme sníh, ale nám už to je jedno. To nejhorší už
máme za sebou. Trochu blbneme z radosti, jak je zde krásně
a že se nám zatím daří zdolávat nástrahy cesty. Kloužeme se
po zapadlých dřevěných schodech, řežeme zatáčky, jako když
jedeme na lyžích. Pak mi ujely botky a pěkně jsem sebou lupnul.
„A dost hochu“ povídám si. Jedna sádra mi letos stačila.
Dolů scházíme bez úhony. Na kraji obce přejdeme koleje a
stáčíme se doleva na žlutou značku směr Jonsdorf. To máme
před sebou ještě sedm kilometrů, jsme tak v půli trasy. Do
Jonsdorfu se jde lesem, žádné převýšení. Potkáváme lidi, kteří nás zdraví mezinárodním pohraničním nářečím. Vykračujeme si jak po městském korzu. Čtyři kilásky uběhly jak voda.
Už vidíme první stavení. Zde můžeme odbočit do obce nebo
jít kolem kopce Jonsberg k české hranici. Diskutujeme, jakou
cestou se budeme dále ubírat. Jednomyslně schváleno, že
jdeme dále lesem. Pozvolna se cesta zvedá až přechází
v dobrý prďák. K tomu hrabete ve sněhu jak v hromadě bílého
cukru. Chůze jde pomalu, síly ubývají rychle.
Když jsme dorazili až na Českou státní hranici a k autu to
bylo jen pár set metrů, byli jsme šťastní, že se nám výlet do
Žitavských hor zdařil. V létě si tuhle trasu projdeme znova.
Pěkné je ještě v Jonsdorfu navštívit Motýlí dům. Ale v zimě je
zase víc dobrodružství a adrenalinu. Kdo má chuť, ať též zkusí. Lužické a Žitavské hory vítají každého a dokáží okouzlit.
Konečně jako každé hory.

(Pokračování ze stránky 5)

To však netušíme, co nás ještě čeká. Toto byl slabý odvar.
Přejdeme k věži, tedy k rozhledně a máme sestoupit po německé straně směrem k Oibínu a jít na kopec Töpfer. Značka
modrá. Ta byla u rozhledny, pak kousek níž a pak – nebyla.
Zato sněhu až po pás a cesta zmizela. Chodím mezi buky
sem tam. Přeci na nějakém musí být další kýžený modrý proužek. Přibližně cestu znám, ale ve sněhu neumím odhadnout,
kde se zatáčí dolů. A pak ji vidím, mršku. Skrývala se za stromem. Tak hurá. K tomu stromu to bylo od nás asi sto, sto padesát metrů. Jenže ve sněhové nadílce až po pr…. No zkrátka
každý krok byl jak když šlápnete do vody a chvilku se potápíte
a vynořujete.

Hurá, konečně pevná cesta. Teď již v pohodě šlapeme do
skalního města před kopcem Töpfer. Cestou shlížíme
z nádherných vyhlídek na městečko Oibín, na hrad a na malebnou krajinu kolem. Skály jsou lemovány smrky a borovicemi, které ve sněžném hávu vypadají jak eskymácké tanečnice. Skalní masivy končí pískovcovým sukem, na který vedou
železné schody v počtu tak padesáti. Na vrcholu je železný
kříž a vyhlídka. Další místo našeho putování. Pod suk šlo vše
v dobrém duchu. Ale, opět nástraha. Schody těžce poznamenané letošní zimou. Zasněžené, roztáté a opět zamrzlé. Po
těch zkratkových bobanech se opravdu „dobře“ lezlo. Snadnější bylo lézt po zábradlí. Když ovšem bylo. Kde chybělo,
tam musel člověk risknout buď skluz či přeskok na další kus
železné opěry. Po chvíli námahy jsme opět dosáhli cíle. Kou-

Zdeněk Nigrin

STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti , informace
htttp://knihovna.cvikov.cz
Co bylo
Navštívil nás pan PhDr. Vlastimil Vondruška

Toto byla první akce v naší knihovně, která byla pořádána výhradně pro dospělé. A měly jsme velké obavy, abychom si tu nakonec s panem Vondruškou neudělali dýchánek ve třech. Setkání se však povedlo a naši návštěvníci mohli nejen
poslouchat, ale také si příjemně popovídat i získat knížku s podpisem známého spisovatele.

Pasování prvňáčků

Pod dohledem písmenkové víly malí žáčci podstoupily těžkou zkoušku, aby mohli být po složení slavnostního slibu pasováni na rytíře“ Čtenářského řádu“.
Za spolupráci děkuji loutkovému souboru Klubíčko.

Báječné dopoledne s Vítězslavou Klimtovou

Žáci 3. ,4. a 5. třídy si s veselou a temperamentní paní a jejím průvodcem Pavlem Půtou užily zpívání, malování i spoustu zábavy
a legrace.

(Pokračování na stránce 7)
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Co bude
Od 15.3. další běh počítačového kurzu pro pokročilé seniory
Ve spolupráci se společností Venkovský prostor v rámci projektu Internet pro třetí generaci začal 15.3. druhý běh počítačového kurzu, který volně navazuje na ten z předchozího roku. Bude se konat od 15.3. vždy každou druhou středu od 9.00 do 11.00
v prostorách Městské knihovny ve Cvikově. Další potřebné informace se dozvíte v knihovně.

