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POZOR!! Zm ěna konání březnového „Babince“. Termín konání se posouvá na 22.3.2014 (viz. uvnitř čísla) 

 
Zprávy z obce 
Průzkum zájmu občanů Krompachu o zapojení do vzdělávacího projektu realizovaného v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 3.1. Individuální další vzdělávání, firmou OA ELDO 
o.p.s. Brno – viz následující leták: 
 

 
PŘÍSLIB SPOLUPRÁCE A PRŮZKUM ZÁJMU O ZAPOJENÍ DO PROJEKTU  

Název projektu: PĚTIGRAM aneb Rozvoj pěti gramotností na venkově 
Operační program:  OPVK, Oblast podpory 3.1 

Žadatel:  OA ELDO o.p.s, Střední 59, 602 00 BRNO 
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Řeháková, lerehakova@seznam.cz, Tel.: 725 887 989 

Obce do 2 tis. obyvatel: 
Stručný obsah projektu 
Termín realizace: Od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2015. 
V rámci projektu budou realizovány vzdělávací aktivity v těchto tematických oblastech: 

1) Základy práva aneb jak se neztratit v paragrafech  
2) Finanční gramotnost jako nejlepší kladivo na dluhy  
3) Počítače, mobilní telefony a tdo vzdělávacíhoablety – jak využívat to, co potřebuji 
4) Drobné podnikání lepší než špatné zaměstnání 
5) Práva spotřebitele a obrana před nekalými obchodními praktikami 

Výuková setkání budou probíhat od září 2014 do dubna 2015. Výuka bude probíhat v obci 2x až 4x za měsíc během 8 měsíců. Témata 
kurzů (z nabídky 1-5) se mohou střídat dle aktuálního zájmu.  
Výukové setkání je plánováno na 4 hodiny, z toho dvě pro prezenční výuku (interaktivní přednášku) a dvě hodiny pro individuální 
konzultace a neformální diskusi.  
Průměrný počet účastníků na akci je 8 osob. 
Místa realizace vzdělávacích aktivit (dle dohody s odpovědnými zástupci obce): 

- knihovny obcí 
- místa, určená pro setkávání občanů 
- Potvrzuji na základě výsledků dotazování zájem oslovených osob a obce spolupodílet se a účastnit se na realizaci projektu 

s názvem „Pětigram“ a to zejména aktivní propagací k účasti v kurzech a motivací cílové skupiny (tj. osob 18-64 let 
ekonomicky aktivní s trvalým bydlištěm v obci do 2 tis. obyvatel). 

Bližší informace získáte na obecním úřadu u starosty obce. 
 

Vydává: Zapsaný spolek SpK z.s. ve spolupráci s OÚ Krompach, místními obyvateli a chalupáři jako 
občasník 

č. 03/14     www.spk_krompach.wbs.cz    březen 2014 
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Revize komínů. 
 Obecní úřad oznamuje, že během Velikonoc budou probíhat každoroční revize komínů. Revize budou probíhat za stejných podmínek 
jako v loňském roce. 
Zájemci se mohou hlásit písemně na obecním úřadu nebo na telefonu 731 009 252. 
Případně je možno objednat přes internet na adrese: Machacny.J@seznam.cz 
 
