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Vážení spoluob čané, sousedi, p řátelé,  
 

Tak je tady zase nový rok. Přejeme vám v něm mnoho pohody, zdraví, štěstí a úspěchů a ještě něco málo navíc. Ať 
se vám daří v osobním životě i pracovním procesu. 

 
Čeká nás rok, naplněný událostmi, důležitými i pro život celé obce.  
Jistě jste si všimli, že se v obci poslední roky konečně začalo něco dít. Stálí obyvatelé i chalupáři se začali zajímat o 

chod obce a jsou ochotni pro to i něco společně udělat. To je obrovský posun ve vztazích. Vzpomeňte jen na 
poslední společné brigády pro zvelebení obce a kulturní akce, které se udály:  

 
Ať už jsou to Cyrilometod ějské slavnosti , na jejichž uskutečnění se podílelo a jistě se i nadále bude podílet 
mnoho místních obyvatel i chalupářů včetně místního sboru dobrovolných hasičů.  A přidalo se i vedení obce. 
Cyrilometodějské slavnosti se stávají každoroční stálou akcí vyhledávanou i z okolních obcí. Dále to byly hudební 
koncerty , ať už koncert pěveckého sboru ČVUT, který se uskutečnil v místním kostele, nebo hudební skupiny 
MK3, dětská divadelní představení pražských divadel v prostorách dětského domova (jinde není vhodný prostor), 
vánoční And ělské slavnosti  pořádané Dětským domovem Krompach, bohoslužby na Št ědrý  den v kostele 
pořádané v podstatě nejen dětským domovem ve spolupráci s panem farářem, ale i mnoha dalšími občany. 
Děkujeme za to vám všem, kteří jste se na přípravě těchto akcí dobrovolně podíleli a pokud jsme nějakou akci 
nejmenovali, omlouváme se.  
Nemá smysl vyjmenovávat, kdo se na čem jmenovitě podílel. Bylo vás mnoho. Jak letos trefně řekl pan farář, byly 
to akce typu „Krompach sobě“.  

 
A co nás čeká letos? Je to důležitý rok…  
 
Jedna z prvních věcí, které se nás všech bude dotýkat, bude úprava prostoru před kostelem, na kterou Sdružení pro 

Krompach získalo grant od Nadace VIA. Akce by měla probíhat cca od dubna do konce června. Věříme, že ji za 
přispění všech dokončíme dřív.  
Dále se připravuje akce na opravu kostela – drenáže, omítky.  
Obecní úřad předpokládá zahájení prací na generálce čističky. 
Další připravovanou akcí je oprava silnic v majetku obce, na které obec prostřednictvím p. Jirmáska zažádala o 
grant a v současné době se čeká na výsledek. Údajně existuje šance že obec grant získá, což bychom jistě 
přivítali. 
Cyrilometodějské slavnosti. Samozřejmě opět připravíme. Uvítáme všechny, kdo se budou chtít jakýmkoliv 
způsobem podílet na jejich přípravě nebo přinést nějaký nápad na jejich rozšíření. 
Také koncert ČVUT – měl by se měl letos opět konat. 
Můžeme se těšit na koncerty MK3 , stejně tak jako divadlo Kocábka v prostorách DD.  
Pokud jde o opravu silnic v majetku kraje, tj. Heřmanice- kostel, Juliova- státní hranice – stanovisko kraje k této 
akci je uvedeno dále. 
Vánoční akce, jak už Andělské slavnosti, nebo bohoslužba na Štědrý den budou jistě také. Stal se z toho krásný a 
příjemný zvyk. 

No a v neposlední řadě nás všechny na podzim letošního roku čeká důležitá událost pro život v naší obci, a to jsou 
volby do obecního zastupitelstva. A vy v těchto volbách rozhodnete, jakou cestou a s jakými lidmi půjdeme dál a 
jak se bude obec nadále rozvíjet. Uvažujte dobře, zamyslete se, co by se mělo v obci zlepšit a s kým toho bude 
možno dosáhnout. 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník  č.01/10           Vychází: leden 2010  
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Je toho hodně, co nás čeká. Přejeme vám hodně úspěchů, hodně dobrých rozhodnutí, jak už osobních, tak pro blaho 
a rozvoj obce. 

