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Vážení spoluobčané,
jak jsem slíbil v minulém čísle našeho
Zpravodaje, chci Vás informovat o dalším vývoji ve věci výstavby obchodního
střediska. Celou záležitostí se zabývá rada města a zastupitelstvo města. Na posledním jednání zastupitelstva města bylo rozhodnuto, že bude sjednána smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
s firmou Stavokombinát Invest s.r.o. Liberec, ve které se kupující zavazuje, že
nejdéle do 2 let zajistí vydání územního
rozhodnutí, kterým bude umožněno zřídit
stavbu obchodního střediska /discountu
nebo plnosortimentu/. Celá záležitost tím
nabírá zcela jiný směr a snad v dohledné
době dojde i k realizaci tohoto záměru.

ČERVEN 2006

S firmou Jasip spol. s r.o. Jablonec n/N
bude rozvázána původní smlouva.
Vím, že se celá záležitost dost vleče,
ale hlavním problémem není nezájem
postavit obchodní středisko, ale to, že
většina těchto řetězců má požadavek minimálního počtu trvale bydlících obyvatel
více jak 5000. Naše město má necelých
4500 obyvatel a to je celý problém. Přitom při zvýšení počtu o cca 500 by se
potom mohlo stát, že by o výstavbu obchodního střediska projevilo zájem i více
firem.
Další informace se týká parlamentních voleb. Přestože je jejich termín 2. –
3. června, což je těsně po vydání tohoto
čísla, snad si tyto řádky přečte dost občanů našeho města a alespoň někteří se
nad obsahem mého příspěvku zamyslí a
k volbám půjdou /přestože jít volit nechtěli/. Vím, že je většina obyvatel našeho státu z tzv. vysoké politiky značně
znechucená. Patřím mezi ně také. Ale

Cena 5 Kč

přesto není řešením nejít k volbám. Zdá
se, že naše jednotlivé hlasy nic neovlivní, a tak si řekneme, že to nemá cenu.
Myslím si, že to však není dobře a že
každý by měl využít demokracie, která
mu umožňuje svobodně se rozhodnout,
koho volit a tak ovlivnit celkovou situaci
v zemi. Kdysi jsme k volbám museli a
volba nebyla žádná. Teď tu možnost máme, tak ji také využijme. Mimo jiné i proto, že je vždy dobré mít zastoupení okresu či kraje v poslanecké sněmovně. Bez
toho by se i nám, starostům, těžko žádalo o podporu při realizaci různých projektů. Proto bych chtěl vyzvat všechny občany města – běžte k volbám a ať už budete volit jakoukoliv stranu nebo sdružení, dejte preferenční hlas hlavně zástupcům našeho regionu.
Mgr. Ivo Čeřovský
starosta města

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Cvikova dne 30. března 2006
Zastupitelstvo města projednalo a
1/
Bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání
2/
Schvaluje provedení změny č. 1 Územního plánu města Cvikova dle jednotlivých žádostí, návrhů komise výstavby a zpracovatele. (záznam hlasování jednotlivých změn.( Hlasování
k jednotlivým návrhům uveden v zápisu z průběhu jednání).
3/
A/ Schvaluje prodej pozemků města
a)
st. p. č. 1569 v k.ú. Cvikov, výměra dle GP, pozemek pod garáží, cena dle vyhlášky – podílem ½ kupující Daniela Hanušová, bytem Cvikov a ½ Bohumil Pacovský, bytem Cvikov
(16 pro, 1 zdržel p. Hanušová)
b)
poz. parcely č. 447/1 – zahrada o výměře 470 m2 v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady, cena 200,- Kč/m2, kupující
p. Milena Procházková, Smetanova 232, Cvikov – pozemek se
dle územního plánu nachází v ploše smíšeného obytného území a je určen k výstavbě.( 17 pro) a
nesouhlasí se snížením ceny pozemku dle žádosti p. Procházkové.(16 pro, 1 zdržel p.Kovalev)
c)
p. č. 1377/3 o výměře 837 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, cena 30,- Kč/m2, kupující vlastníci domu č.p. 255

Účast členů zastupitelstva na jednání:
z 21 členů zastupitelstva :
Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Daniela Hanušová, Břeněk Henke, Pavel Cyrus,
Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr.
Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila
Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga
Svatošová
přítomno 17
omluveni 4 – p. Kořínek, p. Henke, p. Dr. Ing. Vojtěch , p.
Mgr. Walter
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s jednacím řádem
- ověřovatele zápisu p. Pecha Vl. , p.Jiráka (hlasování 16 pro,
1 nepřítomen p. Sýkorová)
- složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda
JUDr. Jaroslav Švehla, členové p. Cyrus, p. Kovalev
(hlasování 16 pro, 1 nepřítomen p. Sýkorová)
- program jednání dle pozvánek se změnou bodu 2 – podnikatelský záměr v k.ú. Svitava a tím i změna územního plánu
bude projednáno na veřejné schůzi a potom bude předložena změna č. 2 Územního plánu. Změna pořadí projednávaných bodů, doplnění bodu č. 4 návrh na revokaci usnesení
ve věci chodníku u čp. 583-586
(16 pro, 1 nepřítomen p. Sýkorová)

(Pokračování na stránce 2)
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6/
Schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Cvikov a SVS a.s. Teplice – změna výše předpokládané kupní ceny stavby kanalizace. (16 pro, 1 zdržel p. Cyrus)
7/
Souhlasí s odložením projednání návrhu prodeje domů města
(16 pro 1 zdržel p. PHDr. Sýkorová)
8/
Nesouhlasí se zrušením předkupního práva města k bytu č. 4
v č.p. 553 Sídliště, vlastník Jiří Černohub.(13 pro, 1 proti p.
Vojtěch M., 3 zdrželi p.Hanušová, p. Pech P., p. ing. Kraus)
9/
Schvaluje podmínky pro odstranění tvrdosti zákona dle § 16 z.
č. 565/1990 o místních poplatcích na úseku místního poplatku
za likvidaci odpadů.(17 pro)
10/
Schvaluje odpis materiálu na skladě v celkové hodnotě
163 135,42 Kč
391 ks knih 650 let města – účetní hodnota 323,60 Kč – celkem 126 535,42 Kč
163 ks kazet Oslavy 650 let – cena 200,- Kč – celkem
32 600,- Kč
40 ks kazet Za poznáním – cena 150,- Kč – celkem 6 000,Kč.
(17 pro)
11/
Schvaluje ukončení prodeje bytů z majetku města za stanovených zvýhodněných podmínek - písemná výzva nájemcům
bytů s ukončením prodeje do konce roku 2006. (14 pro, 2 proti
p.Hanušová, p.Vojtěch M., 1 zdržel p.ing. Hokr)
12/
Neschvaluje návrh revokace usnesení k výstavbě chodníku
u domu č.p. 583-586 Sídliště (14 pro, 3 proti p. Vojtěch M., p.
Hanušová, p.Kovalev )
13/
Bere na vědomí
- informace o rozdělení položky rozpočtu na sport
- informace o zhodnocení volných prostředků města
- informace o volném nebytovém prostoru prodejny v č.p. 295
Komenského ul.
- informace o 2. etapě rekonstrukce ZŠ a MŠ Cvikov
- informace o zhotovení studie proveditelnosti kanalizace a vodovodu v Lindavě
- vzala na vědomí informaci místostarosty města JUDr. Švehly – přehled o likvidaci separovaného odpadu za r. 2004-2005
v příjmech a výdajích, stav vymáhání nedoplatků.

(Pokračování ze stránky 1)

Wolkerova ul. Cvikov do jejich podílového vlastnictví. (17 pro)
d)
část p. č. 670/9 v k.ú. Cvikov – výměra dle GP pro účely vjezdu ke garáži, cena 30,- Kč/m2, kupující Irena Čiháková, bytem
Cvikov. (17 pro)
e)
p. č. 3011/22 o výměře 1001 m2, v k.ú. Cvikov pro výstavbu
rodinného domu, cena 200,- Kč/m2, kupující Pavel Kubáň.
Odstoupení od koupě pozemku p. Vondrákem. (17 pro)
f)
p.č. 2885//6 o výměře 771 m2 v k.ú. Cvikov , kupující p. Jindřiška Steinmannová, bytem Cvikov, dle ÚP část stavební pozemek cena 200,-Kč/m2, část zahrada cena 30,-Kč/m2.
(17 pro)
g)
prodej jednotlivých částí zahrádek v lokalitě ulice Československé armády – Wolkerova (mimo pozemku určeného dle
ÚP k výstavbě). Zveřejnění prodeje pozemků, nejdříve prodej
stávajícím nájemcům poté veřejná nabídka ostatním zájemcům, cena 30,- Kč za 1 m2. (17 pro)
B/ Neschvaluje prodej pozemků města
a)
žadatelé Vlastimil a Petra Zelenkovi, Cvikov, Pivovarská 288 –
poz. parcela č. 2979/8 o výměře 1235 m2 v k.ú. Cvikov za
účelem výstavby rodinného domu, vzhledem k zadání nabídky
prodeje ostatních pozemků v lokalitě Zelený vrch. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v zastavitelném území města
v ploše smíšeného obytného území.(17 pro)
C/ Schvaluje převod pozemků města a nabytí do majetku
města
(mezi městem a Libereckým krajem ) - část komunikací p.č.
577/4 výměra 5333 m2 v k.ú. Drnovec (do majetku města),
část komunikace p.č. 3512/1 k.ú. Cvikov (náměstí) , p.č. 3572
část komunikace k.ú. Cvikov (Mart.údolí), p.č. 3545/1, p. č.
3873/15 (Žitavská u hotelu Sever) (do majetku kraje). Konkrétní smlouvy včetně ocenění a zaměření a upřesnění nákladů převodu bude předloženo na ZM. (17 pro)
4/
Schvaluje rozpočtové změny dle návrhu:
518 855,85 – odvod ze ZŠ a MŠ a výměna oken a oprava fasády ŠJ (16 pro, 1 proti ing. Kraus)
55 000,- - navýšení spoluúčasti města na zhotovení kanalizace (17 pro)
30 000,- - dotace ZUŠ jako příspěvek na zájezd souboru do
Lotyšska (17 pro)
5/
Schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi městem Cvikov a
Radomilem Pittnerem – navýšení rozpočtu stavby kanalizace.
(16 pro, 1 nepřítomen p. Cyrus)

JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města

Mgr. Ivo Čeřovský
starosta města

Informace z jednání 8. schůze Rady města Cvikov dne 18. dubna 2006
pro Severočeskou plynárenskou společnost a.s. Ústí nad Labem, zprostředkovatel a.s. DEWEL. (5 pro)
87/06
Žádost p. Michala Vančury, bytem Cvikov o prodloužení doby
konání hudební produkce a pronájem pozemku města na akci – Čarotek -soukromé čarodějnice- nesouhlasí s pronájmem
pozemku, doporučuje lokalitu kynologického klubu (po zajištění jejich souhlasu). Upozorňuje na povinnost dodržování vyhlášky č. 6/2005. (5 pro)
88/06
Nedoporučuje ZM schválit změnu územního plánu města dle
žádosti p. Stránského na základě stanoviska zpracovatele a
komise výstavby. (5 pro)

83/06
K usn. 2/06+118/05+277/04 jeskyně Svitava – rada přijala otevřený dopis p. Štolúna + CD, provést urgenci u právnické firmy
JUDr. Kadeřábka o zaslání stanoviska, svolání jednání na
24.4. 2006 v 15, 00 hodin. Provést urgenci na MMR o otázce
vlastnictví sklepů (jeskyní). (5 pro)
84/06
Vyhodnocen nabídky pronájmu nebytového prostoru prodejny
v č.p. 295 Komenského ulice Cvikov. Podána 1 nabídka – č.j.
1277/2006 ze dne 12.4. 2006 – zájemce Ivana Dvořáková,
Cvikov Vančurova 604, nájemné 500,- Kč bez energií a služeb
pro účely prodejny textilu . (5 pro)
85/06
Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene silnice
1/13 – protlak pod silnicí pro plynovod (provedeno v r.1997)

(Pokračování na stránce 3)
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c)
p.č. 144 o výměře 928 m 2 v k.ú. Lindava, pro účely zahrady, 30,- Kč, kupující Petr Šinka, bytem Lindava (5 pro)
d)
st.p.č. 151 o výměře 252 m2 v k.ú. Trávník, cena 30,- Kč,
pro účely zahrady, kupující Ondřej Klein, bytem Trávník 47.
Prodej po provedení změny kultury pozemku. (5 pro)
e)
st.p. č. 144/1 o výměře 958 m2 v k.ú. Trávník, cena 100,Kč, pro účely zahrady, kupující Lidmila Kleinová, bytem Praha
10 (5 pro)
94/06
Nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku
a)
p.č. 3805 ostatní plocha o výměře 148 m2 (bývalý náhon) v k.ú. Cvikov – žadatel Zdeněk Hodač, bytem Liberec,
Žitná 826, pro účely obnovy malé vodní elektrárny, vzhledem
ke stavu pozemku. (5 pro)
b)
pozemek v k.ú. Lindava dle žádosti p. Dvořáka – již dříve pozastaveno a dáno vyjádření.(5 pro)
96/06
Doporučuje ZM schválit prodej domu č.p. 246 Alšova ul. Cvikov I za cenu 310 tis. Kč, kupující Šárka Hubená, bytem Cvikov. (5 pro)
97/06
Doporučuje ZM přijmout nabídku k přímému prodeji pozemků
od Státního statku Bílý Kostel dle návrhu – lokalita nezastavěných pozemků směrem na Trávník. Doporučuje vstoupit
v jednání – cena 20-30,- Kč. (5 pro)

(Pokračování ze stránky 2)

89/06
Doporučuje ZM schválit návrh dohody mezi městem a žadatelem změny ÚP (žádost vlastníka pozemku)na základě usnesení č. 2 ze dne 16.12.2004 o stanovení podílu žadatelů o změnu územního plánu města mimo plánovanou aktualizaci dle
vyhlášky ve výši 50 % poměrných vynaložených nákladů
města na provedení změny územního plánu . Výše zálohy 10
000,- Kč – po provedení změny ÚP vyúčtování. (5 pro)
91/06
Souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem pozemků těmto nájemcům: Ladislav Stehlík, Jiří Madarász, Alena Marková, Václav Mašek, Milan Schindler, Pavel Cyrus, Bohumil Holas, Daniela Hanušová, Jindřiška Černá. (5 pro
92/03
Souhlasí s pronájmem pozemků města
a)
p.č. 2213/1 TTP o výměře 14561 m2 v k.ú. Drnovec –
spol s r.o JAGRA Jablonné v Podještědí, pro účely sekání trávy (případně pastvy) a to na dobu určitou do konce r. 2010upozornění na část pozemku vymezenou ÚP pro výstavbu. (5
pro)
b)
p.č. 3377 – TTP o výměře 8418 m2, 3380/1 – TTP o výměře 4734 m2, 3380/2 – TTP o výměře 1183 m2, 3385/1 TTP
o výměře 4440 m2, 3385/2 – TTP o výměře 1035 m2, 3385/3 –
TTP o výměře 281 m2, 3387/1 – TTP o výměře 8 627 m2,
3388/1 – TTP o výměře 352 m2, 3391 – TTP o výměře 1911
m 2 – pozemky v k.ú. Cvikov, pro účely sekání trávy (případně
pastvy) spol. s r.o. JAGRA Jablonné v Podještědí (5 pro)
c)
část p. 846/12 cca 10 m2 dle vytyčení v terénu v k.ú.
Cvikov, pro účely zajištění vjezdu do garáže, nájemce Daniela
Hanušová, bytem Cvikov.(5 pro)
d)
část p. st.č. 76/1 – 43 m2 v kú. Cvikov pro účely zajištění
vjezdu do garáže, nájemce Jaroslav Kubata, bytem Cvikov. (5
pro)
e)
p.č. 256/3 – TTP o výměře 280 m2, 2467/1 – TTP o výměře 269 m2, 2467/3 – zahrada o výměře 450 m2 – k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, nájemce Zdeněk Černý, bytem Cvikov
(5 pro)
93/06
Doporučuje ZM schválit prodej pozemků
a)
p.č. 3420/16 – TTP o výměře 990 m2 k.ú. Cvikov,
v lokalitě Zátiší na výstavbu rodinného domu, cena 100,- Kč,
kupující Jaromír Lorber, bytem Dolní Světlá 85 (5 pro)
b)
st.p.č. 582/0 zast. plocha o výměře 106 m2, p.č. 582/3
zast. plocha o výměře 159 m2, v k.ú. Cvikov, dle územního
plánu určeny k výstavby – cena 100,- Kč, dále p.č. 2467/6 –
TTP o výměře 296 m2 , v k.ú. Cvikov, cena 30,-Kč, kupující
Zdeněk Černý, bytem Cvikov Tovární 171, pro účely zřízení
zahrady (5 pro)

Dále rada projednala a
- vzala na vědomí odpověď Ředitelství silnic a dálnic Liberec
ve věci: obnovení přechodu pro chodce v ul. Pivovarská na
silnici I/13 - není návaznost na chodník. Kruhová křižovatka –
zpracována studie investičního záměru. Humanizace přechodu u čerpací stanice – plán akce na let. rok – bude sděleno,
zda se bude provádět.
- vzala na vědomí postoupení připomínek občanů k dopravní
obslužnosti – obnovení 2 spojů na KÚLK
- vzala na vědomí informaci občanského sdružení Dětská zahrada o veřejném promítání spojeném s diskusí a debatou v kinokavárně objektu občanského sdružení v ulici ČSA
Cvikov a nemá námitek
- vzala na vědomí nabídku na zastupování města makléřskou
pojišťovací společností nabídka bude zvážena do 16.5.06
- vzala na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za 1. – 3.
měsíc 2006 včetně změnu stavu peněz na účtech, naplnění
příjmů cca 30 %
- informace o svolání zasedání Zastupitelstva města –
11. května 2006 v 16,30 do MKK Cvikov
JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města

Mgr. Ivo Čeřovský
starosta města

Informace z jednání 9. schůze Rady města Cvikov dne 2. května 2006
98/06
Návrh smlouvy na prodej pozemku v k.ú. Cvikov pro výstavbu
marketu – Stavokombinát Liberec. Rada doporučuje ZM zrušení smlouvy s firmou JASIP, vzhledem k tomu, že zatím nedošlo k realizaci. Rada doporučuje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s firmou Stavokombinát Liberec.(6 pro, 1 nepřítomen)
99/06
Nabídka na odkoupení vleku z Dolního Podluží – starosta prošetří podmínky zprovoznění vleku dle nových stavebních podmínek a předběžný souhlas CHKO.(5 pro, 2 nepřítomen)
101/06
Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu v č.
p. 261 Vančurova ul. Cvikov p. Plánkové, jako náhradní byt .
(6 pro, 1 nepřítomen)

102/06
Souhlasí s rozšířením provozovny v č.p. 548 Sídliště Cvikov –
sloučení prodejen , nájemce p. Kocsisová. (6 pro, 1 nepřítomen)
103/06
Stanovuje kapacitu školského zařízení DDM Cvikováček, příspěvková organizace na 1 140 žáků. (6 pro, 1 nepřítomen)
104/06
Souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem pozemků dle návrhu. (5 pro, 2 nepřítomen)
105/06
Doporučuje ZM schválit odpis multifunkčního zařízení
z majetku města – v užívání Městské knihovny. (5 pro, 2 nepřítomen)
(Pokračování na stránce 4)
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Dále rada projednala a
- vzala na vědomí informaci o nástupu nového pracovníka
MěÚ p. Mackové Soni
- vzala na vědomí ohlášení předvolebních akcí ve městě
(25.5.2006 – ODS, 28.5.2006-ČSSD), akce v prostoru náměstí
- vzala na vědomí informaci o veřejné schůzi v Lindavě dne
5.5.2006
- výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby nástavba
DPS – firma M-Silnice Pardubice.