Světem Václava Čtvrtka
3.4. – 6.4. soutěž pro děti ZŠ
V dubnu by se Václav Čtvrtek dožil 95 let a v tomto roce mu patří hned dvojí výročí – 4.4.1911 – 6.11.1976. Dnes již známé
příjmení Čtvrtek mu však nejprve sloužilo jako pseudonym, oficiálně si změnil jméno z původního Václav Cafourek na Václav
Čtvrtek až v roce1959.
Dnes můžeme říci, že se stal klasikem naší moderní pohádky, které nechybí humor a vtip. Jeho rázovité postavičky jsou doma
v českých krajích, zejména kolem Jičína, a zná je nejen každé dítě, ale i dospělí. Nejlépe si jeho pohádkový svět připomeneme
právě knížkami, které napsal. Proto je tu soutěž, která je určena všem dětem základní školy:
Kdy : 3.4.- 8.4.
Kde : v Městské knihovně ve Cvikově
V knihovně vyplníte a za správné odpovědi si hned vylosujete odměnu .

Jaké knížky od Václava Čtvrtka najdete v naší knihovně :
Cesty formana Šejtročka
Kosí strom Kotě z Kocourkova
Rumcajs, Manka,Cipísek
Křemílek a Vochomůrka
Císařská vojna se sultánem
Nezbedné pověsti
Čáry máry na zdi
O Česílkovi
Čtení o vepříkovi a kůzleti
O víle Amálce
Čtyři Breberkos
Podivuhodné vyprávění bývalého piráta
Franta a já
Kolíska
Hajaja
Pohádka o myslivci a víle
Chlapec s prakem
Pohádka o ptáku Klabizňákovi
Jak čert hledal díru do pekla
Říkání o víle Amálce
Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka
Vodník Čepeček
Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni Zlaté pero
Kolotoč v Africe
Sněhy nás už opouštějí, ať vás hřeje jarní slunce.

Pozvánka

L.Sýkorová

Pozvánka

na Výroční členskou schůzi Českého svazu zahrádkářů,
základní organizace Cvikov, která se bude konat
v sobotu dne 29.dubna 2006 v Kulturním domě Cvikov,
začátek v 9.30 hodin.
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Zpráva o hospodaření a revizní zpráva
4. Volby do orgánů základní organizace
5. Návrh činnosti pro další období
6. Různé (dokončení prodeje zahrádek do osobního
vlastnictví, členství v z.o., atd.)
7. Schválení usnesení
8. Závěr
Ivo Š k o l a , předseda ZO ČZS Cvikov

na výroční členskou schůzi
ZO Zdravotně postižených ve Cvikově,
která se koná ve středu 19. dubna 2006
v 15.00 hodin v Městském klubu kultury Cvikov
Program :
1) Zahájení
2) Pokladní a revizní zpráva
3) Zpráva o činnosti – VOLBA nového předsedy
4) Občerstvení, kulturní program
5) Zaplacení příspěvku na rok 2006
6) Diskuse
7) Usnesení
8) Závěr
ZO ZP Cvikov

Studio POLAROID, CTS, a.s.
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.
Informace na tel.: 736 682 837
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Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne 5. dubna 2006
provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině
16.30 – 16.50 hod.
17.00 – 17.30 hod.
17.35 – 17.50 hod.
18.00 – 18.10 hod.

Lindava – u Krsků
Lindava – Mercedes (Lohr)
Lindava – křižovatka na Sloup v Čechách
Svitava - náves

Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz. Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele.
Úhrada činí 100,- Kč

Upozorňujeme majitele psů a koček, že bude dne 12. dubna 2006
provedeno povinné ochranné očkování proti vzteklině
13,00 - 16,30 hod.
16,45 - 17,00 hod.
17,15 - 17,30 hod.

Veterinární středisko Cvikov
Drnovec u pohostinství
Trávník u autobusové zastávky

Majitelé zvířat předloží očkovací průkaz.
Očkování proti vzteklině se provádí na náklady majitele.
Úhrada činí 120,- Kč
Aktuální informace o ptačí chřipce jsou publikovány ve většině médií a v ucelenější podobě je možné je získat na serveru www.svscr.cz, webových stránkách Státní veterinární
správy ČR.
MVDr. Josef Král
ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj

Informace o ptačí chřipce pro veřejnost
Za současné nákazové situace se státní veterinární službě
hlásí hromadné úhyny (min. 5 ks na jednom místě) volně žijících ptáků. U kachny divoké, husy divoké, husy polní, husy
běločelé, labutě velké, volavky popelavé a kormorána obecného se hlásí i ojedinělé úhyny. Pracovníci jednotlivých inspektorátů Krajské veterinární správy zajistí sběr nahlášených uhynulých ptáků a jejich laboratorní vyšetření
v příslušném Státním veterinárním ústavu. Podnikatelské
subjekty s chovy drůbeže se řídí Mimořádnými veterinárními
opatřeními Státní veterinární správy ČR ze 14.2. 2006.
Uhynulých ptáků by se neměl nikdo dotýkat a jejich nález se
v jednotlivých okresech hlásí na příslušné inspektoráty Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj.
Okres Česká Lípa : v pracovní době tel. 487 521 625
v mimopracovní době MVDr. Zachardová,
tel. 604 452 369
MVDr. Joch, tel. 723 742 139
MVDr. Kurfürst, tel. 606 684 217
Pracovní doba inspektorátů je Út, Čt, Pá od 7.00 do 15.30
hodin, Po, St od 7.00 do 17.00 hodin.

