331

krásnolipský
půlměsíčník

3,50 Kč
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Tour de Feminin kralovala Němka Angela Hennig

O tom, že jí bude patřit celkové vítězství
rozhodla Němka Angela Hennig až
v poslední etapě letošní Tour de Feminin,
když ze žlutého dresu vedoucí závodnice
svlékla svou oddílovou kolegyni a vedoucí
závodnici světového poháru Holanďanku
Mariane Vos. Vedle žlutého dresu ovšem tato
sedmadvacetiletá závodnice získala i trikot
bílý, modrý a červený a stala se tak vůbec
nejúspěšnější závodnicí v historii tohoto
podniku.

Střední odborná škola managementu
a práva zakládá novou pobočku
Střední odborná škola managementu
a práva s. r. o. zakládá novou pobočku
v Rumburku. Škola bude sídlit v ulici
Žitná 12 Rumburk 1 a studentům nabídne
čtyřletý maturitní obor - sociálně právní
činnost.
Škola je určena sociálně slabým
a znevýhodněným studentům a vlastně
všem, kteří chtějí studovat zajímavý obor,
po jehož ukončení je možné pracovat
v sociálních službách. Škola stále ještě
přibírá nové studenty a hledá učitele
s aprobací na všeobecně vzdělávací
předměty. Od studentů se školné nevybírá.
Kontakt: Robert Tonelli 775 712 252,
tonelli.sosmap@seznam.cz

Letošní ročník Tour de Feminin byl přitom
dramatický od začátku až do samotného
konce a dramatickým ho nedělalo pouze
nepříznivé počasí. „Myslím, že nikdo před
poslední etapou nevěřil, že by mohl vyhrát
někdo jiný něž do té doby vedoucí Mariane
Vos. Jenže nezachytila únik a o žlutý trikot
přišla,“ řekl ředitel závodu Jiří Vích. A o tom,
že nedělní etapa byla skutečně drastická
svědčí i fakt, že loňská obhájkyně prvenství,
Němka Hanka Kupfernagel vzdala. Ostatně ze
144 cyklistek jich dokončilo jen 55.
Že byl závod opravdu kvalitně obsazený
svědčí i fakt, že do Krásné Lípy přijel národní
tým USA, tři družstva vedená v UCI mezi
nejlepšími na světě, nechyběla ani úřadující
mistryně světa v časovce a obhájkyně
loňského vítězství Hanka Kupfernagel, či
olympijská vítězka Kathy Watt z Austrálie.
Bohužel se na startu objevily pouze dvě české
závodnice a obě navíc startující za zahraniční
týmy. „Je to ostuda především českého
národního svazu, že není schopen postavit
národní tým,“ postěžoval si Jiří Vích.

CELKOVÉ VÝSLEDKY
1. HENNIG Angela
11:44:52
(DSB Bank)
2. WORRACK Trixi
11:45:07
(Nürnberger Versicher)
3. DÜSTER Sarah
11:45:23
(RLT Cervélo-Lifeforce PRO Cyclin)
13. Růžičková Martina
11:50:57
(EHN ELK Haus)

+ 00:00
+ 00:15
+ 00:31
+ 06:05

Řád Zlaté vařečky
se uděluje nejen
v pohádce …
Obecně prospěšná společnost České
Švýcarsko děkuje zaměstnancům školní
jídelny, především paní Kubáňové a paní
Chudobové, za skvělé kulinářské umění
při přípravě rautů i jiného pohoštění pro
akce naší společnosti a za vždy vstřícné
a ochotné jednání.
Domníváme se, že Řád zlaté vařečky,
udělovaný králem v pohádce Princezna se
zlatou hvězdou na čele, si právem zaslouží
i školní jídelna při ZŠ Krásná Lípa.
(Dana Štefánková, České Švýcarsko o.p.s.)

LETNICE VE VLČÍ
HOŘE - již popáté
Ve dnech 15.–17. srpna se uskuteční již pátý
ročník rockového festivalu Letnice. V sobotu
16. srpna od 14:00 začne i tradiční letnicový
dětský den se spoustou zábavy.
Rádi bychom Vás pozvali na víkend plný
dobré muziky například s Bárou Basikovou
a Michalem Pavlíčkem, Lucií Bílou, Alešem
Brichtou, skupinami Sto zvířat, Hudba Praha,
Visací Zámek, Doga a mnoha dalšími.
Dobré jídlo a pití je samozřejmostí a chybět
nebude ani kryté sezení pro tisíc lidí.
Srdečně Vás zve o. s. Vlčí Hora.

Příští číslo Vikýře vyjde ve
čtvrtek 7. srpna 2008
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SVOZ SEPAROVANÉHO
ODPADU

Nejbližší svoz separovaného odpadu
proběhne v pondělí 28. 7. 2008 ve
Vlčí Hoře a v Zahradách a ve čtvrtek
31. 7. 2008 v Krásné Lípě. Dále pak
v pondělí 11. 8. 2008 ve Vlčí Hoře
a v Zahradách a ve čtvrtek 14. 8. 2008
v Krásné Lípě.
Pytle na separovaný odpad si lze
zdarma vyzvednout na TSm Krásná Lípa,
Pletařská 22/3.
Provozní doba TSm Krásná Lípa:
Pondělí 7:00–12:00 a14:00–17:00
Úterý 7:00–12:00 a14:00–15:00
Středa 7:00–12:00 a14:00–17:00
Čtvrtek 7:00–12:00 a14:00–15:00
Pátek 7:00–13:00
Sobota v sudém týdnu 8:00–11:00
Separují se tyto odpady: papír a nápojové
kartony, textil, plasty, polystyren, sklo,
kovy, baterie, bioodpad.
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Centrum REGENERACE
hledá nové spolupracovníky se zájmem
o obor kondice a péče o vzhled.
HPČ i VPČ. Rekvalifikace zajištěna.
Volejte 775 375 065.