Jménem SpK a všech, kdo se podíleli a podílejí na tom, aby Rozhledy vycházely a bylo v nich o čem číst, vám ještě 
jednou děkuji a přeji úspěch. 

Kal.  
 

 
SDH Krompach  
 
V Českolipském deníku vyšel v loňském roce článek: Hasiči z Krompachu zvelebují svou obec. 
Byl jsem požádán zástupci SDH Krompach, p. Balšánkem a p.Šimkem, o jeho zveřejnění.  Vzhledem k tomu, že 
prosincové číslo bylo již v přípravě a bylo zaměřeno na sváteční prosincové dny, zveřejňujeme tento článek dnes. 
 
Zde jej tedy citujeme: 

Hasiči z Krompachu zvelebují svou obec 
Krompach /LIDÉ SV. FLORIÁNA/ –  Pravidelné putování za dobrovolnými  hasiči Českolipska nás  dovedlo až na 
samý konec okresu, do Krompachu. Místní sbor sice nepatří mezi největší, ale dlouhou tradicí se řadí k nejstarším. 
Založen byl před více jak sto čtyřiceti lety. 
V hasičské zbrojnici na Krompachu jsme se setkali s velitelem výjezdu Lubošem Krejčíkem a s veliteli družstev Jiřím 
Balcárkem a Martinem Šimkem, který je zároveň jednatelem občanského sdružení SDH Krompach. 
Místní sbor dobrovolných hasičů má nyní šestnáct členů. Ne všichni ale bydlí trvale v Krompachu. „Máme tu členy ze 
Cvikova, Mařenic a Prahy. V poslední době jsme aktivnější, než tomu bylo v minulosti. Obec to oceňuje a podporuje 
nás, stejně jako naše rodiny,“ říká Martin Šimek. 
Výjezdová jednotka má devět mužů. Spadá do kategorie JPO5, což ji předurčuje pouze k výjezdům v katastru obce. 
Podle slov hasičů je škoda, že nemohou vyjíždět i k požárům v okolí. „Rádi bychom pomohli a zároveň je každá 
podobná příležitost dobrá k prověření techniky a připravenosti družstva,“ říká Martin Šimek. „Pokud jsme ale vyvoláni 
operačním důstojníkem, můžeme vyjet i za hranice okresu, abychom poskytli technickou pomoc nebo dopravu vody 
při velkých požárech,“ dodává Luboš Krejčík. 
Členové jednotky jsou pravidelně proškolováni a zrovna v den, kdy jsme je zpovídali, se Luboš Krejčík s Jiřím 
Balcárkem vrátili ze školení. „Probírali jsme taktiku postupu například při úniku nebezpečných látek. Zrovna tak se 
průběžně seznamujeme i s novými vyhláškami a zákony,“ vysvětluje Luboš Krejčík. Odbornou přípravou ale prochází i 
ostatní členové výjezdu. 
 
K požárům jezdili krompašští hasiči avií, která jim byla přidělena už v osmdesátých letech. Zmíněné vozidlo však 
nebylo příliš vhodné, chyběla mu nádrž na vodu. Proto si pořídili před dvěma lety od sedlčanského sboru Tatru Cas 
32, která je vybavena stříkačkou s čerpadlem a s nádrží na šest kubíků vody. Tento hasičský speciál je teď jejich 
chloubou. Na jeho opravách a údržbě strávili desítky hodin a dokonce mu museli uzpůsobit i stání v části bývalého 
kravína. 
 
Hasičská zbrojnice v Krompachu je impozantní budova, které dominuje vysoká dřevěná věžička. Ta je pozůstatkem 
původní zbrojnice a v minulosti sloužila k vysoušení hadic. „Chystáme se na její opravu. Trochu tam v minulosti 
zatékalo, takže ji musíme odstrojit a nahradit uhnilé části,“ vysvětluje Jiří Balcárek. 
 
Technická vybavenost sboru je poměrně dobrá. V Krompachu nakupují zejména ochranné pomůcky. Díky grantu 
Libereckého kraje si mohli pořídit nové přilby. S nákupem radiostanic a osvětlovací techniky pomohli sponzoři. Ke své 
práci by hasiči potřebovali kvůli častým vichřicím hlavně výkonnou motorovou pilu. 
 