Dne 19.2.2014 od 17:00 hod. proběhla v prostorách OÚ veřejná schůze zastupitelstva. 
Ze schůze přinášíme námi zapsané informace: 
Čistírna odpadních vod: 
K datu 12/2013 byla zrušena smlouva o dílo se stávajícím developerem pro nevyhovující spolupráci a byl vybrán nový. Technický dozor 
investora na stávající akci bude zajišťovat společnost „Vodohospodářské projekty, s.r.o.“ z České Lípy. 
Předpokládané datum pro otvírání obálek  na dodavatele stavby je 21.2.2014. 
Převod nemovité věci: 
p. Vrána požádal o výměnu pozemků za cestu. – odsouhlaseno. 
Změna Územního plánu (ÚP): 
Pí. Jeníková požádala o změnu ÚP v souvislosti s výstavbou. Změnu zajistí OÚ ve spolupráci se zpracovatelem stávajícího ÚP                
pí. Ing.arch. Tausingerovou.  Veškeré náklady  vyvolané změnou následně uhradí pí. Jeníková. 
Revokace zápisu ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 20.10.2010: 
26.10.2010 byl schválen prodej části pozemku pí. Černé. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne pí. Černá nereagovala na výzvu k podpisu 
smlouvy, se toto ujednání ruší a pozemek bude moci být případně nabídnut jinému zájemci. Toto odstoupení od smlouvy bude pí. Černé 
doručeno písemně. 
Koupě pozemku: 
Pan M. Boháč žádal o koupi pronajatého pozemku. Navrhovaná cena 45Kč za metr nebyla odsouhlasena. OÚ trval na ceně 75Kč za metr. 
P. Boháč souhlasí a koupě byla za tuto cenu odsouhlasena. 
 
ŠKOLNÍ KOLO RECITA ČNÍ SOUTĚŽE  
Ve středu 12. 2. proběhlo školní kolo v pořadí již 43. ročníku přehlídky dětských recitátorů o postup do okresního kola v Novém Boru. 
Ve 3. kategorii (žáci 6. a 7. tříd) se na prvních dvou postupových místech umístili s texty Josefa KAINARA - Pes Michal FIALA ze 6.A, 
na druhém Maruška DAVIDOVÁ (z Krompachu) opět zástupkyně 6.A s básní Večerní píseň od Jaroslava SEIRERTA. 

BLAHOPŘEJEME KE KRÁSNÉMU UMÍSTÉNÍ  
 

 (Maruška je první zleva) 
 