KOUPÍM

cenné starožitnosti, ale i jednoduché staré
předměty, celé sbírky a pozůstalosti.
Přijedu – zaplatím – odvezu.
Tel.: 606 388 495, 607 662 178

Českosaské Švýcarsko na seznamu
UNESCO – příležitost či ohrožení
pro náš region?
Již od vzniku Národního parku České Švýcarsko
v roce 2000 se diskutuje o možnosti zápisu
Českosaského Švýcarska na seznam světového
dědictví UNESCO – v kategorii přírodní památka.
Úvodem je nutné poznamenat, že celá
problematika je nyní stále v rovině teoretické
diskuse, jež je vedena zejména s rezortem
Ministerstva životního prostředí ČR a jeho
protějškem ve Svobodném státu Sasko. Pokud tyto
instituce společně nezaujmou k zápisu regionu na
seznam UNESCO kladné stanovisko, Českosaské
Švýcarsko zapsáno nebude a i v případě kladného
stanoviska těchto institucí je nutné vést v našem
regionu i v Paříži, kde UNESCO sídlí, ještě velmi
detailní jednání. Zatím jsou tedy předběžně
prověřovány možné podmínky a okolnosti
zápisu, nicméně z dosavadních jednání a analýz
vyplývá, že Českosaské Švýcarsko má naději
náročná kritéria celosvětově známé značky UNESCO
splnit.
Na základě srovnání s jinými evropskými
a světovými památkami UNESCO je patrné, že
v regionech UNESCO obecně dochází k nárůstu
počtu návštěvníků, dochází k větší známosti
regionu díky působení marketingové značky
UNESCO, jež láká více zahraničních návštěvníků
oproti domácím než doposud, dochází k zvýšení
ekonomických zisků v regionu, dochází
k negativnímu působení návštěvnosti na životní
prostředí.
Pokud bychom se tedy měli přísně držet
zjištění této studie, měli bychom tedy v souladu
s ní od UNESCA očekávat převažující pozitiva,
jak je známe z jiných památek UNESCO u nás, např.
z Telče či Litomyšle. Je však nezbytné připustit,
že žádná studie neumí předpovídat budoucnost
stoprocentně a že realita se může do menší či větší
míry od původních předpokladů lišit.
Co na to region?
Naše společnost – jež bez nároku na odměnu
v celé záležitosti aktivně vystupuje - věří, že UNESCO
může přinést zejména pozitiva, a to nejen pro
turisty, ale především v podobě nových impulzů
pro rozvoj obcí a měst, nová pracovní místa, nové
finanční zdroje, opravené penziony a turistická
zařízení, kulturní akce i známost našeho regionu, na
který budeme pro jeho výjimečnost po právu hrdí.
Předběžnou podporu pro UNESCO spolu s námi
doposud vyjádřilo 22 zastupitelstev obcí a měst
širšího regionu Českého Švýcarska i zastupitelstvo
Ústeckého kraje – čtyři obce jsou prozatím proti
této iniciativě.
Je nepochybné, že podmínkou dalšího postupu
je regionální dohoda, ve které musí být

pečlivě ošetřena ohrožení, která cestovní ruch
– opakuji i bez zápisu do UNESCO - může
přinášet – zejména předcházení dopravním
a
parkovacím
kolapsům,
nespravedlivé
ekonomické zátěže obcí, poškozování vzácných
přírodních lokalit nedisciplinovanými návštěvníky
atd. Na druhé straně je však třeba také hovořit
o tom, co by mohlo nastat, pokud by z nějakých
příčin turistický zájem o náš region začal
upadat (např. jižní Čechy se v současnosti potýkají
s citelným úbytkem návštěvníků) a hovořit o tom,
jaké reálné možnosti neturistického rozvoje obcí
vůbec máme.
Věřím, že v nejbližší době začneme s novým
vedením Správy národního parku a zástupci obcí
i širší veřejnosti společně a proaktivně hledat
řešení pro to, abychom z cestovního ruchu uměli
využít to dobré a minimalizovat to nežádoucí.
Pokud se nám to podaří, nemusíme se UNESCA, dle
mého názoru, obávat.
(Marek Mráz, ředitel České Švýcarsko o.p.s.)

RUBRIKA:

OBČANSKÁ PRÁVNÍ PORADNA KOMUNITNÍHO CENTRA - ZDARMA

Vaše dotazy můžete vznášet na občanskou poradnu písemně nebo osobně, buď přímo v Komunitním
centru v Krásné Lípě, nebo emailem na předepsaném formuláři. Formulář si můžete vyzvednout osobně
v Komunitním centru nebo si jej stáhnout z webových stránek na adrese www.krasnalipa.cz/kccs.
Formulář získáte také na emailové adrese rebicek@krasnalipa.cz. Váš dotaz pak lze předat přímo panu
Řebíčkovi v Komunitním centru nebo zaslat na email rebicek@krasnalipa.cz.
Právní poradenství poskytuje JUDr. Zbyněk Pražák - specialista na obchodní právo včetně práva
obchodních společností, finanční právo, daňové právo, procesní právo, konkurz a vyrovnání, zákon
o vlastnictví bytů, tzv. neziskové organizace, sdružení bez právní subjektivity, autor řady publikací na
tato témata a také autor odborných textů v Poradci podnikatele.
Každé první a třetí pondělí v měsíci můžete přijít se svými dotazy do Komunitního centra
(Masarykova 4, Krásná Lípa)
Bezplatné konzultace: Pondělí 4. 8. 2008 17-18 hod.
Pondělí 18. 8. 2008 17-18 hod.
Více informací o této nové občanské poradně získáte na telefonním čísle 412 354 849.
Prosím o obecné vysvětlení pojmů vada, záruka, reklamace - II. část
Záruka znamená, že prodávající přejímá (jednostranným prohlášením nebo ve smlouvě, to je jedno)
závazek, že prodaná věc bude nejméně po záruční dobu způsobilá pro smluvené užití, nebo, není-li
nic smluveno, pro užití pro takovouto věc obvyklé (budete-li mobilním telefonem zatloukat hřebíky,
nevztahuje se záruka na to, že obal tohoto telefonu se zatloukáním poškodí, pokud jste si ovšem
nedohodli, že telefon na zatloukání hřebíků budete používat). V příkladu z minulého čísla, tedy, že
přístroj bude mít po dobu záruky 1000 otáček motoru za minutu, nebo že sklenářský kyt se nevydrolí
ani po třech letech.
Prodávající záručním prohlášením slibuje a zaručuje splnění nějakých konkrétních vlastností. Prodávající
se takto může zaručit například jenom za některé vlastnosti prodávaného zboží, ne úplně za všechny
(např. záruka za technický stav, ne však za stálost barev na povrchu – nebo naopak).
Z titulu záruky tedy prodávající odpovídá za to, když přístroj slibované vlastnosti nemá. I to se označuje
jako „vada“, ač ve skutečnosti nejde o vadu předmětu koupě nebo vadu služby, ale o vadu projevující se
nesplněním slibovaných vlastností.
V současné době je občanskoprávními předpisy stanovena minimální záruční doba některých věcí.
Např.:
a) spotřební zboží – 24 měsíců
b) potravinářské zboží – 8 dní. Neplatí v případě, kdy je na obalu potravin vyznačena doba spotřeby,
v takové situaci platí, že záruka končí dnem uvedeným na obalu jako datum spotřeby.
c) krmiva – 3 týdny
d) zvířata – 6 týdnů
e) zhotovení stavby – 3 roky, přičemž u některých částí staveb může být záruční doba stanovena
právním předpisem kratší, nejméně však na 18 měsíců
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Krásnolipští turisté provozují
i rozhlednu na Dýmníku
Po dvouměsíční rekonstrukci se opět ve
své kráse zaskvěla dominanta Rumburku,
rozhledna Dymník. A zřejmě již příští pondělí
se na ni opět vrátí i návštěvníci. Rozhlednu na
Dymníku totiž dostali do správy krásnolipští
turisté, kteří tu budou, stejně jako na
rozhledně na Vlčí hoře, mít stálou službu
s otevírací dobou od úterý do neděle od 9 do
17 hodin. Na Dymníku tak skončilo období
dlouhého bezvládí, kdy byla rozhledna
otevřena bez dozoru a trpěla pod náporem
vandalů. Aby rozhledna opět mohla sloužit
veřejnosti v plné parádě, prošla rozsáhlou
rekonstrukcí za téměř šest set padesát tisíc
korun, kdy se rekonstruovalo obložení
a střešní krytina vyhlídkové věže, zasklila se
okna, opravilo se cihlové i kamenné zdivo,
rekonstrukce se dočkalo i vnitřní i vnější
schodiště. A do budoucna tu investor oprav,
Lesy ČR, počítají, že u rozhledny vybudují
odpočinkové místo s altánem a lavičkami, děti
by se měly dočkat drobných dřevěných prvků,
chybět tu nebude ani informační systém
o přírodních poměrech, geologii, historii
lokality či informace o turistice.
ROZHLEDNA DYMNÍK:
ÚT–NE 9:00–17:00