(Pokračování ze stránky 3)

106/06
Souhlasí s provedením zápočtu vynaložených stavebních
úprav trvalého charakteru (sociální zařízení, odpady, obklady,
výlohy, dveře) dle návrhu nebytového prostoru prodejny v č.p.
38 Náměstí Osvobození, Cvikov, nájemce Pavel Neckář, bytem Cvikov. (5 pro,2 nepřítomen)
107/06
Odkládá žádost manž. Berdarových o přidělení bytu –
v současné době nejsou volné byty k pronájmu a nesouhlasí
s udělením výjimky z prodeje bytů na Sídlišti. (5 pro, 2 nepřítomen)

JUDr. Jaroslav Švehla
místostarosta města

Mgr. Ivo Čeřovský
starosta města

Zahraniční návštěva na naší ČOV
Dne 28.4. 2006 proběhla prohlídka naší nové „Čistírny odpadních vod“ ve Cvikově. Na pozvání firmy ENVI – PUR (dodavatel
technologie ČOV) přijeli zástupci z Bulharska. Jednalo se o starosty měst z oblasti Belene, Suhindol a Veliko Turnovo. Města v
těchto oblastech jsou množstvím obyvatel a polohou srovnatelné se Cvikovem. Zájem starostů se směřoval převážně k otázkám
získání státních dotací, provozu a obsluhy ČOV. Naše město reprezentovali pan starosta Mgr. Čeřovský, pan místostarosta JUDr.
Švehla a stavební technik města p. Vrabec. Za SčVK byl přítomen mistr provozu p. Žížala.
stavební a investiční technik města Petr Vrabec

ZŠ a MŠ Cvikov informují
vydávány na republikové či krajské úrovni. Nastolený proces
by tak na naší škole patrně vedl ke zrušení výuky německého
jazyka, což by vzhledem k blízkosti hranic se SRN, tradiční
spolupráci s Mittelschule Jonsdorf a našim kvalitním a kvalifikovaným učitelům německého jazyka, nebylo právě šťastné.
Druhým cizím jazykem se tak na naší škole stane angličtina pro žáky, kteří se od 4. ročníku učili německy, a naopak žáci s anglickým jazykem se seznámí se základy němčiny. Věřím, že tuto změnu uvítají jak rodiče, kteří se v dotazníkovém
šetření Mapa školy vyslovili pro větší rozvoj jazykového vzdělávání na škole, tak i žáci, kteří se tak lépe připraví na studium
na středních školách i život v našem regionu, který se stále
více otevírá příhraničním kontaktům a spolupráci.
Dobrou zprávu máme i pro rodiče, kteří se v dotaznících
vyslovili pro podporu počítačové gramotnosti. Od nového školního roku bude pro jejich děti zavedena výuka informatiky
v 6. – 9. ročníku. V připravovaném školním vzdělávacím programu se plánuje zařazení tohoto předmětu i do ročníků nižších.
Jak vidno, škola ve Cvikově se nebrání ani moderním
trendům, ani připomínkám ze strany rodičů. Naopak, vážíme
si jich tím spíš, že mohou přispět ke zkvalitňování vzdělávacího procesu na naší škole.
Petr Jonáš, ředitel školy

O jazycích

Současná škola je ve znamení změn. O tvorbě našeho
školního vzdělávacího programu, který by měl platit od školního roku 2007 – 2008, jsem už informoval několikrát. Ale protože ministerstvo školství rozhodlo o navyšování hodinových dotací již pro školní rok příští, leccos se změní už s nástupem
školního roku 2006 – 2007.
Jak jistě víte, cvikovská škola již druhým rokem nabízí nepovinný předmět Komunikace v anglickém jazyce, připravuje
se tak s předstihem na zavádění výuky cizího jazyka, přednostně angličtiny, od stále ranějšího věku. S novým školním
rokem se budou cizí jazyk učit 3 hodiny týdně už žáci třetích
ročníků, čtvrťákům a páťákům se hodinová dotace v cizích jazycích zvyšuje na čtyři. Tato opatření plynou z Národního plánu výuky cizích jazyků, který si v souladu s evropskými dokumenty klade za cíl nastolit v Evropě stav, kdy bude každý občan komunikovat kromě mateřského jazyka alespoň ve dvou
dalších jazycích.
A protože by naše škola nerada zůstala stranou, objeví se
v rozvrzích žáků 7. – 9. tříd výuka druhého cizího jazyka. Kromě již zmíněných trendů, nás k tomuto kroku vede i upadající
zájem o výuku němčiny jako prvního cizího jazyka. Žáci a jejich rodiče tak reagují na upřednostňování angličtiny ve všech
dokumentech týkajících se jazykového vzdělávání, ať už jsou
4
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Den Země

pro ně byla připravena bojová hra, která byla zakončena nalezením pokladu. Celý program zakončilo opékání vuřtů, které si
děti určitě zasloužily. Chtěl bych tímto poděkovat žákům i vyučujícím, že právě tímto způsobem oslavili Den Země a částečně tím odlehčili přírodě a zvelebili naše okolí.
K tomu, aby se vše vydařilo, nám pomohlo i pěkné počasí a také Městský úřad Cvikov, který nám věnoval 30 pytlů na
odpadky.

V letošním roce vyšel tento den v kalendáři na sobotu a
my jsme se ho rozhodli o den dříve oslavit a tím si připomenout, jak je důležité se starat o naši přírodu a okolí, ve kterém
žijeme.
Do této akce se zapojila celá škola, tedy všech 19 tříd od
I. do IX.ročníku. Náplň činností byl různý, ale vesměs šlo o
úklid odpadků v různých lokalitách, výlety do přírody, spojené
s úklidem a soutěžemi, a v neposlední řadě beseda
s ekoložkou města Cvikova, paní Kolbabovou.
Naši nejmenší vyrazili na výlet do okolí Kunratického rybníka, kde posbírali odpadky. Druhé ročníky šly za poznáním
přírody k hradní zřícenině Milštejn. Třetí třídy nasbíraly 2 pytle
odpadků u studánky v Martinově údolí. Pro 4. a 8. ročníky byla
v hudebně naší školy připravena již zmiňovaná beseda, kterou
svými fotografiemi doprovázel náš pan školník Z. Nigrin. Po
besedě následovala vycházka spojená s úklidem do okolí rybníka Veselák a do údolí Samoty. Žáci 6.ročníků uklízeli na sídlišti, v parku u náměstí, v okolí Slunečních hodin a na Milštejně. Sedmáci měli na starost úklid v okolí školní jídelny, pomáhali hrabat listí v parku u kostela a postarali se o sběr papíru.
Páťáci ve spolupráci s pracovníky Ekoprojektu a CHKO Lužické hory vyrazili sbírat odpadky do lesa za rybník Veselák, kde

V rámci Dne země vyrazili cvikováci i do Ledové jeskyně pod Suchým vrchem. Foto poskytl pan učitel Novotný.

Školská rada

jazyka pro slabší žáky – p.Jonáš reagoval vysvětlením, že by
děti měly získat základy tohoto jazyka a že s ním počítá i národní plán výuky
b) p.Jonáš se ptal rodičů, jak se staví k problematice ředitelského volna, které bude vyhlášeno vzhledem k rekonstrukci
c) p.Stůj se ptal na výuku informatiky na naší škole – p.Jonáš
hovořil o kroužku počítačů na I.stupni, o zařazení informatiky
jako povinně volitelného předmětu a také o stále se doplňující počítačové technice na naší škole, která je vázána na finance
d) p.Salavcová se ptala, zda může učitelka nařídit žákovi,
aby kontroloval zapisování domácích úkolů spolužákovi. I.
Jakubová se snažila vysvětlit rodičům, že toto nám doporučuje i PPP v České Lípě, pokud jde o žáka s SPU, ale jinak
je to na zvážení učitelky, koho požádat o tuto službu či zda si
kontrolovat zápisy sama – což je při větším počtu problémových dětí obtížné a ukrajuje to čas na samotnou výuku
e) Určení termínu a místa jednání dalšího zasedání školské
rady – žákovská knihovna ZŠ Cvikov, Sad 5.května
12.9.2006

25.4.2006 proběhla již druhá schůzka Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Cvikov. Na programu jednání
bylo celkem 5 bodů, tímto bych rád seznámil veřejnost s tím,
co bylo projednáno.
1. Informace ředitele školy o výsledcích zápisu do
1.ročníků a přijímacím řízení na SŠ
2. Informace ředitele o výsledcích testů CERMAT, které
proběhly na škole 2.2.2006 ( členové rady zhlédli počítačovou prezentaci výsledků a dostali každý k dispozici CD, na
kterém byly kompletní výsledky.
3. Zpráva zástupce ředitele ( mimoškolní činnost vyučujících, kroužky, kvalifikovanost vyučujících, spolupráce
s německou školou v Jonsdorfu, tvorba ŠVP, zvýšená dotace
hodin pro žáky na výuku cizího jazyka, další etapa rekonstrukce školy a s tím plánované ředitelské volno pro II.
stupeň ).

5) Usnesení:
a) Školská rada uložila řediteli školy předložit Výroční zprávu
o činnosti ke schválení.
b) Na příštím zasedání zvolit ověřovatele zápisu.

4. Diskuse, různé:
a) p.Salavcová vznesla námitku na zavedení druhého cizího

Za školu, Mgr. Miroslav Novotný, ZŘ
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Šance pro jilmy
Tento strom je odpradávna nedílně spjat s naší krajinou. Dříve rostl v lesních porostech, při březích potoků a řek, na mezích a remízkách, byl vysazován v alejích a
podél cest, v parcích i uličních stromořadích měst. Dnes se s ním setkáváme jen
vzácně. Na vině je tracheomykózní onemocnění zvané grafióza, které prakticky
zlikvidovalo většinu jilmů v lesích i mimo ně.V současné době neexistuje žádný lék
na tuto nemoc, tak je třeba sbírat osivo ze stromů a snažit se vypěstovat co nejvíce
sazenic. Problémem jilmů se zabývá Společnost přátel přírody se sídlem v Liberci,
která oslovila naši školu s nabídkou sazenic a následné výsadby. Na tuto nabídku
jsme kladně zareagovali a žáci 7.tříd spolu s p. uč. Novotným a školníkem Z.
Nigrinem vysadili 20 jilmů v okolí rybníka Veselák. Doufám, že jsme částečně přispěli k celkové záchraně tohoto dříve tradičního stromu v našich lesích i mimo ně.

Helpík,
naučná soutěž o první pomoci
určená dětem 5 tříd.
31.3.2006 přijeli na školu prvního
stupně Nerudova ve Cvikově dva zástupci z organizace Helpík, aby seznámili děti s první pomocí zraněného. Zábavnou formou jim předvedli masáž srdce, umělé dýchání, promítli obrázky lidí
popálených, krvácejících, se zlomeninami. Součastně předvedli, jak zraněného
za daných okolností ošetřit. Připomněli
důležitá telefonní čísla a děti si mohly
samy vyzkoušet, jak se pokusit zachránit život člověku, který nedýchá, stabilizovanou polohu, zastavení krvácení
atd. Na konci přednášky si děti vyzkoušely, jak vnímaly a sbíraly informace,
protože je čekal test, který psaly ve dvojicích a ti žáci, kteří se umístili na dvou
předních místech, jeli 11.5.2006 do obce Rádlo okres Jablonec nad Nisou na
krajské kolo Helpíkova poháru.

Odjezd od školy byl stanoven na půl
osmou ranní, školním automobilem řízeným školníkem panem Zdeňkem Nigrinem.

Do tohoto krajského kola se probojovaly dvě dvojice neboli soutěžní posádky ve složení: David Vrabec , Michal
Machač, Lucie Timová a Patrik Zelenka.
U základní školy v Rádle jsme byli
dost brzy, takže děcka měla dost času
si odložit věci do připravených šaten,
prohlédnout si nejbližší okolí a sníst
sváču od maminek.
Zaprezentování proběhlo v celku
hladce, přestože se přihlásilo 36 posádek ze škol Libereckého kraje. Došlo
však k asi půlhodinovému zdržení, takže se celý program malinko posunul. Po
seznámení s tratí vybíhaly posádky
v šestiminutových intervalech. Čekala je
dvoukilometrová trasa s pěti úkoly zaměřenými na první pomoc člověku, který utrpěl různá zranění. Zlomení nohy,
dýchání z úst do úst, popáleniny, krvácení. Vše se provádělo na figurantech
věrně namaskovaných.