Ještě se vracíme k masopustním slavnostem v Krompachu 15.2.2014 
Nejprve postřehy od jednoho z návštěvníků. Řeknu vám, líbilo se to všem. Děkujeme hasičům i dětem z místního dětského domova. 
Zajímavá sobota. 
Byla to sobota 15 února, svátek měla Jiřina a Jorga, nepršelo a byla obleva. Pěkná čvachtanice, bláto a lezavo. Nikdo v tomto počasí 
„nevylejzá“ moc ven, ale v Krompachu nás ten den vylezlo hodně, včetně mě. Důvod byl jasný a jediný. Zúčastnit se v novodobé historii 
prvního krompašského masopustu. Nevím koho to napadlo zorganizovat, ale nápad to byl fantastický. Po informaci v Rozhledech (nikde 
jinde jsem se o připravovaném masopustu nedozvěděl), se v dopoledních hodinách začali scházet první zvědavci. A všichni byli mile 
překvapeni. Před hasičskou zbrojnicí stála kouřící a vonící polní kuchyně půjčená z Německa, vevnitř odborný řeznický a kuchařský 
personál s narychlo vybudovanou kuchyní se sporáky a v přilehlé klubovně přichystané improvizované a příjemné posezení 
s občerstvením. Bylo opravdu na co se dívat a co ochutnávat. Zručné ruce řezníků, polévka „prdelačka“, ovar, jitrnice, jelita, prejty, 
kotlety, guláš, atd. „Ježíš“, rypáček a uši, to je něco !!!. A odpoledne po vychladnutí tlačenka. Pravá, nefalšovaná venkovská zabíjačka. 
Jen mi při tom bylo trochu líto vegetariánů, nevědí chudáci, o co přicházejí, o co jsou ochuzeni. Ale dobře jim tak! Má se jíst všechno, 
člověk je přece všežravec. Při této nádherné atmosféře se mi vybavily vzpomínky na dětství, kdy dědeček choval prase a zabíjačka byla 
každý rok. Právě a hlavně ta atmosféra se mi líbila nejvíce. Táta byl řezník. Děda s tátou a strejdou byli ten den veselí a spokojení, ten den 
bylo všechno uvolněnější a naším dětským zabíjačkovým úkolem bylo topit v prádelně pod kotlem, aby se voda pořád vařila a babičce do 
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kuchyně ke kachláčům, kde se peklo a vařilo, nosit dříví a v chodbě, kde bylo chladno na zemi, míchat uvařenou polévku. Maso mě 
v těchto 10ti, 12ti letech vůbec nezajímalo, radši bych si dal buchtičky se šodó nebo borůvkový koláč. Ale byli  jsme s bratrancem něco 
platní mezi „dospěláky, mezi chlapama“, to bylo něco. A když mi pak začalo chutnat maso, tak jsem ještě pár zabíjaček zažil, užil si 
guláše, ovaru a jitrnic a pak za šest neděl uzeného. Jak se chutě mění. Ale pak děda umřel a byl konec. Na to všechno jsem si vzpomněl 
v sobotu u rybníka. 
A za tyto krásné vzpomínky, které se mi ten den z dětství vybavily, děkuji všem obětavým aktérům tohoto nádherného dne, Lubošovi 
Krejčíkovi a celému jeho hasičskému mužstvu, řezníkovi Jirkovi alias Bobrovi, dalšímu řezníkovi Honzovi Hruškovi, výčepnímu Láďovi 
a jeho spanilým pomocnicím, zkrátka všem včetně Obecního úřadu, který zastřešoval celou tuto akci. Zvláštní dík bych chtěl pak vyslovit 
dětem z dětského domova a jejich tetám za uspořádání veselého maškarního průvodu a příjemným přispěním sladkými vlastnoručně 
upečenými dobrotami. Ty přišly obzvlášť vhod po všech těch mastných lahůdkách. 
Zase se Krompachu něco povedlo. Přišly spousty krompašáků, přišli se k nám podívat a ochutnat i naši němečtí kamarádi a hasičtí 
kolegové z Jonsdorfu a Oybina. Lidé si při dobrém jídle a pití poklábosili, pobavili se, zasmáli. Všem se to hrozně líbilo, všichni byli 
náramně spokojení. A to je ten hlavní důvod, proč se takovéto akce konají. A je jedno, kdo je pořádá. Ještě jednou dík. Jen tak dál. 

Jirka Pomahač 
A ještě pár fotografií z akce. 
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Ohlédnutí za historií Krompachu 
 
 
Nový seriál o Krompachu připravují a poskytují z archivních materiálů pánové  Miloslav Panák a Dr. Milan Hlinomaz. 
Třicetiletá válka na Krompašsku 
 
 Během třicetileté války (1618 – 1648) je možno v Krompachu a jeho okolí počítat s pohyby menších oddílů vojsk obou stran, 
tedy Švédů i císařských a jejich spojenců (za odstoupení obou Lužic) Sasů, kteří zcela určitě plundrovali Krompach i přilehlé vesnice, 
ačkoli přímo to doloženo není. Nejdříve do Lužic přes Petrovice prchala po bělohorské porážce stavovská vojska v čele s králem 
Fridrichem Falckým v listopadu roku 1620 po porážce na Bílé hoře u Prahy. Od roku 1623 naším krajem procházelo do Lužice také 
množství protestantských exulantů z Čech, a to celé rodiny (Čechů i Němců) řemeslníků a úředníků nebo učenců, nejčastěji do Žitavy, 
Budyšína a Míšně. 
 
Častými průtahy vojsk bylo značně vyčerpáno také Jablonné. Roku 1623 z něj byl rekatolizací vyhnán poslední protestantský pastor a v 
našem kraji zavládla tvrdá rekatolizace, jež však měla naději na úspěch až po skončení třicetileté války v říjnu 1648. Roku 1634 vyhořel 
také Cvikov. Několikrát byly vypáleny Zákupy. 
 