ROZHLEDNA VLČÍ HORA:
ÚT–NE 9:00–17:00
VSTUPNÉ na obou rozhlednách je stejné:
dospělí: 15 Kč, děti od 6 do 15 let: 8 Kč,
důchodci, invalidé, studenti: 8 Kč a děti do
6 let: zdarma

Velvyslanec
Nizozemského
království navštívil
Krásnou Lípu
Nizozemský velvyslanec Jan Lucas von
Hoorn navštívil Krásnou Lípu. Během
své návštěvy se seznámil s činností
krásnolipského Komunitního centra Českého
Švýcarska a projektem, který nizozemská
ambasáda financuje. V programu návštěvy
bylo i vystoupení romského souboru
Čačipen, prohlídka města a Domu Českého
Švýcarska a jeho expozice.

Film o Krásné Lípě
je na webu

Opravují školu za
evropské peníze

Křinice bude mít
nové koryto

Škola v novém kabátě přivítá prvního září
krásnolipské školáky. Rekonstrukce základní
školy v Krásné Lípě je zřejmě největší letošní
investiční akcí města. Rekonstrukce si vyžádá
pětadvacet milionů korun a rovných dvacet
milionů se městu podařilo získat z Operačního
programu Životního prostředí a ze státního
rozpočtu ČR. Získané prostředky z evropských
fondů tak město využije na zateplení školy,
výměnu oken a instalaci tepelného čerpadla.
„Celá akce je nastavena termínově tak, aby
došlo k minimálnímu narušení školního
provozu. Výměna všech oken, zateplení
fasády, kompletní rekonstrukce střechy
včetně jejího zateplení, instalace tepelného
čerpadla a z větší části i kompletní oprava
a zateplení fasády se musí uskutečnit
v průběhu dvou prázdninových měsíců,“ řekl
krásnolipský tajemník Jan Kolář.

Již od dubna letošního roku pracují
pracovníci soukromé firmy na opevnění
koryta řeky Křinice v Krásné Lípě. „Každý rok
je vytipován úsek, který je nutné opravit.
Letos pracujeme na korytu v blízkosti
Krásného buku,“ uvedl tiskový mluvčí
společnosti Povodí Ohře Jan Svejkovský.
Původní opevnění bylo postaveno suchou
cestou a na mnoha místech se rozpadalo
a voda břeh podemílala. „Na nové opevnění
používáme i starý materiál, ale jednotlivé
díly již spojujeme cementovou maltou, která
by životnost zdiva měla zvýšit,“ vysvětlil
Svejkovský. Koryto dozná ještě jedné
změny. Na dno koryta budou v pravidelných
rozestupech rozmístěny modřínové trámy,
které zabrání prohlubování koryta. Práce na
korytu by měly skončit v září letošního roku.

Dokumentární film o Krásné Lípě a jejím
okolí mohou lidé shlédnout i na webových
stránkách města. Film, zhruba sedm minut
dlouhý, najdete na www.krasnalipa.cz pod
záložkou Město Krásná Lípa – základní údaje.
Novinka na webu města přibližuje Krásnou
Lípu a okolí jako zajímavý turistický cíl
a dynamicky se rozvíjející město.

Ukončení
a vyúčtování veřejné
sbírky pro Katku
Od června 2007 do května 2008 probíhala
v Krásné Lípě veřejná sbírka pro Katku. Jejím
cílem bylo koupit sluchově postižené Katce
naslouchátka. Díky sbírce se vybralo celkem
30.994,- Kč a v této částce byla také Katce
naslouchátka zakoupena.
Veškeré informace o sbírce, včetně
vyúčtování (faktura za naslouchadla a výpisy
z účtu) naleznete na internetových stránkách
Komunitního centra Českého Švýcarska
www.krasnalipa.cz/kccs.