Naši borci měli vybíhat na trať až ve
tři čtvrtě na dvanáct, tudíž byl čas se
zúčastnit doprovodných programů týkajících se záchrany života a majetku lidí.
První přišli na plac ke škole dva psovodi Policie České republiky se svými vycvičenými psy, aby předvedli, jak vypadá zadržení pachatele trestné činnosti
6

při dopadení. Začali základními cviky
poslušnosti a výkladem , jak se takový
psí strážce cvičí a co vše musí zvládnout. Pak přišel policista v roli záškodníka a psi ho velice bravurně přiměli ke
klidu. Ochotní policisté též zodpovídali
otázky dětí. Dále jsme navštívili stánek
vodních záchranářů, kde si dva chlapci
od nás vyzkoušeli přenos a zabezpečení zraněného ve vodě v nafukovacích
nosítkách a stabilizačních dlahách.
V 11 hod. 45 min vyběhla první naše
posádka na trať plnit první úkoly. Výsledky jim byly zapisovány do předtištěných kartiček, které dostali na startu. Za
šest minut po nich vyrazila druhá posádka. Mně nezbylo než čekat a doufat,
že se našemu týmu bude dařit.
Každá posádka po doběhnutí dostala pití a vynikající guláš ve školní jídelně.
Za hodinu jsme měli dobojováno,
běžci odevzdali kartičky a už jsme jen
čekali na celkové výsledky. Ve 13.00
hodin byla ještě jedna ukázka Hasičského záchranného sboru, týkající se vyproštění osob z havarovaného vozidla.
To se nejvíc líbilo hochům, když hasiči
vozidlo rozstříhali pneumatickými nůžkami jak konzervu.
A pak to přišlo. Po 14 hodině nastalo
vyhlašování výsledků. Od konce.
S napětím jsem čekal, kdy budou číst
školu Cvikov, ale když nás nečetli ještě
po dvacátém místě z šestatřiceti posádek, lehce mě mrazilo. Že bychom dosáhli na mety z nejvyšších?
Ne, ale 17 místo posádky David Vrabec
a Michal Machač a 16 místo posádky
Lucie Timová a Patrik Zelenka i tak zahřálo na srdíčku, neboť za námi zůstaly
všechny školy z Liberce, z Turnova, ze
Semil.
Pravda, pohár jsme nepřivezli, ale
tito žáci pátého ročníku prokázali, že
záchrana člověka v nouzi jim není cizí a
že stačí málo. Trocha znalostí a ochota
pomoct. Vždyť zachránit zraněného člověka je vítězství to největší.
Simona Novotná
a Zdeněk Nigrin
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Slavnost lužickohorských luk

Po slavnostním zahájení výstavy a
hudebním vystoupení dětí z Dětského domova v Jablonném v Podještědí proběhlo
vyhlášení výsledků soutěže. Pro autory 38
nejlepších prací byly připraveny hodnotné
ceny a osm vítězných obrázků si mohli autoři i ostatní účastníci vernisáže odnést v
podobě pohlednic. Děti měly poté možnost prohlédnout a sáhnout si na exotické
druhy plazů, které přivezl pan ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Zdeněk Vitáček. Ve vojenském stanu probíhala prezentace o obojživelnících Lužických hor, doplněná ukázkami živých obojživelníků a ryb, kterou uvedl Mgr. Martin Waldhauser ze Správy CHKO Lužické hory a Přemysl Chanenka z MO
ČRS v Jablonném v Podještědí. Na zámecké zahradě měli členové rybářského kroužku z MO ČRS v Jablonném v Podještědí připraveny pro děti hry s tématikou lovení rybek.
Program pro nadšené ochránce přírody zde však byl připraven již před vernisáží od sedmé hodiny ranní. Letos potřetí se v
Lužických horách připojili k celosvětové akci "Vítání ptačího zpěvu". Zkušení ornitologové, Martin Pudil a Jitka Thelenová, vedli
po okolí Lemberku přírodovědnou vycházku s výukou "ptačí řeči".
Program vycházky byl bohužel ochuzen o jednu
z nejzajímavějších a nejvyhledávanějších aktivit - odchyt a kroužkování ptáků. Život našich malých opeřenců dětem přiblížily alespoň „ptačí hříčky“, ze kterých byly velmi nadšené.
Pohlednice s osmi vítěznými obrázky může zdarma získat
každý, kdo si přijde do konce října výstavu na Bredovský letohrádek prohlédnout. Námětem letošního "Dne pro ekologii" a výtvarné soutěže jsou obojživelníci, plazi a ryby. Pořadatelé Vás tímto
srdečně na zmíněnou výstavu zvou.

Již druhým rokem pořádá Správa CHKO Lužické hory ve
spolupráci s Občanským sdružením přátel Lužických hor
„Slavnost lužickohorských luk“. Sobotní dopoledne (17. 6.)
je určeno pro soutěžní klání studentů středních škol se zaměřením na zemědělství, lesnictví či ochranu životního prostředí z regionu. Odpoledne je věnováno samotným slavnostem, jejichž součástí bude také vyhlášení výsledků letošní fotografické soutěže na téma „Chráněné a ohrožené rostliny
v Lužických a Žitavských hor“. Nebude chybět ani jarmark
a ukázky tradičních řemesel či informační stánky.
Tímto srdečně zveme všechny příznivce Lužických hor
v sobotu 17.6. na Horní Světlou, Myslivny. Podrobnosti
k chystané akci naleznete na adrese www.luzicke-hory.cz.

Vítání ptačího zpěvu
a vernisáž dětských výtvarných prací
Více jak 200 příznivců lužickohorské přírody se rozhodlo strávit slunečné dopoledne na Bredovském letohrádku u zámku Lemberk v Jablonném v Podještědí. Proběhla zde slavnostní vernisáž
výstavy dětských výtvarných prací, které vznikly v rámci již čtvrtého ročníku projektu "Den pro ekologii" pořádaného Občanským
sdružením přátel Lužických hor a Správou CHKO Lužické hory
ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě a
ekoporadnou Orsej při VMG v České Lípě, městem Nový Bor za
podpory Libereckého kraje a dalších.
Do soutěže bylo zasláno na 700 obrázků a přes 70 prostorových výtvarných prací na téma obojživelníci, plazi a ryby. „Jsem
překvapena, jaké množství zajímavých a nápaditých výtvarných
technik děti při své práci použily a nejraději bychom ocenili každého umělce, který se soutěže zúčastnil,“ řekla Hana Koníčková
z Občanského sdružení přátel Lužických hor. Zapojily se děti z
26 základních, speciálních a mateřských škol.

Hana Koníčková,
Občanské sdružení přátel Lužických hor,
Jablonné v Podještědí
tel.:724 583 585, e.mail.: OSPLH@seznam.cz

STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti , informace
htttp://knihovna.cvikov.cz

Za vysvědčení i na prázdniny.

Červnem končí školní rok a dětem nastává ten báječný prázdninový čas. V následující
nabídce najdete inspiraci jak pro případný dárek za práci ve školním roce, tak námět pro
zpestření volného času vašich hodných i těch méně vzorných potomků.
LEWIS,C.S.

- Letopisy Narnie. Opět vyšla sedmidílná dobrodružná sága vyprávějící příběh čtyř sourozenců,
kterým se podaří pomocí magické skříně objevit svět Narnie. Octnou se v mírumilovné zemi, která je
však díky prokletí odsouzena k věčné zimě. Toto kouzlo se děti pokusí zlomit, čeká je však dlouhá
cesta. Autor byl současník J.R.R.Tolkiena, autora Pána Prstenů, jeho pohádkový příběh je však
dětem mnohem bližší. V současné době je lákavý o to víc, že získal i filmovou podobu.

VONDRUŠKA,V. - Významná sídla české šlechty. Takzvaná kniha pro celou rodinu je zajímavým průvodcem
po 12 významných místech v Čechách. Každému sídlu je věnována nejen část naučná, obsahující
důležitá fakta a různé zajímavosti, ale i příběh vztahující se k danému místu. Pan Vondruška byl
letos hostem naší knihovny a někteří z vás již měli možnost si s ním přímo popovídat a poznat další
jeho knížky určené především dospělým. Tato publikace je snadno přístupná právě dětem a
v letošním roce získala na veletrhu Svět knihy v Praze významné ocenění za literaturu pro děti
a mládež – Zlatá stuha.
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(Pokračování ze stránky 7)

ŠRUT,P.

- Příšerky a příšeři. Další kniha, která byla letos oceněna Zlatou stuhou. Hravé básně svérázného
autora neotřelé fantazie zaujme nejen vaše „nesnesitelné“ teenagery, ale jistě pobaví i vás, milí
rodičové.

JEŽKOVÁ,A.

- Karel IV. I tato kniha byla letos oceněna Zlatou stuhou v části Literatura faktu a populárně naučná
literatura.Vidíte aspoň, jak si naší vážené čtenářské obce považuji. Kniha přiblíží dětem, ale i jejich
rodičům, postavu Karla IV. od malého chlapce po českého krále a římského císaře.
Text je doprovozen ilustracemi R. Fučíkové, která se nechala inspirovat dobovými malbami.

LEECH,T.

- Fakt hnusný fakta. Tak pro změnu něco přízemnějšího, co pobaví spíše vaše dospívající miláčky,
nicméně vás se svými novými poznatky jistě nezapomenou obeznámit. Buďte k nim shovívaví.
- První encyklopedie zvířat. Vzrušující obrazový průvodce živočišnou říší je plný krásných fotografií
a užitečných informací.