Ve dvacátých a třicátých letech byl kraj zatěžován častým ubytováváním císařských, resp. Valdštejnových vojsk, (která třikrát procházela 
do Pobaltí) jimž zároveň sloužila zdejší tkalcovská produkce k odívání Valdštejnovy armády. Lze tedy konstatovat, že válečné podnikání 
císařského generalissima Albrechta z Valdštejna, vlastníka Frýdlantska, Liberecka a Jičínska, mělo pozitivní vliv na rozvoj hospodářství v 
našem kraji. Zatím ve vedlejší Horní Lužici probíhaly tvrdé boje mezi katolickými a protestantskými vojsky, kdy zcela vyhořel např. 
Budyšín, obsazeny byly kláštery v Mariensternu a Neuzelle, kam se nakvartýrovali Švédové. Na císařské straně již tehdy smutně prosluly 
jednotky Chorvatů svou divokostí a krutostí. 
 
V listopadu roku 1631 táhla severními Čechami na Prahu saská armáda vedená generálem Arnimem, která se jí zmocnila a přezimovala 
tam. Koncem května příštího roku však Sasové Prahu, pod tlakem Valdštejnových vojsk, opustili a táhli zase zpět. V létě o tři roky 
později zde znovu táhla sasko-švédská armáda ku Praze, ale v září se stáhla zpět. Roku 1635 dal císař Horní i Dolní Lužici, dosud patřící 
ke Koruně Království českého, v léno Sasku, které se za to stalo jeho spojencem proti Švédům. Zemská hranice vedoucí kolem 
Krompachu se tak natrvalo proměnila v hranici státní.  
 
 Ve druhé polovině války již soldateska obou stran tolik vesnice a města neničila, ale spokojila se se zaplacením tzv. výpalného. 
Dostatečnou pohromou pro obyvatelstvo se stal jejich pobyt s nutností živit vojáky i jejich koně. Mnohdy při tom vzala za své celá úroda 
a proti zlovůli ozbrojenců bylo obyvatelstvo bezbranné. Doboví kronikáři zaznamenali, že Chorvaté se chovají hůře než Turci a Tataři: 
loupí v kostelích, na ulicích střílejí po kolemjdoucích, tlučou měšťany a vymáhají na nich skryté cennosti, usekávají prsty s prsteny, 
znásilňují ženy a vykrádají hrobky (např. Redernů ve Frýdlantu). Podobně se ovšem chovali i ostatní žoldnéři téměř všech evropských 
národností, a to na obou stranách konfliktu. Ve švédském vojsku vynikali drsností Finové a mezi nimi zvláště Čudové z Karélie. 
Největší průtahy švédských vojsk v našem okolí jsou doloženy při hlavních taženích na Prahu. Nejprve generála Johana Banéra v letech 
1639 (tehdy Švédové vyplenili i Liberec). V rámci tohoto tažení, kdy se generál pokusil i o jakousi agitaci (neúspěšnou díky plenění 
švédských vojsk) ve smyslu osvobození Čech od Habsburků. Tehdy byl obsazen hrad Sloup, který Švédové po svém odchodu zapálili, 
čímž skončila jeho vojenská historie. Poté, co se Banérovi nepodařilo dobýt Prahu, zamířil opět na sever a v Mnichově Hradišti v tamním 
kapucínském klášteře navštívil hrobku císařského generála českého původu Albrechta z Valdštejna (+ 1634), kde si z jeho rakve údajně 
odnesl vojevůdcovu pravou ruku jako upomínku na svého velkého protivníka. 
 
V roce 1641 Švédové dobyli Zhořelec, který vzápětí dobyli zpět císařští. Podobně se vedlo Žitavě, kterou v letech 1642-43 po dlouhém 
obléhání obsadili Švédové, než je zase oblehla a město znovu dobyla císařská armáda. Je nasnadě, že se blízkost těchto armád musela 
dotknout i Krompašska. 
 