Informace krajské správy ČSÚ
– výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2006 výběrové
šetření o životních podmínkách domácností. Účelem šetření
je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností. Šetření se uskuteční na celém území ČR v cca 10 000 náhodně vybraných
bytech. Pro toto šetření se v našem kraji dostala také obec
Cvikov.
Vlastní šetření probíhá až do 23. dubna 2006 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností.
Ing. Ladislav Knap
ředitel krajské správy ČSÚ

Společenské akce v Drnovci
V minulém měsíci jsem se zmínila ve svém příspěvku o tom,
že se budou konat maškarní plesy pro děti i dospělé, které pořádá osadní výbor v Drnovci.
25. února proběhl již jedenáctý maškarní ples, kde byla
dobrá nálada za hudebního doprovodu pana Adamce, ale i
velmi bohatá tombola,na kterou přispěla věcnými dary již tradičně celá řada sponzorů nejen z Drnovce, ale především ze
Cvikova. V zastoupení osadního výboru bych ráda všem občanům, kteří přispěli na naše akce, poděkovala.
O tom, že se dospělí dobře bavili svědčí i tyto přiložené fotografie.
Finanční příspěvky našich sponzorů jsme využili na zakoupení odměn pro všechny děti na jejich maškarní veselí
v sobotu 4. března. Za vtipného doprovodu oblíbeného DJ
Charlese / M. Paula / si všichni nejen zatančili, ale soutěžili i

(Pokračování na stránce 9)
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vá, Martina Králová, Petra Mašková a Zuzana Štyndlová. Na
dětském maškarním plese vystoupila ještě se svou baletní improvizaci jedenáctiletá chalupářka Kristýna Šrámková.
Taneční skupinka děvčat vystoupila rovněž na 3.
společenském drnoveckém plesu a jsou ochotny zpestřit svým
předtančením i akce mimo naši obec, takže stačí zavolat do
Drnovecké hospůdky, kde je možno se domluvit.
Slíbila jsem rovněž, že zveřejním výsledky odvetného
utkání kulečníkového zápolení mezi Drnovcem a Cvikovem,
které proběhlo v hospodě U medvěda 24. února. Zde byl výsledek nerozhodný 2:2. Celkově zvítězil Drnovec 6:2.
Závěrem bych chtěla dodat, že je dobře, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou ochotni a schopni organizovat různé akce –
jak společenské, tak udržovat i starší zvyky a tradice. Přispívají tím k tomu, že se lidé v obci lépe poznávají, že se setkávají a vzájemně si mnohdy, když je třeba, dokáží i pomoci
…….
A co nás čeká v dubnu? Kromě první soboty, kdy se uskuteční turnaj v šipkách, bude každý týden taneční zábava pro
různé věkové skupiny a 24. dubna dokonce i pro starší občany při vystoupení p. Turzy. A opět se bude stavět májka a pálit
čarodějnice, takže jak říkám téměř vždy – přijďte pobejt do Drnovce !

(Pokračování ze stránky 8)

v různých disciplínách – nafukování balónku, zpěv či recitace
a podlézání pod tyčí.

Chtěla bych se zmínit ještě o jedné zvláštnosti, která se
stává v naší malé vesnici rovněž dobrým zvykem. Od silvestrovské zábavy pravidelně vystupuje na všech společenských
akcích skupinka dívek „White Girls“ pod vedením p.Jitky
Štyndlové se svým tanečním, velmi dobře choreograficky
zpracovaným vystoupením. Jsou to všechno děvčata
z Drnovce. Patří mezi ně Pavlína Bartošová, Tereza Henkeo-

Mgr. Miroslava Drahoňovská,
členka osadního výboru v Drnovci

Cvikovské miniaturky

O jednom hezkém autostopu

Mé autíčko a já – my dva již mnohé míle jeli spolu – jsme se opět vydali na cestu. A tak jedu, motor si tichounce brouká, a já
vychutnávám příjemný pocit z jízdy slunným dnem, když jsem je uviděla. Stály na okraji cesty a mávaly na auta, že jako chtějí
svézt. Taková svěží poupata to byla, dvé koloušků srnčích, radost pohledět.
Zastavila jsem, děvčata nastoupila a ve chviličce bylo v autíčku jako v úle, jen jen to bzučelo. Že jsou studentky, že mají jarní prázdniny, že od září chodily každou sobotu na brigádu do pekárny, to že se muselo vstávat ráno raníčko, teď za vydělané
penízky cestují a chtějí poznávat města, dnes že jsou to Poděbrady. A že je tuze prima, že starší paní jako já, řídí autíčko, že
jim zastavila, neboť auta teď jaksi málo zastavují. –
„Tak starší paní, říkáte“, povídám. „Nu, vidím, že máte značné mezery ve vzdělání, značné!“ Má slova jim štěbetání uťala u
pusy, to nebylo mým cílem i zželelo se mi těch poupat a tak jsem rychle předla další nit vyprávění.
„To ovšem není v a š e chyba, ale naše chyba je to, že jsme vám včas nepředali své poznatky a poučení!“ Na otázku jaké
poučení mám na mysli, jsem pověděla, že mám na mysli dělení věku ženy do etap tak, jako to dělají Francouzi.
„Francouzi rozdělují věk ženy do pěti etap. První etapa: dítě. Druhá etapa: dívka. Třetí etapa: mladá žena. Čtvrtá etapa:
mladá žena. Pátá a poslední etapa: mladá žena. Tak si to koukejte zapamatovat.“
A vy, moji milí čtenáři, taky!
Opravdu se stalo.