Soutěsky Kamenice
budou uzavřeny
Z důvodu rekonstrukce turistických
chodníků v obci Hřensko ubudou od
1. 8. 2008 uzavřeny soutěsky Kamenice
(galerky z Divoké soutěsky do Soorgrundu).
Investor akce a majitel pozemků, obec
Hřensko, získal na opravu turistického
chodníku dotační prostředky. Celkové
náklady akce dosáhnou výše 14 mil. Kč.
Podle starosty Hřenska není bohužel možné
rekonstrukci provést mimo turistickou
sezónu, neboť dotaci musí obec vyúčtovat do
poloviny listopadu 2008.
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VÝLETY S CERTIFIKOVANÝMI PRŮVODCI
aneb poznejte Českosaské Švýcarsko pohledem místních znalců …
Jetřichovické skály - Nejkrásnější partie Českého Švýcarska s výkladem místního znalce ...
Po jedné z nejstarších turistických stezek se vydáme na známé Jetřichovické vyhlídky, které
nesou dodnes jména po členech rodiny Kinských. Pohledy ze strmých skalních vrcholů uchvátí
každého milovníka přírody.
Termíny: 26. července (sobota)
Sraz: Jetřichovice, IS, (autobusová zastávka v centru obce 9:15 (návaznost na
autobusovou linku)
Pěšky: 8 km
Cena: 90,- Kč/dospělý, 190,- Kč/rodina (2 dospělí a max. 2 děti do 15 let)
České Švýcarsko v kostce
Popis: Pěší výlet s průvodcem, který vás
provede nejen malebnou krajinou Českého
Švýcarska z údolí říčky Kamenice až po skalní
vyhlídku hradu Šaunštejn, ale seznámí vás
i s historií, architekturou a přírodou tohoto
regionu. Vhodné pro rodiny s dětmi.
Trasa: Jetřichovice – Dolský mlýn – Vysoká
Lípa – Zámecký vrch – Šaunštejn – Vysoká
Lípa
Termíny: 2. srpna 2008 (sobota)
Doba trvání: 6 hod., 8 km
Sraz: 10 hod. – Jetřichovice, IS u bus zastávky
(naproti hotelu Praha), návrat do Jetřichovic
z Vysoké Lípy autobusem kolem 17 hod.
Cena: (v ceně průvodce, oběd v restauraci):
200 Kč/dospělí, 100 Kč/dítě do 15ti let. Cena
bez oběda 90 Kč/dospělí, 190 Kč rodina.

Dolský mlýn
aneb po stopách minulosti i Pyšné princezny

Kyjovské údolí aneb mechovým královstvím podél Křinice

Popis: Přestože Kyjovské údolí nedosahuje velkých rozměrů, může směle konkurovat údolím
v Arizoně či Utahu, kde se nacházejí podobné skalní útvary. Trasa vede částečně po místním
turistickém okruhu značeném žlutou značkou a částečně po červené turistické značce. Výstupy
na skalní vyhlídky se zde střídají s klidnou procházkou podél toku Křinice. Na několika zajímavých
místech jsou zastávky s výkladem a drobnými aktivitami, do kterých se mohou účastníci zapojit.
Vhodné hlavně pro rodiny s dětmi.
Trasa: Kyjovské údolí
Termíny: 3. srpna (neděle)
Doba trvání: 4 hod., 5 km
Sraz: 10.15 hod. Kyjov, Na Fakultě
Cena: 90 Kč/dospělí, 190 Kč rodina.
Mystérium labského kaňonu aneb výstup na nejvyšší vrchol Saského Švýcarska

Popis: Vystoupíme z Dolního Žlebu, původní labské osady s neopakovatelným geniem loci,
k Jeptišce a ostrohům nad Labem, poté překročíme zemskou hranici a zdoláme nejvyšší bod
Saského Švýcarska Černý kámen (Zschirnstein) s panoramatickým výhledem do Čech.
Termíny: 7. srpna (čtvrtek)
Doba trvání: cca 9 hodin, délka pěší trasy cca 20 km, místy náročný výstup
Sraz: 8:30 hod., hl. nádraží Děčín, ČD Centrum
Cena: 490 Kč/os. (doprava z Děčína a zpět, průvodce s výkladem po celé trase)
S sebou: jídlo a pití na celý den, občanský průkaz, doporučujeme uzavřít pojištění léčebných
výloh pro cesty do zahraničí. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit, pokud se přihlásí méně než
10 účastníků.

Popis: Pojďte s námi objevit tajemno
zříceniny bývalého mlýna (známého z filmové
pohádky Bořivoje Zemana Pyšná princezna)
v srdci Národního parku České Švýcarsko,
obklopeného okouzlující, křišťálově čistou
říčkou Kamenicí. Prohlédnete si romantickou
ruinu, kam původně přiváželi obilí hospodáři
nejen z Vysoké Lípy, Kamenické Stráně, ale
i z Růžové, a kde se také čepovalo pivo,
vyráběla pálenka, a dokonce i kolomaz.
V roce 1881 byla zahájena poznávací plavba
na třech člunech mezi mlýnem a Srbskou
Kamenicí a Dolský mlýn se stal oblíbeným
výletním turistickým cílem, kterým je právem
dodnes.
Termíny: 4. srpna (pondělí)
Trasa: 5 km
Sraz: Vysoká Lípa, hotel Lípa, 9:15 h
(návaznost na autobusovou linku)
Cena: 90,- Kč/dospělí, 190,- Kč/rodina
(2 dospělí a max. 2 děti do 15 let) - v ceně
průvodce.
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Kyjovský festiválek. Ve dnech 25.–26. července se u Kyjovské přehrady chystá další ročník
hudebního festivalu, jehož neoficiální začátek
je naplánován na pátek 25. července a zahájí jej Divadlo pod úrovní. Skutečný festiválek
pak odstartuje v sobotu 26. července ve 12:00.
Výtěžek festivalu bude věnován mateřské
škole v Krásné Lípě.
Rumburský pilník 2008. Ve středu 6. 8. se
v Domečku Na Kopečku můžete těšit na divadelní scénky amatérského souboru „MÚ“.
Různobarevný hudební festival. 26. července od 13:00 se můžete v zámeckém parku
Trmice zúčastnit 5. ročníku Různobarevného
hudebního festivalu, kterého se mimo jiné
zúčastní i krásnolipský romský taneční soubor
Čačipen.
Varhanní duchovní hudba. Každou prázdninovou neděli od 14:00 se ve Filipově koná
varhanní koncert. V neděli 27. 7. se uskuteční koncert Jaroslava Vodrážky, v neděli
3. 8. koncert Jiřího Chluma, v neděli 10. 8. koncert Jana Hory a v neděli 17. 8. koncert Miroslava Pšeničky.