Roku 1642 byl Švédy dobyt nedaleký hrad Tolštejn, kde podlehla císařská posádka plukovníka Mattloheho, jež zde byla pověřena 
hlídáním cesty vedoucí do České Lípy. Když se v kraji objevily švédské oddíly generála Wrangela, tato posádka na ně u Varnsdorfu 
odvážně zaútočila, ale bez úspěchu a boj se přenesl k Tolštejnu, který nevydržel a byl Švédy dobyt a vypálen. Poté hrad již nebyl 
obnoven. 
 
Roku 1645 obsadili Švédové pod velením generála Königsmarka i hrad Grabštejn a drancovali odtud široké okolí, takže není důvodu si 
myslet, že by bylo Krompašsko ušetřeno. Hrad opustili teprve v červnu roku 1648. Bývalý Valdštejnův hrad Frýdlant ovládli Švédové v 
letech 1635 až 1636, 1639 až 1640, 1642 a nakonec 1645 až 1649 odkud ohrožovali a drancovali široké okolí, což se mohlo týkat i 
Krompašska. Roku 1648 ještě Švédové stačili vydrancovat osadu pod hradem Sloup, který zničili již p řed devíti lety. Vzhledem k výše 
uvedenému působení vojsk v regionu se lze oprávněně domnívat, že jejich plenění muselo často postihnout i Krompach a jeho okolí. 
Období třicetileté války bylo pro střední Evropu jedním z nejhorších v dějinách a nebyl ušetřen ani náš kraj. 
 

Dr. Milan Hlinomaz 
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Tak ještě dvě starší fotografie ze Světlé. 
 
 

   
Tak „světeláci“, kde to bylo nebo je? 

 
 

Za kulturou  
 
 
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo středa 19. března v 8:30 a v 10:00 
Divadýlko Matýsek MALÍŘSKÁ POHÁDKA 
Pohádkový příběh plný fantasie. Hugo Pastelka namaluje 
kouzelný obraz, který se vydá do světa. 
Těšit se můžete na skřítka Štětečníka nebo zlomyslnou Starou 
Pixlu.  
vstupné: 50 Kč 
 
Městské divadlo sobota 22. března v 10:00 
Docela Velké Divadlo Litvínov POPELKA 
Pohádkový písničkál o chudé dívce, která ztratí střevíček, ale 
najde svého prince. 
vstupné: 60 Kč  
 
 

Městské divadlo úterý 25. března v 19:00 
Intimní divadlo Bláhové Dáši Eve Ensler 
 MONOLOGY VAGÍNY 
Tato dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané 
oblasti, do poslední zakázané zóny, je oslavou ženské sexuality 
ve vší své složitosti a tajemnosti.  
Hrají: Anna Polívková nebo Jitka Asterová, Dáša Bláhová a 
Míša Sajlerová. 
vstupné: 290Kč  
 
Městské divadlo úterý 1. dubna v 19 hodin 
pronájem - Podještědští Pardálové Neil Simon  
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ 
Komedie, při které se smějí diváci bez rozdílu věku a tu a tam i 
zaslzí. 
V hlavních rolích: Simona Stašová a Petr Nárožný. 
vstupné 290 / 250 Kč   
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Městské divadlo sobota 5. dubna v 19 hodin 
Taneční soubor Merlin (SK) Love in Flames  
LÁSKA V PLAMENECH 
je moderní irská taneční show, která přináší to nejlepší ze 
současného moderního irského tance. Dynamická divadelní 
show nadchne milovníky tance bez rozdílu věku. 
Nezapomenutelná show: irská hudba, pestrobarevné kostýmy a 
světelné efekty.  
vstupné:250 Kč  
 
Městské divadlo pondělí 14. dubna v 19 hodin 
Neil Simon, Agentura Harlekýn   
HODNÝ PAN DOKTOR 
hrají: Jan Čenský, Miloslav Mejzlík nebo Libor Hruška, Jarmila 
Švehlová, Daniel Bambas nebo Filip Tomsa, Lenka Zahradnická 
nebo Malvína Pachlová 
Každá povídka je překvapením, nechybí nadhled, ironie, břit a 
jedinci, kteří prožijí situace, které ovlivní výrazně jejich životy.  
vstupné: 260 Kč 
 
 
 
 
 

Kulturní centrum SEVER Cvikov  
Cvikovská parketa 
Kdy: Neděle, 16. března 2014 
Kde: Multifunkční kulturní centrum Sever (mapa) 
Popis: Soutěž ve společenském tanci pořádaná ve spolupráci s 
Taneční školou Duha Česká Lípa. 
 