Janinka

Příspěvky čtenářů

Tentokrát měla velké štěstí. Kdyby neseděla pod stolem, určitě
by zaplatila životem nebo těžkým zraněním za svou nepozornost. Samozřejmě, ta malá vymyslela něco pro svou zábavu,
protože nudit se neuměla.
V obývacím pokoji stály velké stojací hodiny, jejichž
součásti byla dvě velice těžká závaží. Na horní ploše hodin byla postavena krásná porcelánová socha velikého výra, který
byl jako živý. Socha měřila asi 70 cm a byla pořádně těžká.
Malá sestřička si uvázala provázek na dvířka hodin a na straně druhé k dvířkům u psacího stolu. Záměr měla opravdu
skvělý – bude se houpat. Stalo se přesně to, co se dalo čekat;
sotva dosedla na provázek, hodiny se převrátily. Sova
z porcelánu spadla těsně vedle velké holčičky a rozbila se na
tisíc kousků. Hodiny se skončily opřené o stůl, odnesly to jen
prasklým sklem u menších dvířek, za kterými byl ciferník. (Do
dnešního dne je to silné, broušené sklo prasklé a připomíná
onu dávnou historku).
Rodiče se zase zlobili – na tu velkou.
Dávno tomu, dávno …
Markéta L.

Dávno tomu, dávno …
Houpačka
V lázeňském městě, kde ta rodina bydlela, a kde už
malá kudrnatá holčička plánovala jedné neděle oheň v bytě,
větší sestra zase tu neposedu, jako často předtím, byla nucena hlídat. Rodiče byli ještě v práci, a tenkrát už to jinak nebylo.
Ne, že by to větší dívka dělala s radostí, ale nebylo zbytí. Ta
velká seděla ve velikém obývacím pokoji pod stolem a rovnala
papíry a noviny do sběru. V těch časech byl ještě o papír velký
zájem, děti jezdily s kárkami po městě a ve školách byly pořádány soutěže ve sběru různých surovin. Vše se dělo pod heslem „Šetřte naše lesy“.
Malá byla velmi hodná, takže určitě zase plánovala
nějakou tu svou šílenou akci. Jenže ta větší ji měla zdánlivě
pod kontrolou, protože seděly asi půl metru od sebe. Bohužel,
jak viděla něco napsaného, okamžitě se do toho začetla a nevnímala svět kolem sebe.
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a) nepěstoval koníček zvaný „vlezdoprdelkářství“
b) nenavštěvoval kiosek „U LENKY“
c) je příliš mladý
Ano vážení, C je správně, neboť jak si vysvětlit, že
na jeho místě dnes sedí důchodce p. J. Máslík – jistě ne
za zásluhy.
Možná, že si u nás na hradě zakládají nový svaz důchodců a jak vidno o členy nouzi nemají, pohlédněme
třeba na nově zvoleného tajemníka.
A pak že platí MLÁDÍ VPŘED….
Jana Tumová
řadový občan města Cvikova

PROČ?

V minulém čísle Zpravodaje jsem se dočetla, že byl
sesazen náčelník městské policie p. Jiří Beránek. Bohužel už jsem se nedočetla PROČ.
Jelikož je ale Cvikov malé město, tak jsem na odpověď nečekala dlouho – prý byl málo komunikativní. Tak
nevím, já osobně ho za nekomunikativního nepovažuji
ani náhodou. Právě naopak – je to člověk sdílný, férový
a svou práci dobře konající. Tak proč musel, po tolika
letech, složit svoji funkci?
Možností je několik :

Osobní sdělení – informace pro členy MO ČRS

Drnovec, 10.3. 2006
Vážení přátelé,
koncem minulého roku jsem informoval hospodáře p. P. Kořána o tom, že jsem osobním dopisem oslovil předsedu
KDU-ČSL br. M. Kalouska a ministra životního prostředí L. Ambrozka mimo jiné i ve věci rekonstrukce cvikovského
rybníku „Třeťák“.
Jsem, jako i vy všichni, potěšen, že daný slib Libora Ambrozka na financování revitalizace našeho rybníku se mění
v reálnou skutečnost. Byl jsem o tom informován
2. března o této záležitosti, která nás velice tížila, píše pod titulkem „TŘEŤÁK SE KONEČNĚ DOČKAL, JEŠTĚ ŽE
MÁME TY VOLBY“ v Českolipském deníku pan místostarosta J. Švehla a pan starosta I. Čeřovský. Ano, ještě že máme ty volby, ale hlavně některé lidi, na které je spolehnutí, že splní, co slíbí.
Věřím, že se vše zrealizuje a uskuteční dle projektu a že tak i MO KDU-ČSL Cvikov pomohla dobré věci, našim rybářům a tím i naší krajině okolo nás.
S pozdravem „Petruv zdar“
Váš Břeněk Henke

Pozvánka na zámek Lemberk
významné stavební památky, která byla v zimních měsících
pro veřejnost uzavřena. Zámek Lemberk opět nabízí tři prohlídkové okruhy : okruh historický, muzeum svaté Zdislavy a
expozici uměleckého sklářství. Možný je také pronájem místností za účelem pořádání společenských večerů i rautů a pronájem zámecké kaple či zahrady za účelem svatebního obřadu.
Celý kolektiv zámku Lemberk se teší na Vaši návštěvu.
Šárka Procházková

