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Jak jsem jel na kole kolem  České republiky
část 5. - Jan Kuthan

Jeli jsme po rovné silnici. Asi po 10 km jsme odbočili z hlavní silnice na
vedlejší a šlapali do strmého kopce. Když jsme sjížděli do údolí, kde mezi list-
natými stromy protékala říčka, rozprostřel se před námi kouzelný pohled. Na
protilehlém návrší leželo městečko s bílými štíty domů, kol dokola obklopené
zelenou zahradou košatých stromů. Sjeli jsme z kopce, přejeli po mostě přes
říčku a pak zase šlapali nahoru k městečku. Přijeli jsme na náměstí.

Na jedné straně stály bílé, uhlazené domy, na protilehlé zdobily štíty
ozdobné fresky. Zastavili jsme u morového sloupu. Miroslav usedl na lavičku
a s chutí se pustil do jídla. Jeho zásoba buchet byla nevyčerpatelná. Jedl je
k snídani, k obědu i k večeři. Přesto si na nich každý den pochutnával, jako
by s každým soustem vkládal do úst převelice chutnou lahůdku. 

Zamával jsem na Miroslava a vykročil směrem k zámku. Abych mohl
vstoupit do historické budovy, byl jsem nucen zakoupit si u stánkařů lístek.
Kupodivu i uvnitř zámku nabízeli obchodníci různé zboží a tak jsem znechu-
ceně opustil toto prostředí a vydal se do zámecké zahrady. Zde se již ne-
promenádovalo tolik lidí. Uprostřed zahrady stála kašna se sochou chla-
pečka, na jehož hlavu dopadaly kapky vodotrysku. Zahradu lemoval doko-
nale zastřižený živý plot. Vzadu, u košatých rododendronů, nad cihlově
zbarvenou střechou, strměla k nebi věž zámku. Měl jsem v úmyslu vystoupat
nahoru, odkud musel být nádherný výhled na krajinu a na náměstí, po
němž se procházeli lidé. Ale nevykročil jsem, neboť čas ubíhal a já se musel
vrátit k lavičce, kde seděl Miroslav. V myšlenkách nad čímsi bloumal, ale
jakmile mě spatřil, usmál se a řekl: „Tak jsme si odpočinuli, a můžem jet dál!" 

Nasedli jsme na kola. Před polednem jsme dojeli do České Skalice. Zasta-
vili jsme u muzea, ale dovnitř se nám nechtělo, a tak jsme šli do parku a já
se nechal vyfotit u bronzové sochy Boženy Němcové. Když jsme přijeli do
Ratibořic a projížděli Babiččiným údolím, potkávali jsme stovky lidí. Pocho-
dovali v zástupu od splavu k Proškově chaloupce a pak zase k zámku.

Ze Ïivota MOâRS
V sobotu 17. května se konala „místní Zlatá udice" dětí do 15 let na tůni

č. 1. Opět jsme se vešli do hezkého počasí. Sešlo se 17 dětí z kroužku a pře-
kvapil nás i příchod mnoha rodičů, kteří nabídli ihned pomoc při organizo-
vání závodů. Za poslední roky se stává, že ani chlapci nemají na některé
dívky, kterých je v kroužku několik. Ti nejlepší se zúčastnili v neděli 25. května
ve Šluknově „okresní Zlaté udice" o šluknovský pohár, tak jim držíme palce.
Ale nyní k výsledkům místního kola: 

1. místo – Douda Tomáš – 155 bodů
2. místo – Hercíková Martina – 105 bodů
3. místo – Novák Jan – 100 bodů
Největší ryba – Douda Tomáš – kapr 35 cm
V průběhu závodu byly zkušební testy, po závodech byly rozdány hod-

notné ceny a až potom došlo na opékání buřtů.
Akci finančně podpořilo Město Krásná Lípa, MOČRS, ZŠ.
Všem díky, o dalších akcích budeme opět informovat.

Za MOČRS  Vavroch Josef

V sobotu 17. května se konal v Kladně tradiční již 23. ročník me-
zinárodního žákovského turnaje v zápase řeckořímském chlapců
a volném stylu děvčat.

Letošní ročník co do počtu závodníků byl skutečně více jak re-
kordní. Turnaje se zúčastnilo 333 závodníků a závodnic z 24 oddílů
a to Slovenska, Polska, Německa a 12-ti vybraných oddílů České
republiky.

Ve velkém očekávání bylo umístění děvčat TJ Novia Krásná Lí-
pa. Pořadatelé a nejen Ti, byli zvědaví, zda loňský úspěch děvčat
z Krásné Lípy nebyl čistě náhodný. O tom, že nebyl, se přesvědčili
při vyhlašování výsledků. Medailová žeň a čelní umístění zahnalo
veškeré pochybnosti o náhodnosti a musili konstatovat, že děv-
čata z Krásné Lípy opravdu umí.

Hodnocení oddílů: Umístění našich děvčat:
1. TJ Spartak Chrastava 27 kg IV. místo Jelínková Pavlína
2. Böhlen Německo 29 kg IV. Ferencová Markéta
3. TJ Novia Krásná Lípa 31 kg I. Nistorová Jitka
4. Gwiazda Boguszow 33 kg III. Faltová Kateřina
5. Sokol Kladno 35 kg IV. Surmajová Leona
6. Sokol Varnsdorf 38 kg II. Petrová Michaela
7. Dunajplavba Bratislava 41 kg I. Lesová Iveta

atd. 44 kg III. Paličková Irena
48 kg II. Surmajová Naděžda
48 kg IV. Jelínková Lucie
52 kg III. Bertóková Vlasta
57 kg II. Tichá Laura

Po prvních dá se říci nesmělých úspěších v roce 2002  v nere-
publikových soutěžích a překvapivém úspěchu právě na kladen-
ském turnaje se zápasnické oddíly z celé republiky ptaly, kde ta
Krásná Lípa vlastně je.

Dnes se na to ptají oddíly ze zahraničí a účast krásnolipských
děvčat na jejich zahraničních turnajích si pokládají za čest.