 
Večer při svíčkách 
Kdy: Pá, 21. března, 19:00 – 22:00 
Kde: Multifunkční kulturní centrum Sever - galerie (mapa) 
Popis: Zábavný pořad s Martinem Žákem a jeho zajímavým 
hostem. 
 
Kambodža a Laos 
Kdy: St, 26. března, 17:00 – 19:00 
Kde: Multifunkční kulturní centrum Sever - galerie (mapa) 
Popis: Cestovatelská beseda v podání p. Tkačíkové. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Babinec a další akce 
 
Jak jsme avizovali. Tento měsíc se „Babinec“ p řekládá až na 22.3.2014. Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány i se 
svými mužskými doprovody. 
 
 
Důvodem přesunu „Babince“je akce pořádaná restaurací. Jedná se o večer při harmonice, konaný 15.3.2014 od 20:00 hod. 
v restauraci „Na Vyhlídce“.   
I na tuto akci je zvána široká veřejnost. Přijďte se dobře pobavit a poklábosit se sousedy a známými. 
 
 
 
 
Kuchařský koutek  
 
Vzhledem k blížícím se Velikonocům, předkládáme rychlou „ňamku“, vhodnou pro tuto příležitost:  
 
Babiččiny boží milosti 
 
Suroviny: špetka soli, 250g hladké mouky, 3 žloutky, 20g cukru moučky, 20g másla, 4 lžíce bílého vína, 4 lžíce smetany, 
mouku na vál, olej na smažení. 
 
Na obalení: moučkový cukr, vanilkový cukr. 
 
Na vále zpracujeme všechny suroviny na hladké těsto, které necháme pod utěrkou asi půl  hodiny odpočívat. 
 
Potom těsto na pomoučněném vále vyválíme na tenký plát a vykrajujeme z něj různé tvary. Uprostřed je rádýlkem 
prořízneme. 
 
Boží milosti smažíme na oleji po obou stranách dozlatova. Po usmažení je vyndáme na ubrousek, abychom odsáli přebytečný 
tuk a milosti obalujeme v moučkovém cukru s vanilkou. 
Nejchutnější jsou čerstvé. 
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Z různých soudků. 
 
 
Sběr oděvů a textilních materiálů ve Cvikově 
 
Město Cvikov ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravilo pro naše občany 
umístění kontejnerů na sběr použitých oděvů a textilních materiálů. Kontejnery jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner 
obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. 
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený 
a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. 
Kontejnery na textil budou umístěny na těchto stanovištích: 
Palackého ulice, naproti domu č.p. 202 
Komenského ulice, u ZŠ 
Sídliště, pod bývalou kotelnou 
Československé armády, u vjezdu do SMC 
 
 
 
Pro zájemce o tesařské práce dáváme nabídku. 
 
 
T E S A Ř S T V Í 
Provádíme: 
· Výstavba a rekonstrukce střech na klíč 
·  Rekonstrukce krovů a výměny krytin 
· Pergoly, altány, zahradní domky 
· Dřevěné ploty 
· Stavby hrázděné a roubené 
· Ostatní tesařské konstrukce 
· Výškové práce horolezeckou technikou 
· Prořez a kácení stromů výše uvedenou technikou 
 
 
 