BŘEZINOVÁ,I. - Lentilka pro dědu Edu. Příběh malého Honzíka a jeho nemocného pradědečka je vůbec prvním
ztvárněním Alzheimerovy choroby v české literatuře pro děti. Lehce a citlivě napsaná povídka
pomůže dětem s takto nemocnými jednat i tuto nemoc nahlížet.
DRIJVEROVÁ,M. - České dějiny očima psa. Kniha druhá. Další díl originálního průvodce našimi dějinami.
Pes, který provází člověka, odjakživa putuje se známými historickými osobnostmi i naší minulostí.
Taková knížka snadno zaujme i vaše děti. Navíc nás paní spisovatelka v říjnu navštíví a právě o této
knize a o naší historii si bude s dětmi pov
Úspěšné zakončení školního roku. L.Sýkorová

„VYSOKOHORSKÝ“ VÝSTUP NA HORU KLÍČ
Chtěl bych říct, že se nám opět podařilo zorganizovat
krásnou akci a to výstup na Klíč. Musím se přiznat, že jsem
se toho trochu bál. Myslím tím to, že nebude velká účast. Velmi jsem se mýlil. V pondělí 1. května na Svátek práce jsme se
domluvili, že na ten Klíč půjdeme a už v sobotu 6. května jsme
po obědě vyrazili. Vyjeli jsme na kolech až k penzionu „Yveta“
ve Svoru . Tam jsme po předchozí domluvě s majitelem mohli
kola uschovat a pomalu jsme vystupovali k výškám. Počasí
nám opravdu přálo. Výstup trval asi 45 minut, těm méně zdatným i 1 hodinu 45 minut. Nahoře se nám naskytl opravdu hezký výhled po krajině. Musím si ještě tak trochu postěžovat a
to na to, že když jsem se zeptal, kdo je tu poprvé, tak se přihlásilo asi 5 „horolezců“ Cvikováků ze 30 účastníků, což si
myslím, že je to tak trochu škoda, protože ten výhled za to
opravdu stojí. Protože Doksák by měl mít zdolán Bezděz,
Mimoňák Ralsko, Cvikovák Klíč atd.
Na vrcholu Klíče jsme se občerstvili nápoji, které jsme si
vynesli nahoru a také „Tatrankami Opávia, energií sbalenou
na cesty“. Udělali jsme si pár snímků a asi po hodině jsme sešli dolů, kde jsme nasedli na kola a jeli zpět do Cvikova . Bylo
to opravdu moc krásné odpoledne.
Pokud se mi povede přesvědčit pár lidí, tak bych chtěl udě-

Jak jsme se probíjeli
na Zelený vrch
V pátek 12. května uspořádala ekoporadna ORSEJ z Jablonného v Podještědí
další akci ve Cvikově – šli jsme na opravdu neobvyklou procházku na Schillerovu
vyhlídku. Hrstka statečných však udolána nebyla a přes čerstvě skácené stromy
a neprůchodné cesty dorazila až na Uhlířskou skálu, kterou známe spíše pod
názvem Schillerova vyhlídka. Po dávce
poučení přišla chvilka slavnostnější – na

lat celodenní výlet. A to ráno vlakem ze Svoru do Starých
Splavů, ( vzít si sebou jízdní kola), tam vystoupit a udělat si
výlet na kolech kolem Máchova jezera a navečer zpět vlakem
do Svoru. Potom šupem dolů do Cvikova. Doufám, že se mi
pár nadšenců podaří dát dohromady.
Karel L a n g e r

vyhlídce zazněly dudy, do kterých zadul
Michal Stránský, člen souboru Lusatia
Consort. Vyhlídka byla v nedávných
dnech zvelebena, zábradlí se dočkalo
lepšího ukotvení a chybějícího dílu
v pravé části a není již tak nebezpečné.
V teplém podvečeru se nám ani nechtělo zpátky, ale kromě ještě stále působivého pohledu ze skály se moc věcí obdivovat nedá: vidíme obrovské paseky, poraněné stromy, koleje od věčných motokrosařů a o cestě lépe nemluvit. Je škoda,
že „správci“ lokality tato nedobrá vizitka
nevadí a nepoučí se například v blízkém
Jiřetíně pod Jedlovou, kde dávno vsadili
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na jinou kartu a les pro ně neznamená
jen tisíce kubíků dřevní hmoty. Protože
každá akce i zpráva má končit pozitivně,
tak i my jsme vyjádřili naději, že k nám
do Cvikova dorazí nové myšlenky péče o
les (nejen) a nebude dlouho trvat a my
se projdeme po upravených cestách od
obnoveného lesního divadla kolem celého vrchu a skončíme unaveni tam, kam
jsme se zmiňovaný pátek málem neprobili.
Mgr. Jiří Stránský
koordinátor ekoporadny ORSEJ
v Jablonném v Podještědí

Zpravodaj města Cvikova
V květnu za rozkvetlou
Měsíčnicí vytrvalou
Krásně prosluněná květnová sobota
od rána zve na výlet. Máme jasno. Chci
si nafotit rozkvetlou Měsíčnici vytrvalou,
Áron plamatý a jiné druhy zajímavých
rostlin, právě kvetoucích v této nádherné
jarní době. Nejznámější lokalita výskytu
těchto vzácných a krásných rostlin je na
tzv. Křížovém buku mezi obcemi Líska a
Chřibská.
Po půl hodince jízdy jsme na parkovišti na zmiňovaném Křížovém buku. Je
zde muzeum Vojenského opevnění tzv.
řopíků. Pán, který provází tímto zajímavým objektem, podává velmi odborný a
zajímavý výklad. Nás ale dnes zajímá
jiná atrakce. Zajímavé rostliny kvetoucí
v lokalitě asi kilometr až kilometr a půl
směrem k Lísce.
Beru z auta foťáky a začne pofukovat vítr. Jenom v tričku bez rukávů nejsem
moc rád, ale sluníčko přikryly mraky. No
nic, hlavně když nafotím, co potřebuji.
Přecházíme silnici na červenou značku a
po krásně zpevněné lesní cestě ukrajujeme první metry. Klídek, pohoda, šlapeme
a tu pod strání vidíme koníka, jak z lesa
vytahuje klády. Zastavíme a chvíli pozorujeme ekologického pracanta, jak bez
rámusu a čmoudu rozvážně táhne dřevo
a na pokyn člověka dělá, co třeba.
Náhle nás objíždí asi deset cyklistů.
„Á , budeme mít společnost“ povídám.
Jinak jdeme stále sami. Ne. Cykloturisti

červen 2006
odbočují k Lísce a ke Zlatému vrchu.
Přicházíme k území, které nás vítá
naučnou tabulí, kde se dovídáme potřebné informace o této chráněné lokalitě. Již
cestou se mi podařilo nafotit pár zajímavých rostlinek, např. dva druhy kyčelnice,
biku, pryskyřník okrouhlolistý.

Vstupujeme do místa, kde se nacházejí květiny vzácné nebo ohrožené.
Stráň porostlá Měsíčnicí, připomíná lesní
botanickou zahradu. Vyšší rostlina
s velkými listy a na vrcholu hrozen kvítků
modré či bílé barvy. Jsme zde v počátku
kvetení, za týden bude tato stráň plná
zeleno, modro, bílé barvy. Fotím tu nádheru z různých stran, ale stále doufám,
že najdeme velmi vzácný a mně krásný
Áron plamatý. Je hodně podobný za-

hradní kale, ale řekl bych, zajímavější.
Mezi velkými listy stojí nazelenalý kalich
s šedým pestíkem vprostřed jak kopí na
obranu území. Fotím tu krásu se zatajeným dechem, vždyť je ho tam opravdu
pár kusů a je, jak na tabuli psáno, ohrožený druh. Setrváváme v té lesní podívané asi hodinu. Ptačí symfonici se snaží
nám ten čas zpestřit svými vybroušenými trylky a všelikými líbeznými zvuky.
Objevujeme zde ještě pár rostlin lilie zlatohlavé, která však pokvete až začátkem
června. Takže máme důvod se sem ještě
jednou vrátit. Vycházíme na cestu. Stejně jsou mraky nad námi černější a potkáváme tři lidičky. Jdou též obdivovat
jarní parádu a fotit.
Do tohoto území se během května
pořádají turistické pochody nazvané
„ Pochod za rozkvetlou Měsíčnicí“. Dá se
sem jet ze Cvikova přes Kytlici , Mlýny,
směr Chřibská na kole a je to krásný celodenní výlet.
Na focení je lepší individuální návštěva místa, neboť tyto pochody jsou velmi
masové, čítající sto i sto padesát účastníků.
Se zajímavými úlovky jsme v poledne
doma. Než sníme oběd, začne poprvé
pršet.
Májový posilující deštík, který ze všeho rostlinstva smyl žlutý prášek pilu, kterého je teď všude hojně a rostliny se mohou představit v plné nádheře a parádě.
Zdeněk Nigrin

MÍSTO PRO NÁZORY OBČANŮ A ODPOVĚDI
Libereckého kraje takto kontroloval pan JUDr. Jaroslav Švehla výběrové řízení na výstavbu perlivého bazénu. Hlasování jsem zopakoval, ale stanovisko jednotlivých členů porady vedení se nezměnilo, vlastně jen částečně, přidal jsem svůj hlas na stranu Lucie Máslíkové.
Uvádění jednotlivých důvodů považuji za bezpředmětné, ale
jeden si přeci jenom neodpustím. Jedna obava například byla,
aby nedocházelo k nekontrolovanému převozu rychle se kazících
potravin z jednoho ústavu do druhého.
Co se týče nájmu, nás tato otázka příliš netrápí, protože máme vnitřní směrnici na cenu pronajímaného metru čtverečního,
kterou v souladu se stoupajícími náklady za energii soustavně valorizujeme.
Co se týče ukradeného nápadu, mám jedno doporučení, pokud jsou vaše sousedské vztahy až na tak vysoké úrovni, neřešte
přes plot takto hodnotné myšlenky. Přesto Vás mohu ubezpečit,
že jedna z prvních myšlenek, které jsem prosazoval na poradě
vedení bylo splnění přání maminek zavést kantýnu, a to bylo již
v průběhu roku 2004.
Bohužel trvalo bezmála rok, než jsme na tuto činnost vytvořili
vhodný prostor přestěhováním mateřské školy do prostoru odborového sálu.
Na závěr bych Vám všem, vážení spoluobčané, chtěl poděkovat za podporu činnosti Dětské léčebny Cvikov a vysoký zájem o
změny, které provádíme v obou našich odborných léčebných
ústavech.