31. května se koná v Bratislavě pohár Žitného ostrova, kde star-
tují mimo reprezentačních celků i vybrané oddíly z 12 – 15ti států.
O start našich děvčat byl obrovský zájem. Bohužel nemají pasy
a finančně na toto oddíl nemá. Další atraktivní pozvánky přišly
z Polska.

I přes tu největší snahu se nedaří – zatím na stejnou úroveň ja-
kou mají děvčata, dostati chlapce. Naši chlapci i přes obrovskou
snahu přijeli z Kladna s prázdnou, tudíž bez medaile. Přesto chlap-
ci jako Jony, Leso, Ruszo nebo Žitník mají všechny předpoklady se
mezi republikovou elitu propracovat.

Jan Durec, trenér

Od kamenného sousoší vyběhl pes. Hnal se nad pokosenou loukou jako
kdysi před mnoha lety Sultán a Tyrl. V tom jeho překotném běhu jsem spatřil
řítit se dějiny a my se zase řítili v protisměru pochodujících lidí na svých ko-
lech dál, neboť den ještě neskončil. Jeli jsme kolem rybníka Rozkoš, slunce
se do nás z oblohy pěkně opíralo, po tvářích nám stékaly stroužky potu, nej-
raději bychom byli s rozkoší vjeli do Rozkoše, ale museli jsme šlapat dál. K ve-
čeru jsme přijeli do Vamberku. Stadion stál až na konci města, a tak, jak
jsme se k němu blížili, projeli jsme bránou a z malého okénka bílého stavení
se na nás usmívala mladá paní, a my jsme jí museli zaplatit 20 korun, proto-
že jsme vjeli na koupaliště.

Pokračování ve Vikýři č. 211

Dûvãata vykroãila do Evropy
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Referendum o vstupu do Evropské
unie se koná v pátek 13. a v sobotu 14.
června. V naší novodobé historii je refe-
rendum rozhodně neobvyklou událostí,
jedná se o akt přímé demokracie. Naroz-
díl od voleb, kde občané volí své zástup-
ce, budou lidé mít možnost vyjádřit sami,
co je třeba udělat. Rozhodnutí tedy ne-
bude učiněno prostřednictvím volených
zástupců, ale přímo. Nízká účast ve vol-
bách v minulých letech ale otevírá otáz-
ku, zda občané možnosti ovlivnit politic-
ké dění v České republice přímo využijí.
Ačkoli se totiž o volby nejedná, je prů-
běh referenda průběhu voleb navenek
podobný. Sama tato skutečnost budí
obavy z toho, že lidé k referendu nepři-
jdou. 

Jak tedy vypadá situace v Krásné Lí-
pě? Zeptali jsme se náhodně vybraných
občanů. „K referendu rozhodně půjdu,"
říká Ladislav Bražina, a dodává: „Mnozí li-
dé si neuvědomují, že právě ve volbách
nebo v referendu mají možnost svým hla-
sem události ovlivnit. Když volit nechodí,
nechávají o sobě rozhodovat druhé
a pak jenom nadávají. A co se týká Ev-
ropské Unie, myslím, že klady a zápory

jsou tak padesát na padesát. Osobně
ale budu volit pro.“

Také Jaroslav Navara, organizátor
dnes již tradičního Kyjovského hudebního
festiválku, je rozhodnutý, že k referendu
půjde. „Jak ale budu hlasovat, to oprav-
du ještě nevím, asi to nakonec bude
spontánní rozhodnutí ve volební místnos-
ti,“ uvažuje Navara.

Ani Lenka Koubková není ještě zcela
rozhodnuta, zda bude hlasovat pro nebo
proti. „K referendu ale určitě půjdu,“ pro-
zradila. „Myslím si ale, že účast nebude
nijak valná,“ dodává na základě zkuše-
ností s volbami do senátu, kdy přišla volit
necelá třetina občanů. 

Zdaleka ne všichni občané však mají
zájem referenda se účastnit, a nebo vá-
hají. Stanovisko pro krásnolipský čtrnácti-
deník Vikýř se však nepodařilo získat, ne-
boť si dotazovaní nepřáli být citováni. 

Většina dotázaných se však shodla na
tom, že využijí možnosti vyjádřit svůj názor
svým hlasem, který odevzdají v referen-
du. Ať již referendum dopadne jakkoli,
jedná se bezesporu o jedno z nejzávaž-
nějších rozhodnutí, před kterým naše
společnost stojí. (ts)

Termín letošního referenda
o vstupu do Evropské unie není nic
pro pověrčivé lidi. Zatímco někteří
uvažují, zda v takovýto den vůbec
vstávat, bude část těch odpověd-
nějších z nás odsouzena ke vhoze-
ní hlasovacího lístku do volební ur-
ny. Argument, že je možné volit ta-
ké v sobotu 14., je snadno
vyvratitelný, neboť co ve smolný
den začne, to už je nešťastné až
do úplného konce. Otázkou je,
kdo tento termín stanovil, a proč ?
Spekuluje se, že smyslem všeho je
odradit občany od záměru jít k re-
ferendu, a zabránit tak vstupu Čes-
ké republiky do EU. Prostor těmto
spekulacím dávají mimo jiné ne-
dávné návštěvy Ministra zahranič-
ních věcí Svobody a Ministra život-
ního prostředí Ambrozka na Terénní
základně Buk, provázené jejich ne-
konkrétními prohlášeními typu: „Je
tady krásně" nebo „škoda, že už
musíme  zase do Prahy" a „že se
na nás, Honzo, nebudeš se zlobit,
když budeme jezdit častěji..." Na
základě těchto výroků lze nepřímo
vyvodit, že členové vlády chtěli
sdělit zásadní poselství: „S nikým se
o tuto krásu nedělte! Cizáci z unie
to tady všechno pošlapou!" 