Místní dobrovolníci se účastní hasičských soutěží a v útulné společenské místnosti v jejich zbrojnici mají celou řadu 
trofejí. V posledních letech pravidelně jezdí hlavně do Stráže pod Ralskem a mají radost, že se zde jejich útok může 
směle měřit s daleko většími sbory z okolí. 
 
Hasiči z Krompachu se účastní i kulturního života v obci. Každoročně připravují pálení čarodějnic nebo dětský den. 
Během těchto akcí se v minulosti předvádělo divákům vyprošťování z automobilu či jeho hašení a zván byl i 
spřátelený sbor z Cvikova. Účastní se také Cyrilometodějských slavností na začátku července, kde mají stánek s 
občerstvením a ukazují hasičskou techniku. 
 
Dobrovolníci pomáhají obci i nárazovými brigádami a úklidem. „Organizovali jsme tady sběr železa, likvidovali jsme 
černou skládku, která zde po léta byla, sekáme trávu okolo návsi a zbrojnice a také jsme čistili přítok do požární 
nádrže,“ vypočítává Luboš Krejčík. Svojí prací a časem tak hasiči v Krompachu přispívají nejen ke zvýšení 
bezpečnosti ale také ke zvelebení obce. 
 
Nejčastějšími událostmi, ke kterým se v Krompachu vyjíždí, jsou požáry balíků sena a zejména popelnic a kontejnerů 
na komunální odpad. Je to dáno nezkušeností a nerozumem víkendových návštěvníků, kteří často vyhazují do 
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odpadků ještě žhavý popel. Ten dokáže bez problémů zapálit ostatní odpadky. Kvůli podobné příčině museli místní 
hasiči vyjet již několikrát. Naposledy letos v září. Na místo vyjeli dobrovolníci se svojí tatrou. Požár rychle lokalizovali 
a uhasili. Díky včasnému zásahu nedošlo k žádným škodám na majetku. Profesionálové, kteří přijeli k požáru několik 
minut po místních dobrovolnících, si jenom vyplnili dokumenty a vrátili se na základnu. Krompašští hasiči tak znovu 
dokázali svoji důležitost.  

Autor: Tomáš Cidlina – Českolipský deník 
 
Trocha dopln ění k článku o „Floriánových lidech“ z Krompachu 
 
Místní hasiči nám sdělili, že o nich vyšel v okresním deníku někdy v listopadu loňského roku článek, který bychom 
možná mohli otisknout v dalších „Rozhledech“. Jelikož prosincové číslo bylo již připraveno, odložili jsme tento přetisk 
na leden.  
     Článek je na první pohled hezký, takový ten, „aby byli všichni spokojeni“.  Pravda je tak někde na okraji a hodně je 
tam zbožných přání, „jak by to asi mělo vypadat“. 
Musím dopředu uvést, že hasiči v Krompachu mi nic špatného neudělali. Přejeme si s nimi vycházet dobře a věříme, 
že po vyřešení  personálních sporů,  díky kterým se často jednotka dělila na dvě názorové části a někteří byli dokonce 
nuceni odejít, byli by ostatní mnohem aktivnější a prospěšnější, tak jak jim to autor článku přiřkl. A teď tedy 
k jednotlivým částem článku: 
 

Pravda je taková, že Ministerstvo obrany zdejším hasičům slíbilo (díky snaze p. gen. Chromce) Tatru s cisternou 
ze starých zásob a v prvním kole ji neobdrželi. Pouze příslib, že věc pokračuje. Ve snaze vyhnout se pomoci p.gen. 
Chromce (musíme vyslovit podiv, proč?), sehnali za 100 tisíc obecních korun jinou (viz článek) a tu skutečně pracně 
dali do pořádku včetně nátěru. Když pak dostali tu slíbenou vojenskou zdarma, chovali se velmi odtažitě, ale nakonec 
ji jeli převzít, protože opak by nezdůvodnili. Z uvedeného vyplývá, že kdyby se stejně intenzivně věnovali pouze té 
druhé, výsledek by byl stejný a ušetřili by obci sto tisíc korun (všimněte si, že o druhém voze není v článku zmínka). 
Jirky Balšánka je mi trochu líto, protože autor mu zkomolil  jméno, ale kdo Jirku zná, ví, že je to člověk pracovitý a  
hasičům je jistě přínosem. A určitě ten přepis autorovi odpustil. 
 