 
Kontaktní informace: 
Luboš Chalupka  
Europrotect Safety s.r.o. 
Lipová 391 
507 32 Kopidlno 
telefon: 774 741 411 
e-mail: tesari.kopidlno@seznam.cz 
europrotect@seznam.cz 
l.chalupka@seznam.cz 
 
 

 
 
 
 
Výběr z referencí v okolí: 
 
Rekonstrukce roubené časti domu v Dolní Světlé, 
pod dohledem památkového úřadu 
 

 
 
 

 
 
 
 
Něco veselého 
Rozbije se okno do šenku a mezi stoly vletí váleček na 
těsto.   
Hospodský zařve do lokálu:"Jožko, vstávaj, došla ti 
esemeska..." 
  
Chlap ve školce:  
"Dobrý den, přišel jsem si pro dítě."  
"Dobře, a které to je?"  
"A není to fuk? Stejně ho ráno přivedu..."  

 
 
 
V lékárně si mladík prohlíží vystavené zboží.  
Lékárník: "Mladý muži, můžu vám pomoct? Chcete kondom?"  
"Bohužel pozdě, dva sunary prosím..."  
 
 Děda říká:  
"Svět se neskutečně změnil. Já si ještě pamatuji na svůj první 
polibek a moje vnučka si už nepamatuje na svého prvního 
manžela."  
 
Smrtka klepe na dveře. Děda koukne přes kukátko a říká babce:  
"Vidím kosu. Asi někdo z Mountfieldu." 
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Různé 
 

 
 

NABÍZÍME  GEODETICKÉ PRÁCE 
ve vysoké kvalitě za nižší ceny 

Využijte akční slevy  15% na zaměřování budov a vyměřování pozemků. 
GEOPLÁN CZ s.r.o.   Malá 1177, 470 01 Česká Lípa 
Tel.:   487853485 Mobil:       603499351, 737817162 
E-mail:      clipa@geoplancz.cz  www.geoplancz.cz 

Před každou zakázkou Vám zdarma poradíme a zpracujeme cenovou nabídku. 
Za firmu Ing. Pavel Soukup-oprávněný zeměměřický inženýr 
Ing. Doubravka Soukupová-oprávněný zeměměřický inženýr 

 
 
 
 
 

Jídlo s dovozem (i soboty a neděle) 
Nerudova 264/II 
471 54 Cvikov II 

Tel :  483 034 452 
Mobil :  777 731 310 

Email :  objednavky@jidlosdovozem.cz 
Web :  www.jidlosdovozem.cz 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2014 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

15.3., 5.4.,  
26.4., 17.5., 7.6., 28.6., 19.7., 9.8., 30.8., 20.9., 11.10., 1.11., 

22.11., 13.12., 3.1.2015 
 
 

 
Koloniál „U GOGA“  

Mařenice – křižovatka,potraviny, uzeniny, lahůdky 
Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16, So 7 – 10 

 
 
 
 

Ubytování v Krompachu 
Restaurace „Na Vyhlídce“ - telf::  487 754 283, mob.:604 600 560 

email: vincikj@volny.cz  
www.penzion-na-vyhlidce.cz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nabídka redakce Krompašských rozhledů 
Ne že bychom se chtěli chlubit, ale pouze konstatujeme, že Rozhledy už nejsou pouze krompašskou tiskovinou, ale jejich působnost je 
daleko širší. Dostáváme ohlasy a náměty z různých částí nejméně Libereckého kraje. Proto nabízíme prostor  v Krompašských 
rozhledech i pro Vaši reklamu a inzerci. Zároveň bychom tím chtěli získat nějaký menší peníz na spotřební materiál pro vydávání 
Rozhledů a pro zvýšení jejich úrovně (barva, získávání fotografií, …) . V zápatí každé stránky jsou uvedeny kontakty, na které se můžete 
obrátit. Uvítáme inzerci, reklamu i sponzory !!! 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských rozhledů. 
Pište na adresu: R.Kalita - Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , případně je 

možno Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“   p. Vincíkovi. 
www.spk_krompach.wbs.cz  


