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Z obecního úřadu 
USNESENÍ č. 1/2016 zastupitelstva obce Krompach ze 
zasedání dne 3.2.2016 
A. Zastupitelstvo bere na vědomí: 
1.2a. Informaci o posílení počtu sběrných nádob na tříděný 
odpad v obci Krompach 
1.2c. Informaci o postupu záchranných prací sloupu Ecce 
Homo 
1.3a. Informaci o možnostech realizace projektu "Voda a 
kanalizace Valy II". 
1.3b. Informaci o pokračujících pracích na likvidaci zeminy 
před kravínem 
1.3c. Informaci o možnostech revitalizace koryta 
krompašského potoka, kterou podal pan Jirmásek 
1.3e. Požadavek pana Balšánka na revitalizaci cesty od 
státní hranice do Krompachu podél lesa 
B. Zastupitelstvo jmenuje: 
Ověřovatele zápisu - Miloš Jirmásek a Jaroslav Kopecký 
C.a) Zastupitelstvo schvaluje: 
Program zasedání 
1.1. Nákup traktoru pro obec Krompach včetně příslušenství 
- jednoosý přívěs 3,5 t 
přední naklápěcí radlice 
sypač 

Směrnici obce Krompach pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu 
Uzavření Úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. na 
nákup traktoru s příslušenstvím 
1.2b. Příkazní smlouvu mezi Obcí Krompach a ing. Ivou 
Hůbnerovou. Předmětem smlouvy je 
vymezení práv, povinností a postupů při poskytování 
projektového poradenství při přípravě 
žádosti o poskytnutí dotace z Programu spolupráce Česká 
republika - Svobodný stát Sasko 
2014 - 2020 na projekt s pracovním názvem "Okolo 
Hvozdu". 
C.b) Zastupitelstvo neschvaluje: 
1.3d. Návrh pana Hrušky, aby obec Krompach raději 
koupila malý traktor typu Farmář, který 
umožní snazší přístup mezi ploty u nemovitostí, nežli tomu 
bude s větším traktorem. 
D. Zastupitelstvo ukládá: 
1.3e. Starostovi prověřit možnost revitalizace cesty podél 
lesa od státní hranice do Krompachu. 
 
 

 
Oslava Retro MDŽ se bude konat 
Jak jsme již psali v minulém čísle  koná se v sobotu 5. 
března 2016 od 19. 00 hodin v sále restaurace Na 
Hřebenovce 

• k tanci a poslechu bude hrát MK3  – netradiční 
kapela tradičního jazzu 

• pro ženy bude přichystáno retro překvapení  
• symbolické vstupné 30,- Kč / osobu bude každému 

připočteno při vystavení účtu za konzumaci 
Veselé vzpomínání při výborné muzice, dobrém jídle a pití 
přeje všem restaurace Na Hřebenovce. 

 
 

 
Na březen dále připravuje náš spolek ve spolupráci s policií v Jablonném v Podještědí akci, která by mnohé mohla 
zajímat. Jedná se o výklad nových dopravních předpisů ve Vyhlášce 294/2015 Sb. a dalších, které jsou platné od ledna 
letošního roku. V další částí akce bude  přednáška  o obecné kriminalitě. 
Součástí budou i odpovědi na dotazy k oběma tématům. 
Termín konání je sobota 26. března v prostorách obecního úřadu od 10 hodin. 
Podle počtu účastníků se bude přednáška konat buď v zasedací místnosti, nebo v prostorách knihovny. 
Zváni jsou všichni zájemci i okolních obcí. 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
 

č. 03/16     www.spk_krompach.wbs.cz    březen 2016 
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Krompašské tisy 
 
V minulém čísle jsme vás informovali, že jsme kontaktovali CHKO ohledně tabule u místních historických tisů. Slíbili jsme vám 
odpověď, jakmile ji obdržíme. Slib plníme a zde předkládáme odpověď CHKO Lužické hory: 
 
„V letošním roce tento nepěkný rest určitě napravím. Během března připravím text, máte-li zájem budu rád za případnou 
konzultaci, abychom mohli ihned po přidělení financí z Programu péče o krajinu MŽP zadat tisk a instalovat jej na tabuli. Tisům 
věnujeme velkou pozornost - pěstujeme i sazenice a vysazujeme do lesů, ale s tou tabulí to přiznám, je to ostuda. Tato tabule není 
sice v našem majetku, byl to nějaký projekt z PHARE v devadesátých letech, ale s obcí se určitě dohodneme na instalaci textu a 
případné opravě stojanu - bude-li třeba.“ 
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo pondělí 7. března v 19 hodin 
SE SOBOTOU ZA ŠIMKEM - (Po 40ti letech) 
Vzpomínkový pořad ve kterém se objeví nejen nejlepší 
scénky z období spolupráce autorské dvojice Šimek – 
Sobota, ale zazní tu i nejpopulárnější písně z tohoto období 
divadla Semafor, i písně z autorského pera Jiřího 
Grossmanna. 
V pořadu vystoupí Luděk Sobota, Petr Vondráček a Vítek 
Fiala, které pojí s Miloslavem Šimkem dlouholetá 
spolupráce. 
vstupné: 250 Kč 
 
Navrátilův sál pondělí 21. března v 19 hodin 
SKETY 
Vokální hudební skupina složená z mladých českých 
jazzových zpěváků a muzikantů. 
vstupné: 150 Kč 
 
Navrátilův sál pátek 26. března v 19 hodin 
PAVEL V ĚTROVEC & COMPANY 
Swingový večer 
vstupné: 100 Kč 
 