     Stejně tak je třeba zveřejnit, že už starosta  Bajak  kdysi káral na veřejné schůzi vedení hasičů za to, že dostali na 
opravu věže u zbrojnice 20 tisíc korun a za celý rok je  nedokázal použít. Už tehdy byla věž v havarijním stavu a 
někteří členové upozorňovali na nebezpečí poškození hasičské Avie nebo možnost úrazu. 
      Tehdy vedení hasičů slíbilo, že opravu provede společně s opravou nové radnice. To už dávno proběhlo a věž 
hnije dál.  
 
      Ano jednou skutečně hasiči ve spolupráci s obcí zorganizovali železnou neděli, lidé připravili, oni odvezli. Trávu 
okolo návsi a podobné práce dělají  p l a c e n í  pracovníci spadající pod OÚ, a je celkem jedno, jestli jsou to zároveň 
hasiči. Částečnou opravu autobusové čekárny provedli až po nátlaku občanů na veřejné schůzi a po stálých dotazech.  
Hlavní část opravy ovšem provedla najatá firma.  Zdá se snad někomu náves nějak mimořádně udržovaná? To by 
vypadala jinak!  
 
     „Čistili jsme přítok do požární nádrže“, ano to je správná věta v článku, ale chybí závěr. Nic jsme nepročistili, 
problém zůstal. Motyčka to nespraví, k tomu existuje technika a je jí vidět na každé druhé stavbě v naší obci. Jen se 
dohodnout. A nikde není zarostlejší a zpustlejší  potok, než u nás, někde rostou stromky přímo ze dna strouhy a nikdo 
se jich nevšímá.  A je to i několik metrů od nádrže a tedy i hasičské zbrojnice. Krompašské louky a břehy potoků a 
struh se stávají džunglí (díky letitým náletům) a nikdo nehne brvou, třebaže to má v povinnostech vzhledem ke svým 
funkcím. Tady by bylo pole působnosti i pro hasiče.  Nebo ty přerostlé mohutné stromy se suchými a praskajícími 
větvemi (před sto lety si každý hospodář u své chaloupky zasadil strom), které zatím jen náhodou nikoho nezranily. 
Ale ty je potřeba ořezat preventivně třeba v rámci výcviku…. Nebo to alespoň zařídit. Víte, že SCHKO v Jablonném 
v Podještědí  má na tyto ozdravné a omlazovací prořezávky jednak fondy a dokonce i odborníky na práci? Náš pan 
starosta a zároveň hasič to ví. Musí se jen požádat a strom musí být na obecním pozemku. 
   
   Souhlasím s odstavcem, který hovoří o činnosti pro děti a o ukázkách techniky a zásahu. 
Ale práce na zvelebení obce teprve čeká nejen hasiče, ale i nás ostatní, kteří jistě rádi pomůžeme. 
     Pravda je i zmínka o útulné společenské místnosti a vystavených trofejích. Bohužel data na trofejích nám řeknou, 
že tato jednotka při posledních soutěžích neměla štěstí na umístění a kdo je informován, ví, že se dokonce několika 
soutěžím musela vyhnout. Po důvodech nepátrám. Nejsou složité. 
 
     Toto doplnění uvedeného článku jsem napsal z důvodu, že občané si zaslouží, aby byli informováni pravdivě. 
Věřím, že ti poctiví členové SDH, kterých je jistě většina, se nebudou zlobit a třeba zafouká s jejich pomocí čistý vítr. 
Ještě poznámka ke sponzorům, kteří byli v článku zmíněni (jejich jména máme k dispozici).  Je třeba si jejich pomoci 
vážit a poděkovat jim za ni, což tímto činíme. 
                                           
                                                                            Zdraví vás místopředseda SpK 
                                                                                              Josef Vincík 
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Dětský domov Krompach  
 