Lidé znalí poměrů ve vysoké poli-
tice tuto teorii však popírají. „Jed-
ná se o dikci z Bruselu," tvrdí s tím,
že v Bruselu mají odborníky na Čes-
kou republiku, včetně místních kul-
turních zvyklostí. Po telefonu to
krásnolipskému Vikýři potvrdil i tam-
ní specialista ve výše uvedeném
oboru: „Ano, termín jsme Vám určili
podle u vás platného gregorián-
ského kalendáře, protože se ve va-
ší mytologii jedná o velice příznivý
den pro závažná rozhodnutí a sad-
bu salátu." Naši věčně nespokojení
zemědělci však poukazují na sku-
tečnost, že se obdobná citace na-
chází zhruba čtrnáct dní před ter-
mínem referenda v Lunárním ka-
lendáři Krásné paní. 

Otázkou je také to, pro koho bu-
de onen pátek 13. den plný smůly.
Vzhůru ve stopách Přemyslovců.
Rozšiřme v referendu hranice zemí
Koruny české znovu až k moři !

Tomáš Salov

Ministr Ïivotního prostfiedí Ambrozek na TZ Buk
Překvapením pro mladé účastníky krajského kola soutěže Indiánská stezka, kte-

ré se konalo v sobotu 31.5. a v neděli 1.6.2003 na Terénní základně Buk, byla ná-
vštěva ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Večer si u táborového ohně
udělal chvilku na debatu s účastníky soutěže i s místními o problémech ochrany
přírody a dalších věcech. Ministr, který si spolu s ostatními opékal na otevřeném
ohni špekáčky, trávil volný víkend v Českém Švýcarsku jako pěší turista. (zl)

Pro co rozhodneme v pátek 13. ãervna?
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V Evropě je ekospotřebitelství poměr-
ně rozvinuté. To souvisí i s tím, že „ekolo-
gie“ je tak trochu móda a jedna z cest,
jak přilákat zákazníky. Existují tu progra-
my certifikace ekologických výrobků, ši-
roký spotřebitelský servis i speciální časo-
pisy pro ekologické spotřebitele.Také
u nás se objevují stále více výrobky
označované jako „ekologické“. Větši-
nou jde o reklamu, někdy jde ale o zboží
vyráběné skutečně tak, aby dopad na
přírodu byl co nejmenší. Jak to poznat?

Nejjednodušším a velmi spolehlivým
vodítkem jsou ekoznačky. To ovšem pla-
tí jen v případě, že je znáte a dokážete
odlišit od značek matoucích, falešných
a zavádějících. Podle zákona na ochra-
nu spotřebitelů je používání klamavých
značek zakázáno. Ideální ekospotřebitel
ekoznačky téměř ani nepotřebuje, tak
jako skutečný znalec módy pozná dra-
hý model i bez visačky výrobce. Pro
běžného spotřebitele však ekoznačka
představuje jednoduché a spo-lehlivé
vodítko při nákupu. Ekoznačky se pro-
půjčují na základě přísných kritérií, obvy-
kle garantovaných státem (u nás Minis-
terstvem životního prostředí ČR nebo Mi-
nisterstvem zemědělství ČR). V České
republice existují v podstatě jen dvě
opravdové ekoznačky a získat je není
snadné. Proto se výrobci nezřídka uchy-

lují k tomu, že výrobky označují obrázky,
které si na ekoznačku jenom hrají. Ně-
kdy jsou výrobky opatřeny značkami,
které se vztahují jen na obal, nebo které
nejsou určeny spotřebiteli, přesto mo-
hou vzbuzovat dojem, že je výrobek
přátelský k životnímu prostředí.

Produkt ekologického
zemědělství - tuto
značku propůjčuje Mi-
nisterstvo zemědělství
ČR ve spolupráci se
společností Kontrola

ekologického zemědělství. Označují se jí
pouze potraviny, které jsou, zjednoduše-
ně řečeno, „nepráškované“. Zeměděl-
ské plodiny jsou pěstovány bez použití
umělých hnojiv a pesticidů a s hospo-
dářskými zvířaty je slušně zacházeno.
Pro získání známky je nutná kontrola
u producenta, kdy se zjistí, zda zemědě-
lec splňuje i další přísné mezinárodní
směrnice. Jde skutečně o spolehlivou
českou ekoznačku. 

Další českou spolehlivou
značkou je Ekologicky šetr-
ný výrobek. Propůjčuje ji
Ministerstvo životního pro-
středí ČR, které ve spolu-

práci s Agenturou pro eko-
logicky šetrné výrobky připravuje

i směrnice pro hodnocení jednotlivých

Nov˘ bankomat âeské spofiitelny
v Krásné Lípû

Do 30. června 2003 se můžeme těšit na nový bankomat v našem městě. Tím Čes-
ká spořitelna rozšíří svou více jak tisícovou síť bankomatů o další přírůstek.

S přihlédnutím k faktu, že tato banka zaujímá vedoucí místo na kartovém trhu
v České republice (vydala již více než 2,4 milionu platebních karet) a své služby na-
bízí více než 4 milionům klientů, je rozvoj sítě platebních terminálů a bankomatů pří-
jemný pro nás všechny. Pochopitelně důležitý je i fakt, že právě Česká spořitelna
klade nemalý důraz na bezpečnost a pohodlí při platbě kartami.

Co vše nám nový bankomat umožní? Kromě výběru hotovosti a možnosti zjistit zů-
statek na účtu, zde můžete také např. dobíjet mobilní telefony sítě Eurotel a podá
nám v předstihu informaci o ukončení platnosti naší platební karty.

A aby toho nebylo málo, přichází tato banka s jedinečným program pro všechny
držitele osobních platebních karet vydaných Českou spořitelnou.

Od června začne připisovat svým klientům body z transakce platebními kartami.
V rámci programu, který banka pojmenovala BONUS PROGRAM, získá od června
klient České spořitelny za každých 20,- Kč, které zaplatí prostřednictvím platební kar-
ty, jeden bod. Body se klientům sčítají na zvláštním bodovém účtu a klienti je mo-
hou podle libosti vyměnit patří výrazné slevy u obchodních partnerů České spořitel-
ny, za atraktivní dárky z bonusového katalogu banky: od hodinek přes značkové
domácí spotřebiče a spotřební elektroniku až po letenky, dále mohou získat 100%
slevy z ročního poplatku za kartu.