Koncert Věry
a Oldřicha Wajsarových
V úterý 5. 8. v 18:00 se v amfiteátru krásnolipského kina uskuteční koncert Věry
a Oldřicha Wajsarových. Věra Wajsarová
patřila v osmdesátých letech mezi nejvýznamnější interpretky písniček, kterým se
také někdy říká šanson. V roce 1982 založila
se svým manželem Oldou a kytaristou Jiřím
Koptíkem skupinu Minimum a vydala se
na samostatnou dráhu. Ve svých písničkách klade velký důraz na text a obsahovou
složku, velkou část jejího repertoáru tvoří
zhudebněné básně. Oldřich Wajsar začínal
jako baskytarista v různých rockových skupinách. Je autorem hudby ke většině písniček
Věry Wajsarové.

POZVÁNKY POZVÁNKY

Kinematograf bratří
Čadíků v Krásné Lípě
Do Krásné Lípy zavítá v rámci charitativní
akce „Filmové léto 2008“ Kinematograf bratří
Čadíků. Při putování Českou republikou
„zakotví“ ve dnech 21. 8.–24. 8. 2008
v Krásné Lípě. Prázdninové náměstí tak bude
oživeno atraktivním filmovým promítáním:
čt 21. 8. Chyťte doktora
pá 22. 8. Pusinky
so 23. 8. Václav
ne 24. 8. Gympl
Výroba bylinkových tinktur a olejů
Zajímají Vás bylinky a jejich léčivá
síla? Přijďte se ve čtvrtek 24. července
v 16:00 hod. do Komunitního centra
Českého Švýcarska podívat a naučit, jak
si doma jednoduše vyrobit bylinkové
tinktury, oleje nebo sirupy. Paní Soňa
Brožová nás seznámí s bylinkami jako je
třezalka, tužebník (bylina století), kontryhel
nebo řebříček, které jsou aktuální pro sběr
v těchto dnech. Ukážeme a řekneme si jak
bylinky zpracovat a jak postupovat.
Toto setkání je posledním, které se
uskuteční v rámci projektu Nejaktivnější
senioři budou v Krásné Lípě.

V galerii Továrna
je nová výstava
– Od Děčína po Valeč
Fotografie z autorské dílny Radka Fišera
a Petra Koritina jsou až do 15. srpna
k vidění v krásnolipské galerii Továrna.
Námětem fotografií je krajina severních
a severozápadních Čech.

Mezinárodní
hudební festival
Srbská Kamenice
Koncerty hudebního festivalu se letos
konají již po dvanácté a stejně jako
v minulosti je od 2. srpna do 27. září bude
hostit zrekonstruovaný kostel sv. Václava,
který je architektonickou dominantou
Srbské Kamenice. První koncert, saxofonisty
Romana Fojtíčka a varhanisty Josefa
Krušiny, se uskuteční v sobotu 2. srpna
v 16:00 hod. Druhý pak v sobotu 9. srpna
a to opět v 16:00 hod. Hrát se budou skladby
G. Telemanna, A. Rajcha, W. A. Mozarta
a A. Velinského - to vše v podání Radka
Baboráka a Jana Vobořila na lesní roh, Aidy
Shabuové na housle, Jiřího Zikmunda na
violu a Hany Baborákové na violoncello.

Program kina Krásná Lípa na ČERVENEC – SRPEN 2008
pondělí 28. 7.
od 19.oo hod

IRON MAN

Vstupné 60,- Kč

Přichází nový superhrdina, který zachraňuje náš svět a bojuje proti zlu. 125 min.
Titulky. Ml.přístupno od 12ti let.
středa 30. 7.
od 19.oo hod

MEJDAN V LAS VEGAS

Vstupné 60,- Kč

Cameron Diaz se jednoho dne probudí s kocovinou a snubním prstýnkem na
prstě. 100 min. Titulky. Ml.přístupno od 12ti let.
pondělí 4. 8.
od 18.oo hod

WINX CLUB

Dospělí 60,- Kč
Mládež 40,- Kč

Výprava do ztraceného království vás čeká v italském animovaném filmu.
89 min. ČESKÁ VERZE. Ml.přístupno.
středa 6. 8.
od 18.oo hod

KULIČKY

Vstupné 60,- Kč

Mírně jedovatý a lehce protifeministický český povídkový film režisérky
Olgy Dabrowské. 75 min. Ml. přístupno.
pondělí 18. 8.
od 18.oo hod

Rozloučení s létem
Přijďte s námi strávit příjemné dny plné her,
soutěží a vystoupení!!!
KDE? V Campu Valdek
KDY? 6.–7. 9. 2008
CENA? 240,- Kč stravné a ubytování
140,- Kč stravné bez ubytování
Na organizaci se podílí: Romské sdružení
Čačipen, Agentura Pondělí, Centrum
sociálních služeb a ubytovna Varnsdorf.

STALO SE

Vstupné 60,- Kč

Katastrofický sci–fi horor o zlé přírodě. 91 min. Titulky. Ml.nepřístupno.
PROGRAM DOMU KULTURY - SRPEN 08 - II. ročník Rumburského hudebního léta
1. 8. 20.00 hod. MANDAVA, DEEP PURPLE - Po skončení koncertu JZ TOP: OLDIES ROCKOTÉKA. Místo konání - park DK. Vstupné 150/200 Kč.
2. 8. 20.00 hod. The BEATLES - Po skončení koncertu JZ TOP: OLDIES ROCKOTÉKA. Místo konání - park DK. Vstupné 150/200 Kč.
3. 8. 20.00 hod. OZZY OSBOURNE, URIAH HEEP - Po skončení koncertu JZ TOP: OLDIES ROCKOTÉKA. Místo konání - park DK.
Vstupné 150/200 Kč.
8. 8. 20:00 hod. RUKSAK - Po skončení koncertu JZ TOP: OLDIES ROCKOTÉKA. Místo konání - park DK. Vstupné 100/150 Kč.
9. 8. 20.00 hod. BY NO MEANS - Po skončení koncertu JZ TOP: OLDIES ROCKOTÉKA. Místo konání - park DK. Vstupné 100/150 Kč.
Předplatné na 3 koncerty (1. 8.–3. 8. 2008) „Revival - Na plné pecky“ – 300 Kč
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USNESENÍ