Stanovisko k článku slečny Leony Čermákové
Než začnu odpovídat na jednotlivé řečnické otázky z výše
uvedeného článku, musím opravdu upřímně pochválit vysokou
literární úroveň pisatelky. Je škoda, že v naší současné společnosti jsou i mladí a takto velmi talentovaní lidé bez práce. Je to
velmi smutné zjištění, když se na místo sekretářek, účetních, případně uklízeček hlásí desítky lidí. Celou svou praxi jsem se snažil
pro lidi práci získávat, nebo alespoň ji udržet. Bohužel v současné
konkurenční válce to není tak jednoduché, a proto jsem se musel
leckdy rozhodnout velmi pragmaticky a nevyhýbat se ani rozhodnutím ve skrze nepříjemným.
A nyní se pokusím ve stručnosti odpovědět na jednotlivé otázky.
Proč byla vybrána slečna Lucie Máslíková?
Z nařízení rady Libereckého kraje jsem povinen vyhlásit výběrové řízení u rozhodnutí nad 100 000 Kč, přesto vzhledem
k choulostivé otázce zaměstnanosti jsem v průběhu porady vedení Dětské léčebny nechal o dvou zájemcích o kantýnu hlasovat.
Z pěti členů porady byli čtyři pro slečnu Lucii Máslíkovou. Důvody,
které je vedly k výše uvedenému rozhodnutí byly naprosto realistické. Neměl jsem jediný důvod názory kolegů zpochybňovat ani
ovlivňovat.
Na základě stížnosti pana Čermáka na Krajském úřadu
v Liberci jsem byl požádán, abych celou věc uvedl na pravou míru
a provedl oficiální výběrové řízení.
Tento příkaz jsem samozřejmě uposlechl s tím, že jsem ještě
z důvodů kontroly provedeného výběrového řízení pozval pana
JUDr. Jaroslava Švehlu, jako zastupitele Libereckého krajského
úřadu. Tento postup je naprosto běžný, v minulosti z nařízení rady

Ing. Rudolf Focke
Ředitel Dětské léčebny Cvikov
a OLÚ TRN Martinovo údolí
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vším pro to, že rukopis a tahání za špagátky pozná každý soudný
cvikovák, tedy čtenář Zpravodaje. Nebo je to výzva, aby každý
svým způsobem, chce-li něco vyjádřit, něčemu pomoci, tak učinil,
jinak mu dáme na frak?
Jinak jsem na rozdíl od pana místostarosty nezištně a rád pomohl cvikovskému životnímu prostředí, alespoň v této záležitosti,
když na druhé straně budeme devastovat za velké milióny přírodní lokality jiné. Děkuji za „stanovisko“ MO ČRS k mému minulému
článku a ujišťuji Vás, že nemusím chodit po cukrárnách
s jmenovaným v článku a už vůbec ne s předsedou MO ČRS Cvikov p. Houžvičkou.
Mému více jak 15 let starému turistickému kamarádovi v dresu
KDU-ČSL Liboru Ambrozkovi, t.č. ještě ministru životního prostředí celou situaci doložím, aby věděl Ne kam, ale komu se pomáhá.
Nechtěl jsem reagovat, ale porovnejte si ty tři články sami a
v žádném případě se nenechte znechutit ani arogancí moci jako
takové, ani ledovým dechem z radnice, máte-li jen trochu odlišný
názor na cokoliv.
Nebo je špatně, že máme Tůmové, Čermákové a jiné lidičky,
kterým o něco jde?
Břeněk Henke

Příspěvky čtenářů
Výtah z denního tisku:

Třeťák se konečně dočkal
ještě že máme ty volby
Místní organizace Českého svazu rybářů
ve Cvikově dostane dotaci na rekonstrukci
rybníku Třeťák – plyne z dopisu, který podepsal ministr životního prostředí Libor
Ambrozek.
Cvikovští rybáři dostali příznivou zprávu
v těchto dnech, ačkoliv na ni čekají už od roku 2004. Tehdy, bezprostředně před volbami do krajských zastupitelstev, lidovecký ministr
Libor Ambrozek zavítal i do Cvikova a slíbil, že peníze na
revitalizaci vodní nádrže nebudou problém.
„Rybník je v katastrofálním stavu. Je třeba postavit novou
hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv a provést odbahnění
celého rybníku,“ vypočítává Jaroslav Švehla, místostarosta Cvikova a zároveň člen místní organizace Českého rybářského svazu.
Náklady na rekonstrukci jsou propočítané na 11 miliónů 415
tisíc korun, dotace by měla pokrýt 80 procent z celkových nákladů. „Protože rybáři penězi neoplývají – jen za projektovou dokumentaci zaplatili 175 tisíc korun – a i představitelé obecní samosprávy uvolnili na Třeťák 300 tisíc korun,“ řekl starosta města Ivo
Čeřovský. Rybáři se tedy konečně dočkali, ministr životního prostředí dodržel slovo.

Teď z jiného soudku
-

Opět k zamyšlení ne?

-

Jsem „rád“, že článek z radnice a stanovisko MO ČRS Cvikov
má nejen stejnou barvu výraznější ostatních článků, ale přede-

Cvikovské miniaturky

ným překvapením, že konečně jede, že snad ještě přijde včas.
A aby sama sobě dodala trošku zklidnění, změní téma hovoru a
ptá se, kam má namířeno paní řidička.
Řidička vysvětluje kam má namířeno a proč a pak povídá:
„A víte co, já to vezmu okolo nemocnice, ať to máte blíž!“ a už odbočuje.
Stopařka vyhrkne: „ Ale to máte zajížďku, to jste nemusela!“
Paní u volantu se směje až se jí vějířky v koutku očí prodlouží: „Nemusela! Celý život, celý život jsem dělala to, co jsem musela – a tak teď konečně dělám, co n e m u s í m !“

O usměvavé řidičce

Stála na cestě vedoucí z města, stála tam paní a mávala na
projíždějící auta. S přibývajícím časem bylo v jejím mávání stále
víc a víc beznaděje, když tu zastavilo autíčko, a za volantem –
světe div se! – starší paní.
„Tak pojďte, kampak potřebujete jet?“ usmívá se řidička. Stopařka usedá, pásy se poutá, překotně vypráví, že spěchá do sousedního města, že jí ujel autobus, že musí do nemocnice na návštěvu, že už je netrpělivě očekávána, že dlouho nikdo nezastavil; až se překotným hovorem zadýchá. A trošku snad i radost-

Co všechno se může
stát na silnici
Jedu a docela spěchám. Pracovní den byl
dlouhý, těším se domů, i když tam na mě nikdo nečeká. Bude tam klid, skočím pod sprchu, pak něco malého sním a budu si po rušném dni užívat ticho. Už se moc těším. Jízdu
si užívám, autíčko jezdí po silnici teprve třetí
týden, motor tiše přede a není skoro vůbec
slyšet. Jízda je pohodlná, jen musím dávat
pozor, abych plyn nepřišlápla trošku víc. To
pak je hned na tachometru rychlost veliká. A
tak sice spěchám, ale přece jen ne tak, abych
vzbudila pozornost policie. Ještě tomu totiž
není ani měsíc, co jsem zaplatila tisíc korun
pokuty za trochu rychlejší jízdu, než bylo povoleno. A mou peněženku to tedy moc a moc
bolelo.
Jako bych ty hochy svými myšlenkami přivolala. Už jedou. Za mnou. Snad ale ne kvůli
mně! Koukám do zpětného zrcátka a opravdu
to vypadá, že se zavěsili právě na mne. A už

jsme velice zanedbané a špinavé město – např. dvůr Delty
a letité zbořeniště (je to jen o penězích?
máme komunikace na mnoha místech v havarijním stavu
úroveň hřbitovů je žalostná (jak který)
všude v okolí černé skládky
koukněte se jak dopadl „starý historický most“ přes Boberský potok (před velkým silničním mostem pod Deltou –
objekt pod hnízdištěm čápů)
a tak stále dokola a dokola a dokola a do blba a do blba
a do zblba !?
Břeněk Henke

Opravdu se stalo.

začali blikat, pustili i majáček a tak mi nezbývá nic jiného, než zajet ke kraji silnice a zastavit. Rychle přemýšlím, co jsem vlastně provedla, ale nemůžu přijít vůbec na nic.
Z policejního auta se už souká mladý
muž, přistupuje k mému autu a žádá doklady.
Ty mu ochotně předkládám a už začíná malý
výslech.
„To máte vůz soukromý nebo služební?“
„Je služební, ale nový, takže ještě nemá žádné logo.“
„To je ale nějaká bohatá firma, že si může dovolit tak drahý vůz, že?“
Koukám na ten policejní a opatrně žertuji,
abych neurazila: „ No, ten váš byl taky kdysi
dávno nový, ne?“
Policista tiše povzdechne a povídá: „A co ta
vaše firma vlastně dělá?“
Odpovídám lakonicky: „Software.“
Další otázka zní: „Tak počítače?“
Odpovídám: „Ne, software.“
„No, tomu já stejně nerozumím… A co v té
firmě děláte? To máte vysokou funkci, když
jezdíte takovým autem, ne?“
Smečuji: „ To víte, tu nejvyšší!“
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Janinka
Mladý muž mi vrací doklady a ptá se trochu
nesměleji: „A jak se jmenujete?“
Dost mě to překvapilo a odpovídám: „Vždyť
jste měl přece mé doklady, tak to víte, ne? To
mě zkoušíte, jestli jsem to opravdu já?“
„No já jsem vás chtěl vidět zblízka, protože
jste se mi moc líbila. Proto jsem si vás dovolil
zastavit. Ale jména jsem si nevšiml. Já jsem
Daniel.“
„A já Markéta.“
„Spěcháte domů? Čeká vás tam někdo?“
„Ani moc nespěchám. Nikdo na mne nečeká.“
„A šla byste se mnou na večeři?“
Tak a úplně a naprosto jsem zkoprněla. To
jsem tedy nečekala. Říkám: „To myslíte vážně?“
„Naprosto vážně. Tak šla byste? Třeba
dnes…“
Říkám mu, že na dnešní večer už mám jiný
program.
A víte, jak to skončilo? V úterý spolu jdeme na večeři.
Originální seznamka, že?
Markéta L.
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Jak jsme měli ve Cvikově Czarotek (a mnozí jsme nic nevěděli)
Naše město určitě potřebuje, aby v něm žilo co nejvíce vzdělaných mladých (a spokojených) lidí a těm pak logicky
musí život zde „něco“ přinášet. Relativně pěkná příroda je bohužel jedním z posledních lákadel. Proto je škoda, když
se organizátoři hudební akce Czarotek, která 30. dubna proběhla, nedomluví a nevyužijí k hudební produkci jiný
vhodný pozemek, kde se pobavit. Nemyslím, že louka a malý lom na úpatí Hroudy bylo tím nejpřijatelnějším místem.
Podle mého názoru z této zkušenosti plyne dvojí poučení – organizátor musí lokalitu lépe zvážit a vhodně naplánovat datum konání akce (nejlépe mimo jarní termíny) a ten, kdo povoluje, zajistí kontrolu splnění dohodnutých formalit (doba konání akce, počet lidí, zejména úklid a uvedení plochy do původního stavu). Také se vám zdá, že u nás
chybí vhodná plocha pro konání koncertů či festivalů pod širým nebem? Kde se zeptat, že by ve Sloupu nebo
v Mlýnech???
Jiří Stránský, občan města