Víkendový pobyt na fa ře ve Cvikov ě – 20. – 22.11.2009. 
Přijeli jsme k večeru, děti se pustily do různých her, některé se koukaly na pohádku. Ráno jsme šli na loutkové 
představení „Honza a drak“. 
Odpolední vycházkou navštěvujeme krásy Svojkova a sloupského kamenného divadla, kde nás přepadl medvěd 
(přestrojený pan farář), zahráli jsme si na schovávanou, večer se vracíme domů, kde nás zase  čeká spousta her a 
večerní disco. 
Poslední den zakončujeme procházkou po okolí, po obědě se loučíme a odjíždíme zpět. 
Za krásně prožitý víkend děkujeme panu faráři. 
 

     
 

Děti ze 6. skupiny D.D. Krompach 
 
Cvikovský hotel „SEVER“.  

Cvikovský Sever získá zp ět svoji slávu 
Cvikov - Zástupci města předali stoletou budovu k rekonstrukci. Po letech se z ní stane kulturní a společenské centrum. 

 
Z dominanty města, která je v katastrofálním stavu, se po ukončení rekonstrukce stane opět společenské centrum Cvikova. 
Autor: Deník/Jan Škvára 
Více než stoletá budova hotelu Sever ve Cvikově se po letech stane opět kulturním centrem města. Současně bude objektu 
navrácen i jeho historický vzhled. O to se postará v úterý odstartovaná rekonstrukce. „Je to dobrá zpráva, hlavně pro nás 
starousedlíky. K hotelu se vztahuje celá řada našich vzpomínek, je to taková citová záležitost,“ komentoval starší místní muž na 
cvikovském náměstí. 
Radnici ve Cvikově se podařilo v loňském roce získat z Regionálního operačního programu Severovýchod zhruba padesát šest 
milionů korun. Za ně nyní bude v bývalém hotelu vybudováno společenské a kulturní centrum. To městu se 4 500 obyvateli 
doposud chybí. 
„Obnovíme velký sál, který využijeme při pořádání nejrůznějších akcí. V bývalých hotelových pokojících naleznou zázemí místní 
kluby a spolky. Také počítáme s infocentrem a internetovou kavárnou,“ upřesnil využití objektu cvikovský starosta Ivo Čeřovský. 
„Budova bude muset být zateplena, ale nechceme z ní mít panelák. Proto budou zachovány prvky na fasádě, jako jsou erby, štíty či 
zdobné hlavy,“ doplnil místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla. 
Rozlehlý historický objekt byl postaven v roce 1898 a od prvopočátku sloužil jako hotel. Do konce II. světové války se jmenoval 
Hotel Říšský dvůr, po válce byl přejmenován na Hotel Stalingrad a v šedesátých letech na současný název Hotel Sever. 
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Jeho součástí bylo restaurační zařízení, velký sál, jenž zároveň sloužil i jako kino a několik pokojů. 
Současný stav hotelu je katastrofální: rozbitá okna, vytrhané podlahy, chybí zdobné zábradlí z velkého sálu. Zloději ukradli 
dokonce i dva staré těžké promítací přístroje.  
Cvikovská radnice objekt odkoupila od soukromého vlastníka za necelý milion čtyři sta tisíc před dvěma lety. A začala podnikat 
kroky na jeho záchranu. Ta přišla za pět minut dvanáct. 
„O dotace na rekonstrukci hotelu Sever jsme žádali už předloni, ale neúspěšně,“ řekl starosta Cvikova Ivo Čeřovský. Bez dotace by 
si ale podle něj město rekonstrukci od střechy až po sklepy více než stoleté budovy dovolit nemohlo.  
„Stavba je v dezolátním stavu, pokud bychom neuspěli s naší žádostí ani tentokrát, museli bychom už za rok možná objekt 
zbourat,“ poznamenal Ivo Čeřovský. 