Že ještě platební kartu České spořitelny nemáte? Nevadí, do 31. 7. 2003 můžete
získat kreditní kartu ČS Kredit+ ZDARMA a navíc můžete vyhrát okružní plavbu luxusní
lodí po Karibiku pro dvě osoby. Mít kartu se prostě vyplatí.

Více informací o produktech České spořitelny získáte na nejbližších pobočkách
v České Lípě (tel. 412 557 310) a Rumburku (tel.: 412 354 088), nebo na bezplatné in-
folince: 800 207 207.

Jistě mi dáte za pravdu, že České spořitelně se její ambiciózní transformace daří
a dělá maxim pro to, aby se co nejdříve změnila v banku špičkových evropských
kvalit. Tituly, které jí byly uděleny - „Banka roku“, „Nejdůvěryhodnější značka v Čes-
ké republice“ a další, jsou toho dokladem. Kateřina Mendelová

marketingový specialista,
Česká spořitelna, a.s.

Tak dlouho se chodí
s dÏbánem pro vodu...
..., aneb na každého jednou dojde. To

platí i u 21 letého T. P. z Varnsdorfu, které-
mu bylo Službou kriminální policie Rum-
burk dne 7. 5. 2003 a 8. 5. 2003 sděleno
obvinění z trestných činů krádeže, poru-
šování domovní svobody a poškozování
cizí věci.

Jmenovaný se v době svého svémoc-
ného vzdálení od vojenské posádky od
října 2002 dopouštěl trestné činnosti a to
vloupání do rekreačních objektů ve slu-
žebních obvodě policie Krásná Lípa,
Česká Kamenice, Ludvíkovice a Varns-
dorf. Pouze v Krásné Lípě a jejím okolí
provedl vloupání do 9 rekreačních objek-
tů, v Rybništi napadl 3 rekreační chaty,
ve Chřibské a v Doubicích 6 rekreačních
objektů. Celkem se jmenovanému pro-
kázalo vloupání do 30 různých rekreač-
ních zařízení, kdy celková škoda dosáhla
682.695,- Kč.

Při vniknutí do rekreačních chalup ve
24 případech rozbil nebo vypáčil okno,
kdy pouze ve 3 případech překonával
okenní mříž a ve 3 případech se vloupal
do objektu dveřmi. I z toho plyne pouče-
ní všechny vlastníky chalup, kteří neustá-
le podceňují zabezpečení svého rekre-
ačního objektu. V mnoha případech mů-
že od vloupání do chalupy odradit
pachatele masivní mříž v okně nebo in-
stalované zabezpečovací zařízení. Stále
totiž platí, že pachatelé si tipují objekty
i podle toho, jak jsou zabezpečeny. V ně-
kterých případech se stává i to, že pa-
chatel vloupání provede opakovaně
a to poté, co zjistí, že při svém prvním po-
kusu nebyl nikým a ničím vyrušen a ujistí
se, že skutku se může dopustit opakova-
ně.

Na závěr mohu uvést jen to, že od za-
držení T. P. do dnešního dne došlo ve slu-
žebním obvodu OOP Krásná Lípa k vlou-
pání pouze do jedné rekreační chaty
a prozatím tento jev vymizel.

kpt. František Švejda
vedoucí oddělení

výrobků. Posuzuje se „provoz“ výrobku
(emise, spotřeba energie, uvolňování
prchavých látek), jeho životní cyklus
(z čeho je výrobek vyroben, jak se likvi-
duje, spotřeba energie a surovin na vý-
robu) i obal. V roce 2002 existovalo
zhruba 30 směrnic pro různé typy výrob-
ků, značku ale dosud získalo jen zhruba
150 výrobků. Výrobce totiž musí o udě-
lení sám požádat a zaplatit poplatek,
který ale neznamená, že si značku mů-
že koupit. To je překážka hlavně pro
drobné výrobce. Značka vypovídá
o tom, že daný výrobek je ve své kate-
gorii ekologičtější, než ostatní obdobné
výrobky (např. vodou ředitelná nátěro-
vá barva mezi ostatními nátěrovými
barvami apod.). Seznam ekologicky še-
trných výrobků najdete na stránkách
Českého ekologického ústavu
(www.ceu.cz/esv).

EEEEkkkkoooozzzznnnnaaaaããããkkkkyyyy    ----    ppppooooddddlllleeee    ããããeeeehhhhoooo    vvvvyyyybbbbíííírrrraaaatttt
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Důkazem, že král a princezna požívají
u dětí velké vážnosti i v dnešní době, je
jejich umístění na druhém místě

Cesta lesem vedla okolo vo-
sího hnízda

V tradičních sportovních disciplínách se soutěžilo naplno

Nechyběl ani celý kmen
opravdových indiánů

Upíři si vystrašili v celkovém
umístění třetí místo a před-
stihli tak dokonce čerty

Možnost vidět pohádkové pind-
ruše se nenaskytne každý den

Šmoulí vesnička žila veselým životem

Za mimořádně zdařilou akci patří rovným dílem poděkování jak
těm, co byli „vidět", tak i těm, co pracovali v zákulisí, nebo na
stanovištích jako masky (a tedy byli viděni, ale zůstali často ne-
poznáni). V náhodném pořadí jmenujme alespoň některé. MŠ
Smetanova zapůjčila pomůcky k soutěžím, Jídelna ZŠ upekla ori-
ginální a dobré dorty, RNDr. Eliška Petrášová poskytla sponzorský
dar, Petr Semelka obsluhoval stanoviště masek, kynologové zaji-
stili občerstvení, Jiří Koubek provedl ozvučení akce, Miroslav Vais
moderoval a zajišťoval vysílání unikátních televizních pořadů,
Alena Sojková, Jitka Peterová, Mirka Přibylová a Jarmila Rosová
provedly prezenci účastníků, Alena Sojková, Kamila Cidlinová,
Míla Vaisová  a Adéla Pavlousková napsaly diplomy v potřeb-
ném množství, Soňa Tůmová, Drahuše Arnoldová, Václav Šena,
Jaroslav Homolka, Lenka Koubková, Lada Hrnečková, Helena
Pavlíčková, Markéta Suchá, děti z 9. ročníku ZŠ, Růžena Suchá,
Dagmar Koubská organizovaly soutěže, pan Horký z Děčína neú-
navně vozil děti na motocyklu, pomáhali mnozí další, kdosi zcela
neurčitý zajistil nádherné počasí. Dík patří ale také všem účastní-

kům, bez kterých by akce jistě nebyla takovým úspěchem.
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Krajské kolo Indiánské stezky už zná své vítěze. O víkendu (31. 5 - 1. 6. 2003) se totiž na Terénní
základně BUK v Krásném Buku sešlo padesát pět hlídek (tedy sto deset soutěžících v osmi kate-
goriích), aby poměřily síly v soutěži zaměřené na ochranu přírody a památek, i na tábornické
a turistické dovednosti.