USNESENÍ USNESENÍ

z 35. zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 03. 07. 2008
I. Hlavní program
Zateplení budovy ZŠ - průběh
Usnesení RM č. 35 - 01
RM se seznámila se zahájením realizace stavby
Základní škola - úspory energií (1. etapa) a schvaluje
postup dle zápisů z kontrolních dnů a objasnění
starostou města.
Příprava výstavby kanalizace
Usnesení RM č. 35 - 02
RM
schvaluje
proplacení
části
nákladů
resp.
příspěvku
Sdružení
pro
zlepšení
vodohospodářských poměrů ve Šluknovském
výběžku se sídlem v Rumburku v souladu
s usnesením ZM a dalšími dokumenty a to ve výši
234 967 Kč.
Příprava elektrárny
Usnesení RM č. 35 - 03
RM bere na vědomí dokumenty ve věci skryté
přípravy výstavby elektrárny v Mánesově ulici,
položení kabelů vysokého napětí (nové stavby
přípojky), oznámení Policii ČR a další postup v této
věci.
II. Došlá pošta
Prodej pozemků
Usnesení RM č. 35 - 04
RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
p. p. č. 775/1, část dle předloženého návrhu,
k. ú. Krásná Lípa;
p. p. č. 1791/2, část dle předloženého návrhu,
k. ú. Krásná Lípa,
p. p. č. 3052/1, část dle předloženého návrhu,
k. ú. Krásná Lípa.
Pronájem pozemku
Usnesení RM č. 35 - 05
RM schvaluje pronájem st. p. č. 86/2 o výměře
214 m2, k. ú. Krásný Buk za účelem podnikání Josefu
Vítkovi - Autoopravy, Krásný Buk 79 za podmínky
zajištění veškerých náležitostí k využití pozemku.
Pronájem pozemků
Usnesení RM č. 35 - 06
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 133/3 o výměře
70 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady
Ireně Fundové, Krásná Lípa, Kyjovská 53.
Vyjádření z hlediska ÚP
Usnesení RM č. 35 - 07
RM schvaluje vyjádření k p. p. č. 1836/1, k. ú. Krásná
Lípa a p. p. č. 590/9, k. ú. Krásný Buk z hlediska ÚP
pro potřeby PF ČR.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 35 - 08
RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor
v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa Agentuře
Pondělí, T. G. Masaryka 575, Šluknov v trvání do
31. 10. 2008.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 35 - 09
RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor
v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa (dříve
hodinářství Pinta) organizaci Kostka Krásná Lípa,
p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa s platností od
01. 07. 2008.
Náklady na energie bude hradit město Krásná Lípa.
III. Různé
Změna dodavatele el. energie
Usnesení RM č. 35 - 10
RM schvaluje změnu dodavatele elektrické energie
(u vybraných odběrných míst) na firmu Czech
Coal, a.s., Evropská 2690/17, Praha, a schvaluje jí
plnou moc k zastupování města při jednání s firmou
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín.
Přehled kanalizačních řadů ve správě města
Usnesení RM č. 35 - 11
RM bere na vědomí zprávu vedoucího odboru
výstavby, investic a ŽP - Přehled kanalizačních
řadů ve správě města. RM doporučuje ZM
schválit podmínky a návrh stanoviska k žádostem
o povolení nebo legalizaci napojení nemovitosti na
kanalizaci města.
Smlouva s SÚS ÚK o provedení stavby na
pozemku

Usnesení RM č. 35 - 12
RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou SÚS
Ústeckého kraje, Ruská 260, 417 03 Dubí
o provedení stavby na pozemku. Jedná se
o rekonstrukci silnice II/265 od MěÚ směr Studánka.
Pozemky 2751/5, 2869/5 a 3064/4 jsou dosud ve
vlastnictví města.
Revitalizace Křížové cesty
Usnesení RM č. 35 - 13
RM bere na vědomí projektovou dokumentaci
Revitalizace Křížové cesty a schvaluje úhradu
nákladů dle faktury č. P-049/2008 od firmy Murus
spol. s r. o., za zpracování projektové dokumentace,
Českému Švýcarsku, o. p. s.
Byty
Usnesení RM č. 35 - 14
RM ruší usnesení RM č. 34 - 26 konané ve dnech
05. 06. a 12. 06. 2008. Objekt Varnsdorfská 160/72 je
schválen k prodeji.
Nebytové prostory
Usnesení RM č. 35 - 15
RM schvaluje Změnu č. 1 nájemní smlouvy
č. 2007/22/27 - 418 uzavřené s Lucií Uršitzovou na
nebytové prostory v objektu Křinické nám. 255/5,
Krásná Lípa dle předloženého návrhu.
Terénní práce
Usnesení RM č. 35 - 16
RM doporučuje ZM přijetí dotace z Úřadu vlády
ČR na projekt AMARI - terénní práce ve výši
200 000 Kč. Celkový rozpočet projektu je
274 000 Kč. Podíl žadatele je nejméně 30 % ze
skutečně čerpané dotace.
RM doporučuje ZM schválit rozpočet projektu a
řádku 0374, dle předloženého návrhu.
Kostka - příprava projektu
Usnesení RM č. 35 - 17
RM schvaluje zpracování návrhu přeshraničního
projektu pro program Cíl 3, kdy p. o. Kostka Krásná
Lípa bude partnerem projektu. Projekt bude
podporovat mladistvé při vstupu na otevřený
trh práce. RM pověřuje Hanu Volfovou přípravou
projektu a účastí na jednáních v průběhu roku
2008.
Komunitní centrum - podlicenční smlouva
Usnesení RM č. 35 - 18
RM schvaluje uzavření podlicenční smlouvy
s MPSV ČR k volnému užívání produktů projektu
Komunitní centrum Českého Švýcarska.
RM schvaluje uzavření podlicenční smlouvy
s partnery projektu CIP EQUAL o. p. s. České
Švýcarsko a Agenturou Pondělí, o. s.
RM schvaluje uzavření podlicenční smlouvy se
zaměstnanci projektu.
Komunitní centrum Českého Švýcarska proplacení FZ č. 10
Usnesení RM č. 35 - 19
RM bere na vědomí přijetí platby ve výši
1 145 898,42 Kč od řídícího orgánu EQUAL za období
12/2007 - 2/2008.
Dotace v roce 2008
Usnesení RM č. 35 - 20
RM schvaluje na základě podané žádosti zařazení
těchto občanů mezi uchazeče o příspěvek města na
rekonstrukci fasád, střech a oplocení pro rok 2008:
Suchý Pavel, Křižíkova 1001/5, Krásná Lípa - fasáda
Kratochvíl Miroslav, Mánesova 967/14, Krásná Lípa
- střecha
Appelt Petr, Kyjovská 429/57, Krásná Lípa- plot
Appelt Petr, Kyjovská 429/57, Krásná Lípa - fasáda
Hučko Jaroslav, Školní 503/7, Krásná Lípa - střecha
Hanousková Marcela, Vlčí Hora 93 - plot
Kolařík Václav, Doubická 820/7, Krásná Lípa - plot
Kaštánková Zdeňka, Masarykova 1021/32, Krásná
Lípa - plot
Valdová Lenka, Pražská 718/64, Krásná Lípa - plot
Valdová Lenka, Pražská 718/64, Krásná Lípa střecha
Koubek Jiří, Bendlova 939/20, Krásná Lípa - fasáda
Trylčová Helena, K. Čapka 1019/16, Krásná Lípa plot
Čížek Miloš, Havlíčkova 1106/7, Krásná Lípa - střecha
Hamžíková Jana, Fibichovo Údolí, Krásná Lípa střecha