Autor: Radmila Pokorná  - Českolipský deník 
 
 
 
Dům pod skálou  
 
Máte nemovitost pod skálou nebo v její těsné blízkosti? 
Kdy jste naposledy kontrolovali, v jakém stavu skála je? Asi by se vyplatilo občas nechat skalní masivy v blízkosti 
nemovitostí  zkontrolovat odborníkem. Toto se stalo na podzim v listopadu 2009 na Juliovce. Naštěstí nikdo nepřišel o 
život ani se nezranil. Ale škody na majetku jsou značné!  
Něco podobného se stalo loni v Jestřebí, kde se zřítila část pověstného skalního hradu.  

Kal. 
 

           
Foto poskytl p. Mikeš P. 

 
 
 
Jedna poznámka – osv ětlení silnice ke státní hranici?  
 
V minulém čísle jsme psali o „kočkování“ kvůli veřejnému osvětlení mezi chalupáři a trvale bydlícími. To se nakonec 
jistě vyřeší ve prospěch dětí i dospělých, kteří tudy chodí ráno do škol a do práce. 
Je tu ale jiný problém, nebo spíše ostuda. Podívejme se, v jakém stavu je osvětlení silnice od „přečerpávačky“ ke 
státní hranici s vesnicí Jonsdorf.  
Sloupy s rozbitými lampami, utrhané visící dráty. A jaké je osvětlení na druhé straně hranice? 
To je stav nesrovnatelný.  
Nehledě na to, že tady jde o zdraví. Jít zde ve večerních hodinách, a jdete vlastně celkem hustým lesem, tak jde 
minimálně o kotníky a zlomené nohy a ruce. Jak se říká, dostat tady v noci facku, nevíte komu poděkovat. 
A tak se ptáme a doufáme, že se dočkáme odpovědi, a když už ne odpovědi (jak je zde ostatně zvykem), tak alespoň 
nápravy stávajícího stavu. 
Odpověď od zastupitelstva k tomuto problému rádi uveřejníme. 

Kal. 

     
Foto poskytl: Mikeš Petr 
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Zpráva kraje o silnici  
 

Tak jsme jménem SpK popřáli pracovníkům KSSLK (Krajská správa silnic libereckého kraje) dobré vykročení do 
nového roku, hodně zdraví, osobního štěstí, pohody a pracovních úspěchů. 

 
A zároveň jsme se zeptali: 

 
„Rádi bychom se od Vás dozvěděli, jak se vyvíjí situace okolo opravy silnice v Krompachu (úsek Heřmanice, 
Krompach kostel, státní hranice s Jonsdorfem), aby občané měli úplné a nezkreslené informace, tak říkajíc „ od 
pramene“.“ 
 

A zde je odpověď: 
 
Předem přeji vše nejlepší v roce 2010, hlavně zdraví a osobní spokojenost. 
Rekonstrukce silnic v regionu okolo Krompachu se vyvíjí zatím celkem příznivě. I. etapa - Rekonstrukce silnice 
III/27014 z Heřmanic v P. do Krompachu na křižovatku pod kostelem má podanou žádost o zařazení do česko-
saského programu a bude dne 23.2.2010 posuzována monitorovacím výborem MMR a CRR Praha v Drážďanech. 
Projde-li, jsme schopni začít soutěžit výběrovým řízením zhotovitele a budou-li na Libereckém kraji vlastní zdroje na 
profinancování celé stavby, tak začneme ještě letos. Investor celý projekt totiž musí nejdříve uhradit a pak žádá o 
vyplacení celkem 90% z podané žádosti u MMR.  
U II.etapy - Rekonstrukce silnice III/27017 z Krompachu na státní hranici se t.č. vyřizuje územní rozhodnutí , aby jsme 
mohli i tuto rekonstrukci zrealizovat návazně na I. etapu. Pro podání žádosti na JTS OPPS ČR/Sasko - Drážďany 
musíme mít ÚR platné s nabytím právní moci a dále pro definitivní schválení v monitorovacím výboru někdy na 
podzim 2010 také stavební povolení platné s nabytím právní moci. Zde by se po schválení začalo stavět asi v r. 2011. 
Za investora se snažíme prosadit do této II.etapy i úsek silnice III/27014 z Dolní Světlé do Krompachu, kde jezdí BUS. 
Pak bychom spojili a uceleně zrekonstruovali silnici z Dolní Světlé až po st.hranici ČR/SRN(Sasko). Tím by prakticky 
celá síť silnic LK v okolí Heřmanic, Mařenic,Dolní Světlé, Horní Světlé a Krompachu byla dána do nějakého 
požadovaného stavu. O celkové situaci a posunu v případu je informováno vedení obce (p.Krejčík). 
 
ing. F.Janďourek-inv.technik KSS LK; administrátor projektů CÍL 3 ČR/Sasko za KSS LK 
 

Tak si držme palce a celý vývoj budeme dále sledovat a informovat vás. 
 