Poděkování
Právě letos nastal čas, kdy musíme opustit ZŠ ve Cvikově.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem učitelům za jejich trpělivost, obětavost,…
Největší poděkování patří naší třídní učitelce paní Hanischové, která si s námi hodně zažila, vytrpěla, ale také pro nás
hodně udělala.
Učitelé díky - nikdy nezapomeneme.
1997-2006 9.B
Děkuji touto cestou Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, jmenovitě paní Ludmile Vrabcové,
za upřímné blahopřání a krásný dárek k mým narozeninám.
Hana Teplíková
Cvikov
Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým za upřímné
projevy soustrasti k úmrtí manžela a tatínka Bohumila Zahradníčka.
Iva Zahradníčková a dcery s rodinami
Drnovec

Červen patří dětem – malé oslavy

V měsíci červnu 2006 oslaví významná jubilea
tito občané :
Tryhubová Františka
Hokrová Jarmila
Petrová Jaroslava
Ottová Marie
Šenberková Miluše
Pospíšilová Věra
Procházková Věra
Kvízová Milada
Majerová Zdeňka
Pecharová Marie
Hokrová Květa
Kakačová Zdenka
Chlup Josef
Čáp Jaroslav
Mareš Jan
Hanus Josef
Mrnka Karel
Bérová Hildegard

Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Lindava
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov
Cvikov

82 let
83 let
81 let
84 let
80 let
85 let
84 let
91 let
90 let
89 let
80 let
80 let
80 let
80 let
89 let
80 let
80 let
86 let

Žloutky třeme s tukem a cukrem, přidáme vanilkový
cukr, vlahé mléko, nakonec mouku smíchanou
s práškem do pečiva. Na závěr lehce vmícháme tuhý
sníh z bílků. Těsto vlijeme na vymazaný, moukou vysypaný hluboký plech a pečeme ve středně vyhřáté troubě
dozlatova. Necháme vychladnout.
Krém: 1 l mléka, 3 vanilkové pudinky, 6 rovných lžic
cukru, 2/3 Hery
Smícháme mléko, vanilkové pudinky s cukrem a přivedeme k varu do zhoustnutí. Do ještě horké směsi přidáme změklou Heru a vymícháme.
Dále potřebujeme: 1 balíček piškotů, pikantní zavařenina, rum, černá káva, ořechy nebo čokoládu na zdobení
Na upečený základ namažeme pikantní zavařeninu,
poklademe piškoty namočené v rumu nebo černé kávě.
Vše zalijeme krémem a sypeme sekanými ořechy,
strouhanou hořkou čokoládou dle fantazie. Necháme vychladit a proležet nejlépe do druhého dne.

Nápoj z kiwi a banánu
2 sklenice: 1 banán, 2 kiwi, 40 ml smetany, 1 lžíce javorového sirupu, minerální voda k doplnění, 2 koktejlové
třešně.
Banán a kiwi oloupeme. Banán nadrobno rozkrájíme,
jedno kiwi nakrájíme na plátky, druhé rozmixujeme spolu
s pokrájeným banánem. Přidáme smetanu a javorový sirup a dobře rozšleháme. Naplníme do sklenic. Sklenice
dolijeme minerální vodou. Plátky kiwi a koktejlové třešně
napíchneme na špíz a ozdobíme jím nápoj.
Výborný dezert
Těsto: 2 hrnky polohr. mouky, 3/4 hrnku cukru krupice,
3/4 hrnku oleje, 1 hrnek mléka, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 3 vejce – žloutky.
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a obálkami. V hotelu restaurace, taneční parket, bar, salon
krásy, směnárna, poštovní služba, turistické služby. V ceně
noclehu je i snídaně.
Dvoulůžkový pokoj stojí v tomto hotelu za jednu noc našich cca Kč 1 500,- až 1 800,-. Nekvalifikovaný nebo málo
kvalifikovaný Číňan si, dle získaných informací, vydělá za jeden měsíc cca Kč 1 600,-, tedy na jednu noc ve dvou v hotelu
této kategorie, který má licenci na ubytování cizinců. K platům
Číňanů je ale nutné vzíti v úvahu, že např. pro zaměstnance
podniků existuje řada sociálních výhod. Podnikové prodejny
se zvýhodněnými cenami, příplatky na bydlení, na ošacení a
jiné sociální dávky, bez kterých by plat nestačil.
Jiný problém ale představuje populační politika. Manželé
mohou míti bez problému jenom jednoho potomka. Touha po
synovi často vede k přerušení těhotenství, je-li očekávána
dcera. Pokud si druhé dítě rodina ponechá, je citelně finančně
postižena. To má někdy za následek, že se rodiny dítěte vzdávají a souhlasí s adopcí do amerických rodin. Stává se ale i to,
že nežádoucí dítě bývá nalezeno odložené např. na nádraží.
Je pak předáno do sociálního ústavu a může býti i cizincem
adoptováno. Další možností je domluvit se o předání dítěte
vesnické rodině. Vesničané ale údajně žádné sociální dávky
nedostávají, děti mnohdy nenavštěvují školu a zůstanou negramotné.
Vraťme se ale do přítomnosti. Čcheng-tu je jen krátkou zastávkou. Vydáváme se zde na cestu lodí k protějšímu svahu,
kde je ze skály spadající k řece vytesaná 71 m vysoká socha
Buddhy, zdánlivě největší socha Buddhy na světě. Měl chránit
plavce, kteří se plavili po proudu dvou řek, které se zde spojují. Buddha ve velké skále mi ale připadá jako obrovský sirotek.
Buddha bez kláštera, bez kouře spalovaných tyčinek, bez šerých zákoutí a uklánějících se postav, takový Buddha není úplný.
V Čcheng-tu se ale zastavujeme ještě z jednoho důvodu.
V rozsáhlém areálu o rozloze 36 ha se daří pěstovat ten druh
bambusu, který je kromě cukrové třtiny jedinou potravou pandy velké. Zdejší výzkumná a chovatelská stanice opatruje 12
exemplářů pandy velké a pokouší se o jejich rozmnožování.
Na rozmezí Sichuanu a Tibetu žije v původním prostředí méně
než 1000 ohrožených pand. Horalé, žijící v odlehlých oblastech a údolích, se těžko přesvědčují o zákazu lovu pandy pro
maso a kožešinu. Za zabití jedné pandy hrozí dlouholeté vězení, za dvě je trest smrti, který byl také již vykonán.
Pandy zastihujeme včas, při ranním krmení a úklidu jejich
útulku, ze kterého byly vyhnány. Předvádějí nám i společné
hrátky a škádlení, jako by věděly, že jsme za nimi přijeli
z veliké dálky. Malé pandy hnědé, kterých zde chovají více,
nejsou tak vzácné a lze některou za poplatek i pochovat a nechat se s ní vyfotografovat.
Pokračování příště…

Čína bez romantiky
Exkluzivní seriál Zdeňka Tamchyny

část VI.
Opouštíme 3 miliónové město Si-an, autobus nás odváží
na nádraží v očekávání, zda se podařilo zajistit pro celou skupinu lehátková oddělení bez čínských spolucestujících. Cesta
má do Čcheng-tu trvat 17 hodin a to v čínském vlaku, ve kterém lehátková oddělení nejsou uzavřená, za denních teplot
téměř 30° C, není jízda procházkou růžovým sadem. Naštěstí
se podařilo získat samostatná oddělení pouze pro nás. Ta
jsou jednodušší, než byla ve vlaku prvém, ale opět nechybí
termoska na horkou vodu k přípravě pití a jídla.
Ležím na dolním ze tří lehátek. Mám pootevřené okno, je
ale stále cítit kouř, přestože trať je elektrizovaná. Na začátku
vagónu je totiž malá místnost s primitivním kotlem na teplou
vodu a pod ním se topí uhlím. Kouř z topeniště se z části šíří
do celého vagónu. Jedeme celou noc až do odpoledne následujícího dne. Jsou-li lehátková oddělení přijatelná, těžko to lze
tvrdit o tureckém WC a umývárničce. Noc přečkávám se špunty v uších a zbytek cesty s vidinou sprchy v hotelu.
Opustili jsme provincii Shanxi a vjeli na území provincie Sichuan, která na západě sousedí s Tibetem. Ráz krajiny se
změnil. Roviny přešly v široká horská údolí, pod tratí teče kalná řeka s občasným převozem. Na terasách rýžová políčka.
Stále je vidět, že zúrodněn je každý sebemenší kousek půdy,
který lze zavodňovat. A zavlažovací systém je pozoruhodně
promyšlený.
Hotel v Čcheng-tu splňuje nároky i náročných turistů.
Dvoulůžkový pokoj s TV a prostorným příslušenstvím.
V koupelně opět pro každého návštěvníka krabička
s kartáčkem na zuby a malou pastou, v papírovém pouzdře
hřeben, krabička s mýdlem, sklenička šamponu a druhá
s pěnou do koupele. Pro ženy krabička s igelitovou helmou na
hlavu, pokud si netouží namočit vlasy pod sprchou. V pokoji
se světla zapínají a zháší z čelní stěny společného nočního
stolku, stejně tak lze zapnout a vypnou TV, domácí telefon doplňuje vybavení. Konferenční stolek a dvě křesílka, dvě termosky s teplou vodou. Na psacím stole desky s dopisními papíry

SPORTOVNÍ DNY CVIKOVA 2006
Upozornění na změnu termínu konání akce
v rámci Cvikovských dnů sportu!!!