Zámek Lemberk je významnou ukázkou proměny raně gotického hradu vybudovaného na strmém ostrohu hory Krutina
v pohodlnější renesančně-barokní zámek z 2. poloviny 16. a
2. poloviny 17. století . Gotický původ je dnes patrný systémem opevnění s příkopy a s třemi branami, nepravidelným
seskupením zámeckých křídel kolem jediného nádvoří i velkou válcovitou věží poblíž dnešní zámecké kaple, umístěné
nad průjezdem. Tento gotický hrad založený ve 40. letech 13.
století, byl během pozdějších staletí odbouráván a přestavován, aby splnil modernější požadavky na bydlení. Ve druhé
polovině 16. století za Kurcpachů z Trachenberka a Berků
z Dubé dostává zámek podobu renesanční, kdy bylo západní
křídlo zvýšeno o druhé patro a pokryto psaníčkovým sgrafitem. Zároveň se stavbou tohoto paláce byla vybudována nová
průjezdní brána, která byla postavena na místě starého gotického mostu, také stará věž byla o dvě patra zvýšena a ukončena galeriovým ochozem. Další renesanční úpravy provedli
počátkem 17. století panové z Donína, v této době byl
v prvním patře zámku zhotoven Sál bajek. 77 desek
s Ezopovými bajkami, zhotovenými kolem roku 1610 na námět Jiljího Sadelera, dodnes láká turisty z širokého okolí.
Návrh italského architekta Niccoly Sebregondiho na velkou
přestavbu zámku s pravidelným nádvořím sevřeným ze všech
stran zámeckými křídly, nechal ve 30 letech 17. století vypracovat tehdejší vlastník zámku Albrecht z Valdštejna. Přestavba však proběhla až v letech 1660 – 1680, kdy byl zámek již
v držení nizozemského rodu Bredů, kteří tímto dodali zámku
zdání mohutnosti a honosnosti. Převážně plastická výzdoba
vnitřního nádvoří, místnosti zdobené štukovou výzdobou a
v neposlední řadě také černá kuchyň, jsou i v současné době
zámeckou chloubou.
Nejen tedy pro pomyslný návrat do minulosti, ale také pro
své posazení do překrásné přírody Lužických hor, zůstává
Lemberk vhodným typem na rodinný výlet. Dne 1. dubna
2006 se návštěvníkům po dlouhé zimě opět otevřou brány této

1. okruh : renesanční a barokní místnosti, zámecká kaple,
Bajkový sál, vrchnostenská kancelář a černá kuchyň – vstupné s průvodcem, součástí zakoupené vstupenky je i výstava
skla
Vstupné :
Dospělí
50,- Kč
Děti ( 6- 15 let), studenti,
držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, důchodci ( od 65 let) 30,- Kč
Rodinné vstupné ( 2 dospělí + max.3 děti)
130,- Kč
Děti do 6 let v doprovodu rodičů
5,- Kč
Mateřské školy
20,- Kč
2. okruh : Muzeum svaté Zdislavy – expozice věnovaná
svaté Zdislavě, vstupné s průvodcem, součástí zakoupené
vstupenky je i výstava skla
Vstupné :
Jednotné vstupné
30,- Kč
3. okruh : Výstava uměleckého sklářství , vstup bez průvodce
Vstupné :
Jednotné
20,- Kč
- při zakoupení vstupenky na 1. nebo 2. okruh je vstupné
zdarma
(Pokračování na stránce 11)
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- poslední prohlídka v 16.00 hodin

(Pokračování ze stránky 10)

Návštěvní doba :
Červenec a srpen - denně kromě pondělí
9.00 – 16.30 hodin
-poslední prohlídka v 16.30 hodin

Duben a říjen - soboty, neděle a svátky
9.00 – 15.00 hodin
- ve všedních dnech pro předem ohlášené skupiny
- poslední prohlídka v 15.00 hodin

Krásné svátky jara, po dlouhé zimě hodně slunce a dobré
nálady
přejí zaměstnanci zámku Lemberk.

Květen, červen a září - denně kromě pondělí
9.00 – 16.00 hodin

Alena Veithová
Velikonoce
Není to jen pomlázka
je to velká Boží láska.
Po radostném narození,
přišla chvíle utrpení.
K jesličkám šli poutníčkové,
ke kříži jdou hříšníkové.
Stojíme před nimi s Marií matkou,
hledíme na něj s velkou láskou.
Až přijde naše utrpení,
přijmeme ho s pochopením, že
větší bolest nad kříž není.
„ Kdo chce za mnou přijíti,
musí kříž svůj vzíti.“
Potom budeme stále spolu,
v utrpení a i v Bohu.
Děkujeme Pane, Tobě,
za tvé srdce milosrdné.
Za naše velké provinění,
prosíme o odpuštění.
Chceme viny litovat,
bližního svého milovat.
Ať není marné
Tvé vzkříšení slavné.

Úspěch cvikovské firmy

Tisková zpráva z akce: Setkání starostů obcí, zástupců
mikroregionů, stavebních úřadů a ekologů s pracovníky Správy chráněné
krajinné oblasti Lužické hory, 21.března 2006, MěÚ Nový Bor
Správa CHKO Lužické hory připravila na úterý 21. března každoroční setkání starostů, zástupců mikroregionů a stavebních úřadů, pracovníků z oblasti výstavby, ekologie a
ochrany přírody z obcí na území CHKO Lužické hory. Jednání se uskutečnilo v zasedací
místnosti Městského úřadu v Novém Boru.
V úvodu byla představena činnost Správy CHKO Lužické hory a její hlavní úkoly na
rok 2006. Prezentace pracovníků Správy CHKO se týkaly územního plánování a výstavby,
rozvoje cestovního ruchu v souvislosti s ochranou přírody v CHKO Lužické hory, obecních
lesů a péče o mimolesní zeleň. Účastníci měli prostor představit současnou činnost mikroregionů a plány do budoucna. „Obce chápeme jako významné partnery při prosazování zájmů ochrany přírody, proto nám velmi záleží na dobré spolupráci.“ řekl vedoucí Správy
CHKO Lužické hory Ing. Tomáš Besta.