Soutěž Indiánská stezka je určena dětem a mládeži od sedmi do devatenácti let. I z tohoto
důvodu měli organizátoři pro dvoučlenné hlídky připraveny tratě od dvou a půl do čtyř a půl
kilometru s dvaadvaceti úkoly. „O výsledku nerozhodoval jen čas, za který děti trať absolvova-
ly, ale i to, jak plnily jednotlivé úkoly," vysvětlil hlavní organizátor stezky Jan Eichler. Proto i sebe-
lepší běžci museli navíc prokázat vynikající zálesácké znalosti a dovednosti. Na soutěžící bě-
hem vyčerpávajícího běhu čekaly i takové úkoly, jako stavba stanu, indiánská stezka, abece-
da táborníka, ale i znalosti léčivých rostlin, dřevin, hub, stop či znalosti z astronomie a mnohé
další.

Samotné soutěžní klání bylo přichystáno na sobotní dopoledne. V neděli Indiánská stezka vy-
vrcholila slavnostním vyhlášením vítězů. Ti nejlepší z jednotlivých kategorií postupují do národní-
ho kola, které se bude začátkem září konat v Ústí nad Labem. (sp)

Krajského kola Indiánské stezky se
zúčastnilo 110 dětí.

KKKKrrrraaaajjjjsssskkkkéééé    kkkkoooolllloooo    ssssoooouuuuttttûûûûÏÏÏÏeeee    IIIInnnnddddiiiiáááánnnnsssskkkkáááá    sssstttteeeezzzzkkkkaaaa
nnnnaaaa    TTTTeeeerrrréééénnnnnnnníííí    zzzzáááákkkkllllaaaaddddnnnnûûûû    BBBBuuuukkkk

PPPPoooohhhhááááddddkkkkoooovvvv˘̆̆̆    lllleeeessss    2222000000003333
Na tom, že letošní Pohádkový les, který se konal v sobotu 31. května 2003 společně s oslavou Dně
dětí, patřil k velmi úspěšným akcím, se shodla drtivá většina účastníků, i pořadatelů. Akce se zú-
častnila téměř tisícovka lidí, místních, i ze vzdálenějších částí České republiky. Na zhruba pětikilo-
metrové trase, která byla zvolena tak, aby nebyl problém zdolat ji třeba i s kočárkem, bylo roz-
místěno 16 stanovišť  masek. Start spolu s prezencí se nacházel v kulturním domě, cíl byl připraven
spolu s mnoha doprovodnými soutěžemi v rámci oslav Dne dětí na ploše za fotbalovým hřištěm,
na trasu se vydalo zhruba 850 registrovaných účastníků. Ti měli také hlavní slovo při hodnocení
pořadí masek, ztvárněných z většiny členy zájmových organizací v Krásné Lípě. Právě toto hod-
nocení bylo pro masky sladkou motivací, odměnou byly totiž mistrovsky a originálně pojaté dorty,
napečené a nazdobené k tomuto účelu v jídelně základní školy. A že jejich velikost byla závislá
na umístění - tedy na úspěchu u účastníků pochodu - se rozumí samo sebou. (ts)

Pofiadí masek na
Pohádkovém lese 2003

1. Tele-tubies
2. Král a princezna
3. Upíři
4. Čerti
5. Medvědi
6. Jezinky
7. Šmoulové
8. Vosy
9. Pindruše

10. Indiáni
11. Čarodějnice
12. Společenstvo prstenů
13. Červená Karkulka
14. Poznávání ras psů
15. Lesní skřítek
16. Mušketýři

Tele-tubies obsadili s velkým náskokem první příčku

Bez televize by to nešlo

Kolikrát lze za den objet
plochu za fotbalovým
hřištěm?

Tradiční čeští čerti nejsou zlí
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T˘den bez drog
Celý týden od 19.5. – 23.5. probíhala

v naší škole akce „Týden bez cigaret
a drog“. Cílovou skupinou byli žáci 8. a 9.
ročníků, pro které byl připraven program.
Nebyly to pouze přednášky na dané téma,
ale také sportovní den či výtvarná soutěž.

Pondělí - žáci měli možnost vyslechnout si
příběhy lidí, kteří se ve svém životě díky dro-
gám a alkoholu ocitli na dně společnosti,
dověděli se  o zákeřné nemoci AIDS.

Úterý – na tento den byla připravena vý-
tvarná soutěž. Ve skupinách se žáci zamýš-
leli nad tématy: Mezilidské vtahy, Společ-
nost a média a Zdravý životní styl. Nejlepší
práce postupují do celostátního kola soutě-
že vyhlášené občanským sdružením „Rodi-
če proti drogám“.

Mezilidské vztahy: Jan Török, Oleksandr
Andreiyvskyy, Zdeněk Kučera, Tomáš Gros,
Tomáš Macke, Jiří Rous 

Zdravý životní styl: Jiří Janda, Veronika Ku-
bálková, Jindřich Krausz, Jan Baran, Jan Ko-
lar 

Společnost a média: Michaela Vybíralo-
vá, Jana Rojerová, Olga Sobolová, Patrik
Šagát, Nikola Kirschnerová 

Na stejná témata proběhla rovněž literár-
ní soutěž:

Většina žáků si tentokrát vybrala téma
mezilidské vztahy a tak jsme vyhodnocení
rozdělili do kategorie 8. a 9. ročník:

8. ročník:
1. Lenka Chroustová (mezilidské vztahy)
2. Martin Rajčan (média a společnost)
3. Veronika Hodboďová

(zdravý životní styl)
9. ročník
1. Jakub Rattay (mezilidské vztahy)
2.-3. Alexandra Schubertová

(mezilidské vztahy)
Miroslava Dvořáková (mezilidské vztahy)
Středa - proběhl sportovní den. 
Čtvrtek - společně jsme shlédli  český film

Perníková věž, který vypráví příběh mla-
dých lidí, jejichž společným zájmem jsou
drogy. 