Koubek Milan, Dvořákova 33/7, Krásná Lípa - fasáda
Koubek Milan, Dvořákova 33/7, Krásná Lípa - střecha
Malý Ladislav, Lidická 981/5, Krásná Lípa - střecha
Roubíček Miroslav, Varnsdorfská 88/48, Krásná Lípa
- střecha
Urbanová Bohuslava, Zahradní 608/1, Krásná Lípa
- plot
Semelka Petr, Pražská 307/8, Krásná Lípa - plot
Horník Radek, Rooseveltova 530/11, Krásná Lípa
- fasáda
Horník Radek, Rooseveltova 530/11, Krásná Lípa střecha
Pakandl Josef, Malátova 802/5, Krásná Lípa - plot
Peterková Jitka, Wolkerova 955/28, Krásná Lípa plot
Nezařazení mezi uchazeče o dotaci
Usnesení RM č. 35 - 21
RM neschvaluje zařazení uchazeče Vratislava
Ledvinky mezi uchazeče o příspěvek města na
oplocení v roce 2008.
Smlouva o partnerství
Usnesení RM č. 35 - 22
RM schvaluje prohlášení o záměru uzavřít
partnerství mezi městem Krásná Lípa a Svazem
PRCP v Katowicach.
Memorandum
Usnesení RM č. 35 - 23
RM schvaluje memorandum o spolupráci mezi
Odborem pro sociální začleňování v romských
lokalitách (Úřadem vlády ČR) a městem Krásná Lípa,
dle předloženého návrhu.
Mimořádné odměny
Usnesení RM č. 35 - 24
RM schvaluje, na základě projednání činnosti
příspěvkových organizací města, mimořádnou
odměnu RNDr. Ivaně Preyové, ředitelce Základní
škola a Mateřská škola, p. o. a Zuzaně Fryčové,
ředitelce Relax Krásná Lípa, p. o., dle předloženého
návrhu.
Vedoucí odboru TS
Usnesení RM č. 35 - 25
RM jmenuje Martinu Fiegerovou, Kyjov 3, Krásná
Lípa vedoucím odboru TS, MěÚ Krásná Lípa
s účinností od 01. 08. 2008.
Likvidační komise
Usnesení RM č. 35 - 26
RM schvaluje návrh na likvidaci majetku města
Krásná Lípa, dle předloženého návrhu.
Plán akcí kulturního domu
Usnesení RM č. 35 - 27
RM schvaluje program kina, plány akcí v KD a ve
městě na červen 2008, dle předloženého návrhu.
Zápis do kroniky města
Usnesení RM č. 35 - 28
RM schvaluje zápis včetně příloh do kroniky města
za měsíc květen 2008 předložený kronikářem
Ivanem Jaklem.
IV. Informace
Informace
RM dále projednala tyto informace:
- informace ke změnám ÚP města Krásná Lípa od
sdružení SAUL,
- e-mail od Jiřího Průdka ve věci turnaje OPEN
České Švýcarsko,
- zápis z ŘV KC ČŠ ze dne 09. 06. 2008,
- program Kinematrografie bratří Čadíků,
- statistika návštěvnosti v městské knihovně za
červen 2008,
- informaci ve věci možnosti instalace vysílače na
Vlčí Hoře.
Informace
RM dále projednala tyto zápisy:
- Zápis z 16. schůzky finančního výboru ze dne
23. 06. 2008,
- Zápis z 2. schůzky likvidační komise města Krásná
Lípa ze dne 19. 06. 2008,
- Zápis č. 3 z komise zdravotně sociální ze dne
17. 06. 2008.
Jana Gálová
Ing. Zbyněk Linhart
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Čačipen
protančí léto
Romský
taneční
soubor
Amare
čave a skupina Čačipen vystoupily na
Starokřečanských
slavnostech.
Taneční
soubor Amare čave se představil se třemi
romskými a jedním moderním tancem
a skupina Čačipen zahrála několik romských
písní. Podruhé během prázdnin se Čačipen
se svým uměním představil při letním setkání
Agentury Pondělí, kde její klienty a další
příznivce potěšil svým tancem a zpěvem.
(Robert Ferenc, předseda sdružení)

VELETRH PRÁCE V KRÁSNÉ LÍPĚ
Práce šlechtí člověka - aneb veletrh práce od
teorie k praxi - byl název společenské akce
pro odbornou i širokou veřejnost, zájemce
o práci, studenty i maminky na mateřské
dovolené, která se uskutečnila koncem června
v krásnolipském Domě Českého Švýcarska
a v jeho blízkém okolí.
Tuto akci uspořádaly společnosti IREAS institut pro strukturální politiku a Komunitní
centrum Českého Švýcarska, organizátorem
akce bylo České Švýcarsko o. p. s. Program
závěrečné konference byl rozdělen do dvou
dnů, přičemž první den se konal Veletrh
pracovních příležitostí a dalšího vzdělávání
na Děčínsku, který se věnoval ukončeným
projektům z Programu Iniciativy Společenství
EQUAL a jehož tématických workshopů se
zúčastnilo přes 40 odborníků z řad zástupců
institucí, úřadů, státních i soukromých
vzdělavatelů, ale i zaměstnavatelů. V rámci
workshopů se mimo jiné diskutovalo
i na téma kompetentní lidské zdroje,
problematika dlouhodobě nezaměstnaných,
zelené karty a řešení poptávky po
kvalifikované pracovní síle apod.
Druhý den byl určen naopak široké
veřejnosti a vlastnímu veletrhu práce, kde
ve formě stánků na náměstí vystavovalo