Tisková zpráva : Setkání přátel a spolupracovníků ochrany přírody
„Lužické a Žitavské hory - příroda nezná hranic“
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 21.3.2006
Již po čtvrté se setkali přátelé, příznivci a spolupracovníci ochrany přírody s pracovníky
Správy CHKO Lužické hory. Setkání proběhlo první jarní den (21.března) v příjemném prostředí českolipského vlastivědného muzea a galerie. Akci pořádá Správa CHKO Lužické
hory ve spolupráci s Občanským sdružením přátel Lužických hor. Čtyři desítky účastníků
byly seznámeny s odbornou činností Správy CHKO Lužické hory (výsledky inventarizačních průzkumů za rok 2005 a s projekty realizovanými v rámci Programu péče o krajinu),
se šetrnou péčí o dřeviny rostoucích mimo les a s podmínkami zřízení dobrovolné stráže
ochrany přírody. Dále jim byla prezentována činnost Občanského sdružení přátel Lužických hor a připravované akce pro veřejnost na rok 2006. Svým příspěvkem přispěla ZO
ČSOP Netopýr z Varnsdorfu, která se kromě jiného věnuje ochraně obojživelníků při jarních tazích, likvidaci invazních druhů (křídlatka, netýkavka, bolševník) a ekologické výchově. „Cílem je prohloubení spolupráce mezi dobrovolnými a profesionálními ochranáři, zhodnocení spolupráce a příprava nových společných projektů“ řekl vedoucí Správy CHKO Lužické hory Tomáš Besta. Na závěr čekal na účastníky malý bonus v podobě promítání odborného dokumentárního filmu „Kamenice – lososí řeka“ od autora Hugo Habrmana. Závěrem bychom rádi poděkovali panu řediteli Vlastivědného muzea a galerie Z. Vitáčkovi a paní M. Knauerové za technickou podporu a zázemí.

V loňském roce byla
v Liberci, v Hrázděné ulici uskutečněna stavby Lávky přes Nisu. (viz připojené foto)
Celou akci provedla cvikovská firma MONTEX Štěpánek Cvikov ve spolupráci s libereckou projektovou
kanceláří VANER s.r.o.
Stavba byla oceněna Českým svazem stavebních inženýrů a nominována na Stavbu roku 2005.
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Nováková Marta
Mikulová Anna
Kalitová Marie
Ponc Emil
Karešová Jaroslava

V měsíci dubnu 2006 oslaví svá jubilea :
Drahota Josef
Houžvičková Jiřina
Sedlmajerová Emílie
Lainerová Růžena
Říhová Růžena
Svačinová Jiřina
Plachta Josef
Zagalský Tadeáš

Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Lindava
Cvikov
Cvikov
Cvikov

Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov

93 let
82 let
80 let
81 let
85 let

Přejeme všem jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví,
spokojenost a sílu do dalších let.
Za SPOZ
Marta S t u d n i č n á

85 let
84 let
92 let
82 let
93 let
82 let
80 let
81 let

Děkujeme za přání a dárky k našim narozeninám.
Manželé Hanžlíkovi
Cvikov

Velikonoční pomazánky

Utřeme česnek a smícháme s jemně nasekanými natvrdo uvařenými vejci, nastrouhaným sýrem, jogurtem a majolkou
(nemusí být), vmícháme lžíci nasekané pažitky. Pomazánka je
vydatná.

Vlašská pomazánka

125 g másla, 150 g měkkého salámu, 6 vajec, 4 menší kyselé
okurky, olej hořčice sůl, pepř

Vejce plněná zeleninovou pěnou

Natvrdo uvařená vejce rozpůlíme, vyjmeme žloutky a utřeme
je s máslem, postupně pak přidáváme olej a podle chuti několik lžiček hořčice. Nakonec vmícháme nadrobno nakrájené
okurky a salám. Dochutíme solí a pepřem, promícháme a dáme do chladničky odležet. Doporučujeme bílé i tmavé pečivo.

4 vejce, 2 lžíce majonézy, 1 červená kapie, malá cibulka, 1
sladkokyselá okurka, sekaná petrželka, sůl, hlávkový salát
Vejce uvaříme natvrdo a necháme vychladnout. Oloupaná
rozkrojíme po délce, vyjmeme žloutky, rozetřeme je
s majonézou a smícháme s drobně nasekanou zeleninou.
Směs osolíme a lžičkou plníme půlky bílků. Plněná vejce zdobíme hlávkovým salátem.

Vaječná pomazánka se sýrem

8 vajec, 200 g tvrdého sýra, 2 bílé jogurty, 2 lžíce majolky, 2
stroužky česneku, pažitka, sůl

hadnout, připomínají panenky. Z větší poloviny napasované
do světlých kalhot. Menších postav než Evropanky, úzké
v bocích i v pase, mnohá naše šest-náctiletá dívka by musela
prodělat radikální odtučňovací kůru, aby se „vešla“ do čínských bí-lých kalhot nebo modrých texasek.
Pozoruji, co je zde jiné. Po zdech nikde žádný nápis nebo
kresba sprejem, krámky a řemeslné dílničky rozměrů našich
garáží. V prodejnách potravin všude nabídka pitné vody
v menších láhvích, vesměs 60 ml. Okna domů i v poschodí
celá zamřížovaná, na ulicích ani kočky ani psi. Že by ukončili
svoji pouť na pekáči?
Na širších třídách je rušněji. Spousty cyklistů, mnoho taxíků většinou zahraničních značek a stejné bary karoserie. Řidiči taxíků bez výjimky oddělení od zadního prostoru pro zákazníka pevnou přepážkou. Za sousedním předním sedadlem
mříž. Cena za jeden km v různých městech v přepočtu dle
současného kurzu dolaru cca 5,- - 10,- Kč. Cyklorikši, zdá se,
mizí.
Občas projde kolem muž či žena, na ramenou silnou tyč a
na obou koncích koš s ovocem. Obezřetně se rozhlédne, zda
je vzduch čistý, koše postaví na zem a začne nabízet a prodávat. Zdá se, že jde o nepovolený prodej.
Z úzkých uliček přecházím na široký bulvár. Stará zástavba téměř zmizela a byla nahrazena moderními mrakodrapy.
Je to střet dvou stavebních epoch bez mezistupně. Skok z 19.
století do století 21. Grandiózní výstavba připomínající novou
pařížskou čtvrť mrako-drapů nebo střed velkých amerických
měst. V této výstavbě nás Čína nedostižně předstihla.