Výsledky prvních soutěží Sportovních dnů Cvikova
ve stručnosti:

Cvikovské sportovní dny zahájili pravidelně svou soutěží a nejvíce
nachytaných ryb (dle délky) v sobotu 6. května od 6.00 hodin na
rybníku Veselák. Soutěž vyhrál p. Josef Špaček-1077 cm. Druhý
Pavel Salavec 976 cm, třetí Pavel Petrus 762 cm. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 závodníků. Ten samý den proběhla soutěž hasičů v útoku o pohár města v ulici Komenského. Za účast 15
družstev si nejlépe vedli hasiči z Mimoně. Cvikovští dobrovolní
hasiči obsadili po statečném výkonu pěkné 5. místo.
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Oddíl stolního tenisu Domu dětí a mládeže Cvikováček Cvikov upozorňuje zájemce o turnaj ve
stolním tenisu žáků a dorostu o pohár starosty
města
na posunutí termínu ze 3.6. na 10.6.2006 od 9,00
hodin.
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20. května se uskutečnil na antukových hřištích u Sokolovny nohejbalový turnaj
trojic. Již poněkolikáté zvítězilo družstvo Hydrant ve složení Hyneš, Černý, Alt,
které v napínavém turnaji odsunulo na druhé místa FC Tučňáky ve složení Vl.
Petrus, R. Čihák a K. Moravec. Třetí místo obsadila trojice Rumových pralinek L.
Pokorný, M. Ševčík, P. Štědra. Turnaj měl velmi dobrou úroveň, slušnou diváckou kulisu a zajištěno bylo také znamenité občerstvení.
Za organizátory Stanislav Hanuš, Petr Foltýn

Výsledková listina stolního tenisu –
Cvikovské sportovní dny
Datum konání : neděle 7.5.2006
Místo konání : Sokolovna Cvikov
Pořadatel : město Cvikov a oddíl stolního tenisu
Cvikováček Cvikov
Výsledková listina :
Kategorie muži :
1. Macela Petr
Nový Bor
2. Fojtík Jan
Nový Bor
3. Rudinský David
Nový Bor
Kategorie ženy :
1. Svobodová Gabriela Cvikováček Cvikov
2. Libichová Lucie
Cvikováček Cvikov
3. Rudolfová Michaela Cvikováček Cvikov
Kategorie čtyřher :
1. Macela + Rudinský Nový Bor
2. Plaček + Fojt
Cvikováček Cvikov
3. Fišera + Hübsch
SKST Cvikov

SKST Cvikov informuje -- stolní tenis
Výsledky jarního turnaje dvojic ve stolním tenisu
Náš klub uspořádal počátkem jara další ročník turnaje dvojic ve stolním
tenisu. Této akce se zúčastnilo celkem 28 příznivců tohoto sportu, kteří
svedli pěkné boje ve dvou základních skupinách a ve vyřazovacím pavouku. Hrálo se bez rozdílu věku, muži i ženy společně. Mimo jiné se v
dobrém světle ukázaly i mladé naděje z DDM Cvikov, které potrápil i
mnohem zkušenější borce z našeho a děčínského okresu
Konečné pořadí.
1.místo :
2.místo :
3. Místo :
4.místo :

Fišera Milan, Plaček Jaroslav
/ SKST Cvikov, DDM Cvikov/
Červenka Bohumil, Hübsch Otto
/ oba SKST Cvikov /
Častulík Zdeněk, Česenek Vratislav / oba TJ Zákupy /
Bárta Radek, Čech Milan ml.
/oba Loko Č. Lípa/

Děkujeme sponzorům turnaje: Fišera Milan - Elektra pod náměstím
Hop - Trop bar Cvikov
a Rudinský Lukáš

Vedení SKST Cvikov

V.Macela

Řádky z atletiky
Českolipská liga škol
Jako každý rok, tak i v letošním roce se
náš oddíl zúčastnil pod hlavičkou naší
školy seriálu soutěží škol v atletice. Letošní ročník s nám velmi vydařil. Závodů
se zúčastnili již pokročilí závodníci, ale i
začínající adepti atletiky. Je potěšitelné,
že někteří z nich se již zúčastňují soutěží
atletického svazu.
Výsledky našich atletů :
Nejmladší žákyně ročník 98 a mladší :
2. Funková Daniela 195 bodů
Nejmladší žákyně ročník 95-97 :
5. Kunová Eva 230 bodů
Mladší žákyně ročník 93-94 :
5. Martínková Iva 271 bodů
Starší žákyně ročník 91-92 :
2. Salabová Nela 290 b.
3. Neumannová Klára 280 b.
Ženy ročník 90 a starší :
5. Vrabcová Lucie 141 bodů
Potěr chlapci ročník 98 a mladší :
6. Stůj Radek 148 bodů

Nejmladší žáci ročník 95-97 :
2. Pros Dominik 278 b.
3. Tancoš Patrik 264 b.
Mladší žáci ročník 93-94 :
5. Tancoš Josef 255 bodů
Starší žáci ročník 91-92 :
12. Til Jaroslav 91 bodů
Celkové absolutní vítězství :
7. Salačová Nela 290 bodů
Celkové pořadí škol :
1. ZŠ A. Sovy Česká Lípa 183 bodů
2. ZŠ Cvikov
109 bodů
3. ZŠ 28. října Česká Lípa
76 bodů
Soutěže se zúčastnilo celkem 12 škol.

David Podolák
krajským přeborníkem na 3000 m
29. dubna se konal na stadiónu
v České Lípě Krajský přebor
v dlouhých bězích na dráze. Výborně si vedl náš dorostenec David Podolák, který vyhrál kvalitní běh na
3000 m a stal se krajským přeborníkem. Hynek Chalupníček získal nepopulární „bramborovou“ medaili,
když skončil na 4. místě.
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Další dorosteneckou akcí byl KP
družstev. K prvnímu kolu se na stadion v Liberci vypravila naše výprava
dorostenců a dorostenek, kteří hostují v AC Česká Lípa. Chlapci skončili na 4. místě a děvčata jsou na 2.
místě v soutěži družstev. Závodníci našeho oddílu si vedli velmi dobře
a body získali Podolák, Chalupníček,
Vrabcová, Pokorná, Podoláková.

KP družstev na dráze
7. května se konalo v Jičíně 1. kolo
KP družstev na dráze mužů a žen.
Členové našeho oddílu si vedli opět
úspěšně. Honza Cyrus vyhrál „B“ finále na 100 m v kvalitním čase 12,0
vteřin. Osobní rekord si vytvořila
Nela Salačová na stejné trati časem
14,2 vteřin. Tereza Pokorná vrhla
4kg koulí pěkných 12,76 m a to je také její osobní rekord. Nejvíce se dařilo Lucii Vrabcové, která si zlepšila
osobní rekordy ve vrhu koulí, hodu
diskem a oštěpem.

Zpravodaj města Cvikova

červen 2006

První body v lize
Tereza Pokorná a Lucka Vrabcová se zúčastnily v sobotu 10. května 1. kola 1. ligy žen
v Pardubicích. V dresu AC Česká Lípa sbíraly zkušenosti. Lucka Vrabcová se umístila
v hodu oštěpem na 15. místě, když přehodila
30 m hranici. Tereza Pokorná brala první dva
body v hodu diskem za 9. místo a pouhých 40
cm ji dělilo od finále. Až děvčata získají více
zkušeností, jejich výkony půjdou nahoru a věřím, že se dočkají více bodů a lepších umístění.
Na závěr přeji všem závodníkům dobré výsledky ve zbytku sezóny a děkuji jim za výsledky,
kterých dosáhli.
Za oddíl atletiky DDM Cvikováček
Václav Libich

Kdy a kam na kopanou ?
Rozlosování kopané FK Cvikov červen 2006
3. června
4. června
4. června
4. června

sobota
neděle
neděle
neděle

17.00
9.30
10.30
17.00

Cvikov A – Chrastava
Mimoň – Cvikov ml.ž.
Cvikov dor. – Habartice
Cvikov B – V. Valtinov

10. června
10. června
11. června
11. června

sobota
sobota
neděle
neděle

9.30
14.00
17.00
17.00

Cvikov ml.ž. – Dubá
Mimoň – Cvikov dor.
Cvikov A – Kr. Studánka
Jestřebí – Cvikov B

17. června
17. června
18. června

sobota
sobota
neděle

9.30
14.30
14.00

Cvikov ml.ž. – Loko Č. Lípa
Vratislavice – Cvikov A
Cvikov B – Ralsko

24. června
24. června

sobota
sobota

10.00
12.00

Zákupy – Cvikov ml.ž.
Dubnice B – Cvikov B

30. duben a 1. máj ve Cvikově

30. Dubna se v Letním kině konal "Slet čarodějnic" a děti si zařádili s Inkou
Rybářovou, která nejhezčí čarodějnice odměnila. Večer byl u Veseláku tradiční táborák. V neděli ráno cvikovští recesisté uspořádali "Prvomájový průvod
pracujících " městem, který skončil před Městským úřadem. Odpoledne pokračovala zábava v Letním kině vystoupením cvikovského souboru Lusatia
Consort, dívčí skupinou TOFEES a dalšími. I letos se počasí vydařilo a zájem
občanů byl dostatečný.
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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

do 13. června

Výstavní síň „Divadélko“ na Loutkové
scéně
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Cvikov
Přístupno v úterý a ve čtvrtek od 13 do
19 hodin

14. června
Sál Městského klubu kultury
Koncert žáků ZUŠ Cvikov
29. června

Od 10 hodin
Zahrada Městského klubu kultury
Diskotéka s žirafou –
veselé zakončení školního roku
Tanec, pohyb, soutěže a legrace
s Petrou Riegrovou – pořad pro předškoláky a žáky 1. stupně

29. června

Studio POLAROID,
CTS, a.s.

DIVADLO KLAUNIKY BRNO
uvádí:
NEJHRANĚJŠÍ AUTORSKOU KOMEDII
SOUČASNOSTI

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.

Od 10 hodin pro žáky 2. stupně
od 20 hodin pro veřejnost
Letní kino Cvikov
Pro veřejnost vstupné 40 Kč

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela Cervantese Saavedry uchopená dle
vzoru velkého českého emigranta Jana Ámose Komenského.
V hlavní roli světový chůdoherec Lenoire
Montain
Účinkují: Monika Mušková-Rajská,
Josefína Hušeková,, Anna Kubějová,
Zdeněk Korčian, Zdeněk Zdenek Mazáč a
další
Režijní vedení: Boleslav Polívka

Informace na tel.: 736 682 837

Dům dětí a mládeže CVIKOVÁČEK ve spolupráci s dalšími organizacemi našeho města pořádá

Program:

Pátek 2. 6. 2006

Sobota 3. 6. 2006

Noční pochod : Akce se uskuteční v pátek 2.6.06.
Zájemci z 1. až 4. tříd - sraz je ve 20.00 u Cvikováčku.
Konec akce do 24.00 hod. DOZOR ZAJIŠTĚN !!!
Zájemci od 5. třídy - sraz ve 20.00 u Sokolovny.
Návrat z akce je cca ráno v 8.00 hod.
DOZOR ZAJIŠTĚN – informace 487 751 215
Loutková scéna : Pohádka pro děti. Začátek v 9.00 hodin
Závod na horských kolech v prostoru kynologického areálu
(samostatné propozice)
Zábavné odpoledne : Začátek ve 14.00 hod. Soutěže a atrakce
o ceny, ukázky z činnosti zájmových organizací.
Prodejní stánky.

Upozornění :
Každé dítě obdrží při příchodu do kynologického areálu lístek na vuřta, kterého si vyzvedne u ohniště,
kde si ho zároveň bude moci opéct.
Občerstvení : bude možno zakoupit v areálu.
Pořadatelé věří, že se k oslavám připojí i podnikatelé a poskytnou finanční prostředky nebo sladkosti a drobné
ceny do soutěží. Se všemi se těšíme na setkání při oslavách MDD.
Za pořadatele Václav Macela
Zpravodaj města Cvikova - vychází jedenkrát měsíčně - ročník 34., cena 5 Kč, náklad 800 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
DTP a tisk : C-PRINT – H.Hauser, Cvikov - telefon, fax, záznamník 487 751 922
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