Pátek - v kulturním domě proběhl kompo-
novaný pořad pražské firmy Medea Kultur,
s.r.o. na téma „Obecná problematika
drog“, který se stal bohužel nejslabším člán-
kem týdne. Největší zážitek bylo pro žáky
pouze vystoupení  zpěváka Jana Kalouska.

A co říci závěrem. Jsem optimistka a vě-
řím, že jsme některé naše žáky či žákyně
přesvědčili, že mladý člověk může být „in“
i bez toho, aniž by vyzkoušel jakýkoliv druh
drog.

Ivana Preyová
(převzato ze školního buletinu)

Staroãesk˘ jarmark
– Evropsk˘ den hudby

V sobotu 21. 6. 2003 vás zveme na sta-
ročeský jarmark spojený s oslavou Evrop-
ského dne hudby. Bohatý program zahájí
mažoretky, následovat bude módní pře-
hlídka, loutkové představení a ukázky ře-
mesel. V odpoledních hodinách jsou při-
praveni malí zpěváčci, kteří v soutěži
předvedou svůj talent. Zpívat a hrát se
bude do samého večera, kdy v kostele
zazní kostěné nástroje a zpěv DuaSolideo.

Kulturní komise vyzývá občany k účasti v sou-
těži O NEJLEPŠÍ BÁBOVKU jarmarku. Bábovky je
možné do soutěže přihlásit 21.6.2003 (v průběhu
jarmarku) do 11.30 hod. 

Stěna za travnatou plochou na náměstí má no-
vý nátěr. Postarali se o něj po domluvě dobrovol-
ně někdejší hříšníci, kteří na ní zanechávali stopy
po fotbalovém míči. 

Blíží se tradiční slavnosti v našem partnerském
městě Eibau, spojené s pivním průvodem. Slav-
nosti se konají od 27. do 29. června 2003.

Obecně prospěšná společnost České Švýcar-
sko zahájila oficiálně provoz informačního centra
Saula v Doubici. Současně byl také znovu vydán
Průvodce Českým Švýcarskem. Informujte se v in-
formačním centru na náměstí.

V Domě s pečovatelskou službou proběhla be-
seda o Evropské unii, organizovaná Asociací ne-
ziskových organizací Ústeckého kraje (ANOÚK).
Tatáž organizace ve spolupráci s dalšími distribu-
ovala také informační letáky o EU.

ZKRÁTKA

Nepříliš známá je skutečnost, že oblast
Krásnolipska je spojena s jedním prven-
stvím. Před šesti desítkami let zde vznikla
první přírodovědná vycházková trasa
v Čechách. Jejím autorem byl rodák
z Krásné Lípy, Rudolf Kögler (1899-1949). 

Po absolvování pletařské průmyslové
školy pracoval v pletárně v Zahradách
a ve Varnsdorfu. Ovšem od dětství jej do-
provázel nevšední zájem o přírodu. Věno-
val se botanice a astronomii, jeho životní
vášní však byla geologie. Ačkoli se jí věno-
val pouze ve volném čase, cenili si jeho
znalostí přední odborníci. Köglerovo jméno
je spojeno především s realizací unikátní
plastické geologické mapy na zahradě je-
ho domu v Zahradách. Shromáždil zde au-
tentické horniny geologicky velmi zajíma-
vého okolí Vlčí Hory. Areál zahrady s ma-
pou a alpinem otevřel pro veřejnost roku
1937.

Patrně během práce na geologické
mapě v Köglerovi uzrála myšlenka na vznik
přírodovědné vycházkové trasy, svého
druhu první v Československu. Při koncipo-
vání stezky se možná inspiroval německým
přírodovědným časopisem Kosmos, ale
celkovou koncepcí naučné stezky před-
běhl svou dobu. V otázce prvenství proto
Köglerova stezka obstála i před turistickou
trasou, vyznačenou o něco dříve v Krkono-
ších Janem Bucharem. 

Trasa stezky byla vedena záměrně tak,
aby sledovala geologickou poruchu (tzv.
lužický zlom), oddělující žulovou oblast od
pískovcové. Na vzniku stezky se kromě
Köglera finančně podílel Německý horský
spolek pro severní Čechy, Alpský spolek Ži-
tava – Varnsdorf i dobrovolní dárci. Fi-

nančně přispěly některé obce ze Šluknov-
ského výběžku, ale např. i Cvikov a Horní
Světlá. Naopak příliš nadšeny nebyly státní
úřady. 

Po několikaleté přípravě se první slav-
nostní průchod stezkou uskutečnil 12. října
1941. Ten den se bohužel náhle změnilo
počasí, ale ani sníh neodradil četné zástu-
py od průchodu stezkou. I přes válečná lé-
ta byla stezka hojně navštěvována po ce-
lé další čtyři roky. Zájemcům umožňovala
únik před útrapami války do tajů přírody
a mnohé z nich přivedla natrvalo k zájmu
o přírodní vědy.

Trasa měřila 12 km. Začínala na Vápen-
ce u Doubice a pokračovala do Kyjova,
kde odbočovala do Kyjovského údolí,
a končila na Vlčí hoře. Vždy s příchodem
jara byla osazena sedmi desítkami dřevě-
ných informačních tabulí a ukazatelů. Tex-
ty výstižnou a zároveň srozumitelnou for-
mou seznamovaly s geologickými, bota-
nickými, zoologickými a vlastivědnými
informacemi i regionálními kuriozitami. In-
formační tabule byly samy o sobě rovněž
unikátní. O jejich precizní, až umělecké
provedení se postaral samotný Rudolf
Kögler. Zájemce o průchod stezkou osob-
ně provázel až do roku 1945. 