Čína bez romantiky
Exkluzivní seriál Zdeňka Tamchyny

část IV.
Zdá se mi, že v Číně je vše veliké: zeď, nekonečné plochy
rýžových políček, veliký je i Peking. Snad více než 10 miliónů
lidí v jednom městě, ve veliké zemi, ve které žije 1 miliar-da a
300 miliónů lidí.
Je nemožné projít celé město a přesto chci poznat něco
z jeho atmosféry. A tak místo k dalším památkám se vydávám
na toulku ulicemi, spíše do úzkých uliček, tam, kde pulzuje
všední život. Postávám, pozoruji tváře lidí a postavy Číňanek.
Tomu se nelze ubránit. Mladé Číňanky, jejich věk neumím od-

(Pokračování na stránce 13)
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oknem velké termosky s horkou vodou. Jen WC, tzv. turecké,
je nevábné. Horká, až vařící voda umožňuje připravit kávu, čaj
nebo polévku. Vlak staví zřídka, jen ve větších městech. Na
nástupištích jsou bohatě zásobené stánky. Nápoje od vody
přes Coca-Colu po ovocné šťávy, sušenky, ovoce, ale i polévky v sáčku nebo kvalitnější polévky či jídlo v kelímku. Stačí jídlo nebo polévku zalít horkou vodou a po několika minutách je
k požití.
(pokračování příště)

(Pokračování ze stránky 12)

Pak ještě zajdu do malého chrámu, postojím před sochou
Konfucia a poslechnu údery do prý největšího zvonu v Číně.
Na ulici si vyfotografuji muže, který ve svém, do ulice otevřeném ateliéru, sedí na zemi a štětečkem a tuší kreslí velká čínská písmena.
Je ale nutné se s Pekingem rozloučit a vydat se na další
cestu do Si-anu. Lehátkový vůz ve vlaku do Si-anu, provincii
Šen-si je dobré úrovně, lůžka čistě povlečená, čisté deky, pod

Kdy a kam na kopanou ?
Sobota

1.4.

16,30

Brniště

-

Cvikov A

Sobota
st.ž.
Sobota
Neděle

8.4.

14,15

Ruprechtice -

8.4.
9.4.

16,30
10,30

Cvikov A Cvikov dor.

Sobota

15.4

9,30

Sobota
Neděle
Neděle
Neděle

15.4.
16.4.
16.4.
16.4.

16,30
10,30
13,30
16,00

Cvikov

Kamenice
- Doksy

Cvikov ml.ž.- N. Oldřichov
Doksy
Chrastava Jablonné v P
Cvikov B -

Cvikov A
Cvikov dor.
- Cvikov st.ž.
Okna

Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle

22.4.
22.4.
23.4.
23.4.
23.4.

11,30
17,00
10,00
10,30
16,00

Cvikov st.ž. - Doksy
Cvikov A - Jindřichovice
Ralsko
- Cvikov ml.ž.
Cvikov dor. - Frýdlant
Svor
- Cvikov B

Sobota
Sobota
Sobota
dor.
Sobota
Neděle

29.4.
29.4.
29.4.

9,30
11,30
13,30

Cvikov ml.ž. - Staré Splavy
Cvikov st.ž. - Skalice
Jablonné v P - Cvikov

29.4.
30.4.

17,00
16,00

Habartice Cvikov B -

Cvikov A
Sosnová

Případné změny termínů utkání (vliv počasí aj.) jsou
vyhrazeny.
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duben 2006
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

INTERSPAR A KOMIK VÁCLAV UPÍR
KREJČÍ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ
16. DUBNA V ČESKÉ LÍPĚ A CVIKOVĚ

Zavádíme novou rubriku, Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí. Pokud bude možné, bude
přehled všech akcí s uvedením termínu, času, místa konání,
stručné charakteristiky akce a uvedením pořadatele umístěn
vždy na poslední straně Zpravodaje města Cvikov. Jedná se
o akce typu koncerty, výstavy, taneční zábavy, sportovní
utkání, na která mají přístup diváci nebo sportovní akce pro
širokou veřejnost, dálkové pochody, soutěže pro děti apod.
Vyzýváme tímto všechny pořadatele, aby vždy nejpozději do 15. dne předchozího měsíce posílali nebo předávali seznam akcí redakční radě, která pracuje při MěÚ Cvikov, případně posílali na e-mail adresu : kultura.cvikov@wo.
cz.
Redakční rada