 
 
 Pro b ěžkaře 
Pro příznivce běžeckých stop, ohrady jsou otevřeny. Prosíme o minimalizování poškození ohrad, v případě nutnosti 
projít mimo branky, ohrady jsou bez el.proudu /mimo zimní ohrady se zvířaty /, možno bez problémů projít pod 
ohradníkem. Přejeme hezké sportovní zážitky 

M. Jirásek 

 
 
 
Jak se pojistit pro p řipadnou situaci, kdy vám n ěkdo ukradne mobil, nebo jej ztratíte.   
 
V případě, že ztratíte, nebo Vám někdo odcizí Váš mobilní telefon, můžete proti tomu něco udělat. Vytočíte-li 
(samozřejmě teď, po odcizení by to šlo dost těžko) na Vašem mobilním telefonu 

* # 0 6 # 
zobrazí se na displeji 15 místné výrobní číslo Vašeho přístroje ( IMEI). 
Někam si ho poznačte a v případě ztráty nebo odcizeni Vašeho telefonu, nahlaste toto výrobní číslo Vašemu 
operátorovi. Ten bude schopen Váš přístroj zablokovat a i po výměně SIM karty bude přístroj nepoužitelný. 
Pravděpodobně už svůj telefon neuvidíte, ale aspoň si můžete být jisti, že kdokoli Váš telefon má, nemůže ho použít 
ani dále prodat !!!!!! 

Kal. 
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Dopis  
 
Potěšil nás dopis, který jsme dostali od našeho čtenáře. Dopis, kterým nám děkuje za Rozhledy. 
Souhlasíme s ním, že není číslo jako číslo. Jedno je povedenější, některé méně. Budeme se snažit udržet určitou 
úroveň. Rozhodně nechceme, aby to byla drbárna typu „Blesk“. Rádi bychom, aby se tu řešily věci, které se týkají 
všech, kdo mají Krompach rádi, bydlí zde nebo sem jezdí si odpočinout. 
Nechceme, aby se z Krompachu stal skansen. 
Ano, už jsou čtenáři, kteří si na Rozhledy zvykli, vyhledávají je a ptají se po nich, pokud se jim již zdá dlouhá doba od 
posledního vydání. Vydáváme je jednak tiskem, jednak elektronicky a počet čtenářů již stoupl přes stovku. Alespoň  
těch, o kterých víme. 
Budeme se i nadále snažit, aby Rozhledy vycházely a byly pro vás zajímavé a jistě nám věříte ,že je s tím hodně 
práce a nákladů. 
Děkujeme za pochvalu.  

Kal. 
 
 
 
 

Vesele na záv ěr 
 
 
 

 
Žena se ptá manžela: 
"Viděl jsi někdy zmuchlanou stovku?" 
"Ne," říká muž znuděným hlasem. 
Manželka před ním zmačká stovku. 
"A viděl jsi někdy zmuchlanou tisícovku?" 
"Ne."  
"Tak se podívej..." a muchlá před ním tisícovku. 
"A viděl jsi někdy zmuchlaných osm set tisíc?" 
 „Ne“. Muž na to nechápavým hlasem. 
„Tak se jdi podívat stojí v garáži.“ 
--------------------------------------------------------------------- 

" Přišel domů notně opilý manžel a povídá manželce: 
"Tak sakra, kdo je tady hlava rodiny!" 

Manželka mu dá facku a muž na to: 
"To už se nemůžu ani zeptat????? 
"Ne!!" 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   Zde může být místo pro vaši reklamu. 

 

 

 

 
Jednotlivé p říspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašský ch rozhled ů. 

Pište na adresu : R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , případně je možno Vaše příspěvky doručit do 
restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