Osud stezky poznamenal následující po-
válečný vývoj. Kögler začal připravovat
českou verzi informačních tabulí, ovšem
na údržbu natož další existenci stezky už
nebyla vhodná doba. Samotný Rudolf
Kögler zemřel v dubnu roku 1949. V násle-
dujících desetiletích se opakovaně obje-
vovaly snahy o znovu vybudování ojedině-
lé naučné stezky. Ať už z popudu Klubu
českých turistů nebo profesora rumburské-

ho gymnázia Emila Tůmy. Ústřední orgány
ochrany přírody jí však nebyly nakloněny. 

Změnu snad přinese aktivita, kterou
v posledních měsících začala vyvíjet dese-
tičlenná pracovní skupina složená ze zá-
stupců Města Krásná Lípa, velkoplošných
chráněných krajinných oblastí (Správa
CHKO Lužické hory, Správa CHKO Labské
pískovce, Správa Národního parku České
Švýcarsko) a nevládních organizací
(o. p. s. České Švýcarsko, ČSOP Tilia Krásná
Lípa). Navázána byla spolupráce s firmou
Taxus z Rychnova u Jablonce nad Nisou,
která do srpna 2003 vyhotoví projektovou
dokumentaci. Díky ní bude možné snad už
na podzim 2003 podat žádost o dotaci na
realizaci stezky z fondů Evropské unie. 

Nově vznikající naučná stezka se od té
původní bude lišit délkou, ne však zaměře-
ním. Měla by mít charakter okruhu o délce
25 km se začátkem a koncem v Krásné Lí-
pě. Přes Vápenku povede do Kyjova a na
Vlčí horu, odtud bude směřovat přes Za-
hrady, Sněžnou a Krásný Buk zpět do Krás-
né Lípy. Zvláštní důraz bude klást na geolo-
gii a nemá opomenout ani botanické, ar-
chitektonické a historické zajímavosti.
Počítá se i se dvěmi zkrácenými varianta-
mi o délce 10 a 15 km.

Než se první návštěvníci budou moci vy-
dat na obnovenou Kölerovu naučnou
stezku Krásnolipskem, uplyne zcela jistě ješ-
tě nějaká doba. Mezitím je možné sezná-
mit se alespoň s Köglerovým dílem, které-
mu byly hvězdy více nakloněny. Stále pří-
stupná totiž zůstává geologická mapa
v Zahradách čp. 30. Od května do září je
otevřena od neděle do čtvrtka.

Klára Mrštíková
– Správa CHKO Lužické hory

SSSSoooouuuubbbboooojjjj    ssss    oooossssuuuuddddeeeemmmm



strana 4 12. června 2003

I. HLAVNÍ PROGRAM
1. 6. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa
Usnesení RM č. 13 - 01 
RM bere na vědomí konání 6. zasedání ZM dne 19.
června 2003 od 17:00 hod. v zasedací místnosti na
MěÚ.
Hlavní body programu: Investice města
Organizace požární ochrany

II. DOŠLÁ POŠTA
1. Příspěvek na výstavbu opěrné zdi
Usnesení RM č. 13 - 02 
RM neschvaluje žádost Lenky Koubkové, bytem
Rumburská 25/511, Krásná Lípa, o příspěvek na vy-
budovaní opěrné zdi v ul. Rumburská u objektu ža-
datelky. Výstavba podezdívek byla v minulosti zva-
žována v případě, že by chodník sousedil přímo
s ploty obyvatel Rumburské ulice. Protože většina
občanů s tímto řešením nesouhlasila, chodník se
přimknul přímo k silnici a mezi chodníkem a oploce-
ními bylo provedeno vysvahování.  

2. Pronájem objektu Krásný Buk 30
Usnesení RM č. 13 - 03 
RM schvaluje pronájem objektu Krásný Buk 30 na
dobu do podpisu kupní smlouvy (nejdéle do 31. 7.
2003) panu Ivanu Hádkovi bytem, Kyjov 39, Krásná
Lípa za účelem vnitřních úprav.
Při podpisu nájemní smlouvy bude na účet města
složena záloha ve výši 20 000,-Kč na úhradu spotře-
bované energie a předložen příslib úvěru od ban-
ky.

III. RŮZNÉ
1. Dopis RBK,a.s.
Usnesení RM č. 13 - 04 
RM bere na vědomí dopis předsedkyně dozorčí ra-
dy Stavební společnosti RBK a.s., Česká Lípa s návr-
hem na dohodu finančního „vypořádání“ staveb
33 b.j., DPS, TI a fasáda radnice, ve kterém požadu-
je po městu Krásná Lípa zaplatit 1 473 394,-Kč.
RM v souladu s předchozím jednání Zastupitelstva
města neschvaluje návrh dohody a konstatuje, že
Stavební společnost RBK :
a) dokončila výše uvedené stavby se značným
opožděním a proto byly vyměřené smluvní sankce
oprávněné
b) bezdůvodným prodloužením termínů dokončení
bytových domů přivodila mimo jiné městu i zájem-
ců o byty problémy s nastěhováním a poškodila
město ztrátou na nájemném 

c) odevzdala výše uvedené stavby v nedostateč-
né kvalitě provedených prací, což má za následek
vznik dodnes trvajících závad
d) nedodržením smluvních termínů dokončení
a předání děl bylo město s ohledem na své další
závazky (termíny příslibu přidělení bytů atp.) nuce-
no převzít stavby s vadami a nedodělky.
e) vleklé jednání i odstraňování reklamovaných
vad na všech předmětných stavbách probíhá
v rozporu se smluvními ujednáními a slušnými mravy
f) již dostala od města v této věci schválené snížení
tvrdosti smluvní sankce jako projev dobré vůle  
g) požadovaná částka byla zaplacena formou za-
počtení vzájemných pohledávek dle zápočtů č.
34/2000 ze dne 20. 12. 2000 a č. 56/2002 ze dne 3.
9. 2002.