V neděli 16. dubna se červený kamion Interspar s Václavem Upírem Krejčím a s jeho zábavným programem zastaví
ve městech Česká Lípa a Cvikov.
Komik Václav Upír Krejčí připravil ve spolupráci s hypermarkety Interspar zábavné vystoupení pro děti i dospělé.
S tímto programem se budete moci setkávat od 31. března po
tři dubnové víkendy v různých městech Libereckého a Ústeckého kraje.
Co vás čeká: plno soutěží, písniček a zábavných her pro
děti, točení kolem štěstí o pěkné ceny, balónky, letáky.
Červený kamion by měl poprvé vyjet z České Lípy 31.
března, a to z parkoviště hypermarketu Interspar, který bude
ve středu 12. dubna slavnostně otevřen a plně k dispozici zákazníkům. Z parkoviště hypermarketu Interspar se tak kamion
16. dubna vydá na svou poslední okružní jízdu městem a nejbližším okolím. Ve městě Česká Lípa se pak zastaví a po vystoupení ho čeká poslední přejezd do Cvikova. Kamion tak za
den urazí několik desítek kilometrů a třeba zrovna i vy budete
mít to štěstí a budete svědkem této závěrečné zábavné jízdy.
16. 4. 2006 – první zastávka ČESKÁ LÍPA – od 13:00 –
14:30 (vystoupení)
- druhá zastávka CVIKOV – od 18:00 – 19:30 (vystoupení)

Kalendář kulturních, společenských
a sportovních akcí
Neděle 2. dubna od 13 hodin
Loutková scéna – výstavní síň
Zahájení výstavy „Jarní pohoda u rybníka“
Středa 5. dubna v 9 a 10.30 hodin
Sál Městského klubu kultury
Kytarový koncert
Pro žáky ZŠ
Úterý 11. dubna od 17 hodin
Sál Městského klubu kultury
Setkání Klubu žen

MATINÉ S LADISLAVEM FREJEM
28. dubna 2006
od 19 hodin

Středa 19. dubna od 15 hodin
Sál Městského klubu kultury
Členská schůze Svazu zdravotně postižených
Čtvrtek 20. dubna od 16 hodin
Sál Městského klubu kultury
Tradiční setkání důchodců
Pátek 28. dubna od 19 hodin
Sál Městského klubu kultury
Daniel Dobiáš a Ladislav Frej ve Cvikově
Sobota 29. dubna od 15 hodin
Sál Městského klubu kultury
O Sněhurce a sedmi trpaslících

Klubový hudební pořad o divadle se známým hercem Ladislavem Frejem a hudebním skladatelem Danielem Dobiášem.
O nejslavnějších rolích slovem i písněmi.
Vstupné 40 Kč

Neděle 30. dubna od 18.30 hodin
Letní kino ve Cvikově
Slet čarodějnic a čarodějů
Program pro děti
19.45 – odchod průvodu čarodějnic a ostatních účastníků k rybníku Veselák
20.00 – zapálení vatry u rybníka Veselák
21.00 – Ohňostroj

29. dubna od 15 hodin
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Sobotní loutkové představení pro malé i velké diváky v podání
Sváťova divadla z Litoměřic.
Představení se bude konat na sále Městského klubu kultury.
Vstupné 20 Kč

Pondělí 1. května od 10 hodin
Letní kino Cvikov MÁJOVÉ SLAVNOSTI
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Blíží se čas máje a na 1. května opět připravujeme Májové slavnosti. Program bude zahájen již 30. dubna
v 18.30 hodin v Letním kině ve Cvikově programem Inky Rybářové

SLET ČARODĚJNIC

A ČARODĚJŮ

Budou se hrát hry strašidelných názvů a receptur. Inka bude provázet celým pořadem, zpívat, řídit soutěže
a skvěle bavit všechna malé i velké návštěvníky. Pořad je vhodný pro děti všech věkových kategorií. Po programu
odejde průvod čarodějnic, čarodějů, nosičů lampionů a pochodní k rybníku Veselák, kde bude zapálena vatra a ohňostroj.

MÁJOVÉ SLAVNOSTI VE CVIKOVĚ

1. května bude od 10 hodin celodenní program v Letním kině, doprovázený bohatou nabídkou občerstvení a atrakcí pro celou rodinu. Během dne bude možno shlédnout programy, jako je:

VELKÁ DĚTSKÁ PESTRÁDA.

Estrádní pořad s Inkou Rybářovou, jejími písničkami, kouzelníkem Grinem a jeho zvířátky.

TA NAŠE PÍSNIČKA

Hudebně zábavný pořad Josefa Bříška. Program je sestaven z lidových a populárních melodií.

TOFFEES

Čtyřčlenná dívčí vokální skupina, která zpívá živě na hudební podklady největších hitů z 50.- 70. let a vše je podtrženo dobovými kostýmy a stylovými choreografiemi. Hity: Be My Baby, Shoop
Shoop Song, Love And Marriage, Locomotion, …

KONCERT SKUPINY KARAMEL

Kapela byla nejvíce populární v osmdesátých letech, kdy její
hity zněly z rádia a černých vinylů. Nyní se po letech opět schází.
Hraje v sestavě sólový zpěvák s akustickou kytarou, kytara, klávesy, basa a bicí. Repertoár je stejný jako před dvaceti lety, muzikanti
také, i když kytarista a bubeník nejsou původní.

Slavnost bude zakončena ohňovou show.
Zpravodaj města Cvikova - vychází jedenkrát měsíčně - ročník 34., cena 5 Kč, náklad 750 kusů - vydává Městský úřad ve Cvikově.
Vydávání povoleno Okresním úřadem v České Lípě č.j. 0350 113 7898.
Uzávěrka vždy 20. v měsíci. Příspěvky možno předat na podatelně MěÚ Cvikov, nebo poslat e-mailem : foltyn@cvikov.cz
Řídí redakční rada: Jaroslav Kluch - předseda, členové: Jiřina Baláková, Pavel Cyrus, Petr Foltýn, Martina Hübnerová,
Petruška Grošaftová, Pavla Kovalevová, Jana Nigrinová, Zdeněk Nigrin
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