12 zástupců významných vzdělavatelů
a zaměstnavatelů v regionu své nabídky
a přítomní zájemci tak mohli získat
např. přímý kontakt se zaměstnavatelem,
okamžité informace o práci, aktuální
orientaci na trhu práce, možnost okamžitého
uplatnění či poradenství v tíživé situaci. Mezi
vystavovateli byly například Ventos Rumburk,
Eurometalgroup Krásná Lípa, Střední
škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf,
StartPeople s.r.o., Česká Pojišťovna a.s.,
Institut trhu práce spolu se zástupci Úřadu
práce a Okresní hospodářské komory v Děčíně
a další.
Celý den byl připraven také doprovodný
zábavný program v prostorách náměstí
v Krásné Lípě, kde bylo možné shlédnout
divadelní a hudební představení, osvěžit se
u stánků s občerstvením, zúčastnit se výletu
s průvodcem do okolí Národního parku České
Švýcarsko, nebo navštívit Sportovní areál
či Relax Továrna. Po celý den bylo zajištěno
hlídání dětí v mateřském centru. Tento den
byla vypravena i speciální autobusová linka,
která zdarma svážela zájemce o veletrh z Ústí
nad Labem, Děčína, Rumburku, Varnsdorfu,
Šluknova, Velkého Šenova. Tento program
navštívilo na 300 účastníků.
(Dana Štefánková, České Švýcarsko o. p. s.)

PRÁZDNINOVÉ AKCE ČSOP TILIA
Prázdninová fotografická soutěž pro všechny bez rozdílu věku
Prožili jste prázdniny, na které nikdy nezapomenete? Navštívili jste místa, která Vás oslovila? Zažili jste báječná dobrodružství s báječnými
kamarády? A to všechno se Vám podařilo vyfotit? Chcete se se svými báječnými fotografiemi podělit a ještě za to získat báječné ceny?
Pak neváhejte a podělte se o své prázdninové zážitky s námi.
Soutěžní fotografie (popř. CD s fotografiemi) označené jménem, adresou, věkem autora a názvem snímku pošlete na adresu: 4. ZO CSOP TILIA,
Kyjovská 15 a, 407 46 Krásná Lípa.
Obálku viditelně označte heslem „FOTOGRAFICKÁ SOUTEŽ“. Digitální fotografie lze poslat také e-mailem na adresu: tzkrasnybuk@centrum.cz
(do předmětu zprávy napište „Fotografická soutěž“). Uzávěrka soutěže je 15. září 2008. Soutěž je určena všem mladým fotografům do 17 let.
Bližší informace o pravidlech na www.csoptilia.unas.cz, tel.: 412 383 113, e-mail: tzkrasnybuk@centrum.cz.
Prázdninová kuličkyjáda
V sobotu 30. srpna si od 10:00 na TZ Buk budeme užívat prázdninového cvrnkání kuliček. A rozhodně si nemyslíme, že kuličky jsou hra jen pro
děti. Naší kuličkyjády se mohou zúčastnit všichni mezi 3–99 lety.

9. ročník fotografické soutěže
NÁŠ NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Téma: Nejkrásnější
Švýcarsko

výhledy

na

České

Uzávěrka soutěže je 31. října 2008
Hlavní cena: výpravná fotografická publikace
„Nejkrásnější výhledy na Českosaské
Švýcarsko“
Soutěž je určena fotografům bez rozdílu věku
(kategorie do 19 let, kategorie nad 19 let)
Soutěžní fotografie musí odpovídat tématu
soutěže, kterým jsou geologické zajímavosti
Českého Švýcarska.
Každý účastník může do soutěže zaslat
maximálně 10 fotografií.
Více informací se dozvíte na www.npcs.cz, vaše
případné otázky rádi zodpoví i na telefonních
číslech: 412 354 048, 737 276 857, nebo
e-mailem: r.nagel@npcs.cz.
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děkuje hráčům za účast a pracovníkům
sportovního areálu za prima servis a milé
přijetí.
(Jiří Hamáček)

OPEN skončil
mrtvým během
pěti hráčů

Mozkové lázně se hrály v Lípě
Tenisový turnaj smíšené čtyřhry o putovní

než zdatným soupeřem jim ve finále byl

pohár Mozkových lázní Doubice se odehrál

rumburský pár Katka Marhanová – Milan

5. 7. 2008 ve sportovním areálu Českého

Polách.

Švýcarska v Krásné Lípě. Za účasti 15 dvojic

dolnopoustevecké Třešňák – Karpíšková.

obhájila loňský triumf sourozenecká dvojice

Štikou soutěže byl vítězný team útěchy

Kümpfelových

– Ťuňťovi Lukešovi z Varnsdorfu. Pořadatel

z

Dolní

Poustevny. Více

Třetí

místo

zůstalo

pro

Vítězem 10. ročníku OPEN České Švýcarsko
2008 se stal Petr Kučera ml. se ziskem
6,5 bodu. Jenže stejný počet bodů
získal druhý Petr Fojtů, třetí Rus Grigorij
Bogdanovič, čtvrtý Roman Boreš i pátý Jiří
Průdek. Z uvedeného pořadí je patrné, že
turnaj skončil mrtvým během prvních pěti
hráčů a o pořadí rozhodlo další pomocné
hodnocení, takzvaný Buchholz.
Nejmladším účastníkem turnaje byl
Filip Třešňák (1995) se ziskem 4 bodů,
nejstarším František Pekař (1931) se ziskem
5 bodů. Za úspěch se dá považovat umístění
krásnolipských šachistů, kteří měli v první
desítce hned tři hráče. Turnaje se zúčastnilo
celkem 41 hráčů ze tří šachových federací,
Česka, Německa a Ruska.