2. Kanalizace a ČOV Krásná Lípa 
Usnesení RM č. 13 - 05 
RM schvaluje Dodatek č. 1 SOD č. 10 7155/02, uza-
vřené městem a VHS spol. s r.o. Teplice na realizaci
díla „Kanalizace a ČOV Krásná Lípa“, kterým se řeší
technické a legislativní podmínky pro uvedení ČOV
do zkušebního provozu a pověřuje starostu města
k jeho podpisu.

3. Změna územního plánu
Usnesení RM č. 13 - 06 
RM doporučuje ZM schválit ve smyslu § 31, odst. 3
zákona č. 50/76 Sb. v platném znění, úpravu směr-
né části schváleného ÚPSÚ města Krásná Lípa - vy-
užití lokality v ul. Na náspu pro výstavbu rodinného
domku na p.p.č. 2597/5, k.ú. Krásná Lípa.

4. Příspěvky na rekonstrukci fasád, oplocení
a střech 
Usnesení RM č. 13 - 07 
RM schvaluje v rámci akce „Příspěvky na rekon-
strukci fasád, oplocení a střech domu pro rok 2003“
zařazení následujících uchazečů: 
fasády:  Jelínková Jaroslava, Pallag Jiří
oplocení: Šelmeková Eva, Hlavová Judita ve výši
50%, Koubková Lenka ve výši 50%
střechy: Racková Jana, Šelmeková Eva, Bezděk La-
dislav, Černý Richard, Kopáčková Dana, manželé
Kovaříkovi, Švestka Robert, Ponížil Arnošt, manželé
Královi
RM schvaluje vyřazení těch uchazečů o příspěvek,
kteří nemají vyrovnány závazky vůči městu.

5. Zakoupení vozidla Multicar

USNESENÍ
ze 13. zasedání zasedání Rady města Krásná Lípa,

konaného dne 29. května 2003
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Usnesení ZM č. 05-01/2003
ZM bere na vědomí informace o výši zůstatku
jednotlivých účtů města vedených u Union ban-
ky a.s. a opatřeních provedených vedením měs-
ta.
ZM bere na vědomí  vyčíslení vyplacení pojistky
z Fondu pojištění vkladů ve výši 793.375,-- Kč jako
zákonnou náhradu za finanční zůstatky na
účtech města u Union Banky ke dni ukončení
činnosti banky. 

Usnesení ZM č. 05-02/2003
ZM schvaluje postoupení pohledávky města
Krásná Lípa za  Union bankou, a.s. v celkové výši
4.628.427,74 Kč (k 16. 5. 2003), vzniklé rozdílem
mezi skutečným zůstatkem na účtech města ve-
dených u Union banky,a.s. a částkou vyplace-
nou z Fondu pojištění vkladů, za  cenu stanove-
nou minimálně ve výši 40% uvedeného rozdílu.

ZM schvaluje prodej pohledávky v dané výši
s možností prodeje po částech.

Usnesení ZM č. 05-03/2003
ZM schvaluje návrh smlouvy o postoupení pohle-
dávky a pověřuje starostu města, aby ve spolu-
práci s právním zástupcem města upřesnil ko-
nečné znění předmětné smlouvy příp. dalších
právních úkonů vedoucích k prodeji pohledávky
a zajištění převodu finančních prostředků na
účet města. 

Usnesení ZM č. 05- 04/2003
ZM schvaluje zásady spolupráce mezi Městem
Krásná Lípa a SDH Krásná Lípa v předloženém
znění.

Starosta města: Ing. Zbyněk Linhart
Místostarostka: Hana Volfová

USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa,

které se konalo dne 26. května 2003

Usnesení RM č. 13 - 08 
RM schvaluje zakoupení vozidla Multicar - M25 sklá-
pěč v celkové ceně 87.840,- Kč vč DPH. Dodavate-
lem je firma  MULTICAR WEST s. s r.o. Částka bude
hrazena z rozpočtové položky 0383 - TS.

6. Zakoupení zavlažovacího stroje                        
Usnesení RM č. 13 - 09 
RM schvaluje zakoupení zavlažovacího stroje
ROLLCART od firmy EUROGREEN  Jiřetín pod Jedlo-
vou. 
Částka bude hrazena z rozpočtové položky 0391 -
Zařízení pro sport a zájmovou činnost.

7. Použití znaku města
Usnesení RM č. 13 - 10 
RM schvaluje užití znaku města Krásná Lípa při pre-
zentaci města v publikaci Oblastní mapový prů-
vodce Rumburk a okolí, vydávané Českomorav-
skou reklamní agenturou KOMPAKT za cenu 1000,-
Kč. Částka bude kompenzována dodáním 50 ks
brožury pro potřeby města.
8. Akce kulturního domu
Usnesení RM č. 13 - 11 

RM schvaluje program akcí kulturního domu na
měsíc červen 2003.

9. Nájemní smlouvy na hrobová místa
Usnesení RM č. 13 - 12 
RM pověřuje uzavíráním nájemních smluv na hro-
bová místa na hřbitově v Krásné Lípě, Kyjově, Krás-
ném Buku, Vlčí Hoře a Sněžné odbor vnitřní správy
Městského úřadu.

IV. INFORMACE
RM dále projednala tyto informace :
- projekt a fotomontáž k instalaci bankomatu od fir-
my ABAK, s. r. o.
- posouzení dodržování nájemních smluv na neby-
tové prostory
- dopis guvernérovi ČNB ohledně vrácení finanč-
ních prostředků u Union banky
- oplocení pozemku na hřiště Studánecká – vyčísle-
ní nákladů
- využití sportovního hřiště v areálu Hauserka za ob-
dobí 10. 7. 2002 – 31. 12. 2002

PPPP oooo zzzz vvvv áááá nnnn kkkk aaaa     nnnn aaaa     ···· KKKK OOOO LLLL NNNN ÍÍÍÍ     AAAA KKKK AAAA DDDD EEEE MMMM IIII IIII
Vážení rodiče, naše základní škola Vás všechny srdečně zve na školní akademii,

která se bude konat dne 24.6. 2003 od 16,00 hod. v kulturním domě. Vystoupí nejen žáci základní
školy, ale i děti z mateřských škol. Vzkaz od dětí: „Zvedněte se od televize,

poběžte sem a uvidíte to, co si pro Vás připravili  mladí mistři.“