Městské divadlo úterý 29. března v 19 hodin 
Divadelní společnost Háta Praha - Michael Mc Keever 
HVĚZDNÉ MANÝRY 
Komedie o dvou pěveckých hvězdách, které se nesnášejí. A 
když se potkají, je z toho vždy skandál. Bohužel musí 

zazpívat v luxusním hotelu na jednom benefičním koncertu. 
Ředitel hotelu musí připravit dokonalý plán, aby se 
nepotkaly. 
Hrají: Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Filip Tomsa, Adéla 
Gondíková, Mahulena Bočanová, Olga Želenská, Ivana 
Andrlová, Zbyšek Pantůček aj. 
vstupné: 360 Kč 
 
Městské divadlo středa 30. března  od 19 hodin 
pronájem VM ART production 
Koncert - VĚRY ŠPINAROVÉ se skupinou ADAMA 
PAVLÍKA 
Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a 
vitální vystupování na koncertech patří Věra Špinarová již 
mnoho let mezi nejžádanější zpěvačky v České a Slovenské 
republice. 
vstupné: 440 Kč 
 
Městské divadlo úterý 19. dubna  od 19 hodin 
Keith Huff   Divadlo Ungelt 
DEŠTIVÉ DNY  
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň 
kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou 
přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském 
předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. Hrají: 
Denny – Richard Krajčo,  Joey – David Švehlík 
vstupné: 400 Kč  

 
 
Nabídka 
 
KUŘICE ze šlechtitelských programů HENDRUIX GENETICS a DOMINANT- DOVOZ ZDARMA AŽ DO K URNÍKU 
Špičkové nosnice o snášce 280–310 vajec, ve výborné kondici, vakcinační program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční 
bronchitidě, bursitidě a pseudomoru. Podrobné informace o kuřicích Vám rádi zašleme e-mailem. 
TERMÍNY DOVOZU: 
4.-11. březen - program DOMINANT  19-týdnů (před snáškou), cena 190,- Kč 
1.-11. duben - program HENDRIX GENETICS 11-týdnů, cena 130,- Kč 

program HENDRIX GENETICS 18-týdnů, cena 180,- Kč 
8.-18. srpen - program HENDRIX GENETICS 18-týdnů, cena 180,- Kč 
2.-9. září - program DOMINANT  19-týdnů (před snáškou), cena 190,- Kč 
21.-31. říjen - program HENDRIX GENETICS 13/14-týdnů, cena 160,- Kč 
18.-25. listopad – program HENDRIX GENETICS 18-týdnů, cena 190,- Kč 
OBJEDNÁVKY: Kuřice je nutno včas objednat. V objednávce uveďte termínový úsek, druh, počet, adresu včetně PSČ a telefon. 
Objednávku Vám obratem potvrdíme již na konkrétní den, čas dojezdu upřesníme cca 3 dny před rozvozem. Kuřice Vám pak dovezeme 
na Vaši adresu. 
Doprava zdarma platí pro objednávky na 10 a více ks. Při nižším počtu účtujeme dopravní příplatek 150,- Kč k celkové ceně. 
Doporučujeme spojení objednávek od více odběratelů.  
TELEFON: 722 162 246 E-MAIL: Farmicka.Orlik@seznam.cz 
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Tak co budeme vařit tentokrát?  
Pečeme na velikonoce - Velikonoční věnec 
Suroviny na těsto: 

• 200 ml mléka, 100 g cukru, 120 g másla, 500 g 
polohrubé mouky, 21 g droždí, 2 žloutky, 1 vanilkový 
cukr 

Suroviny na náplň: 
• 100 g másla, 50 g rozinek, 50 g mandlí, 100 g 

kandovaného ovoce 
 
 

Vypracujeme kynuté těsto jako na mazanec. 
Po vykynutí rozdělíme na 3 díly. Každý díl rozválíme na 
obdélník, pomašlujeme máslem, posypeme kandovaným 
ovocem, rozinkami, jemně nasekanými mandlemi a pevně 
zavineme. 
Zapleteme cop, který spojíme do tvaru věnce. 
Pomašlujeme vajíčkem a pečeme na 160°C. 

Něco ze sportu v místním okolí. 
 
Biatlon v Lückendorfu – reportáž psaná ze stopy  
V neděli 24.1.2016 se v nedalekém Lückendorfu konal tradiční 
biatlonový závod amatérů všech věkových kategorií. Šlo již o 
šestý ročník. Loňský ročník se kvůli vrtochům paní zimy 
nekonal. Na rozdíl od klasického biatlonu má místní závod svá 
specifika. Okruh je menší, běží se dvakrát, běžeckým stylem je 
klasika nikoli bruslení a na zádech nemáte vzduchovku. Začíná 
se střelbou na terč a každá chyba je penalizovaná přičtením 10 
trestných sekund k výslednému času. Trestná kola se neběží. 
Že je biatlon u našich severních sousedů oblíbeným zimním 
sportem, není pochyb. Všichni, co amatérsky běžkaříme, se o 
tom pravidelně přesvědčujeme víkend co víkend na krásných 
tratích v našem blízkém okolí, kde se to běžkaři všech generací 
jenom hemží. Tedy s ohledem na počasí. 
Patřím k těm nadšencům, kterého běžky uhranuly. Pokud 
počasí a žena dovolí, vyrážím do stopy. Srdnatě se proháním 
po nedalekých okruzích, užívám si upravených tras, klidu a 
ohleduplnosti chodců, kteří nevstupují do stop. Jaký rozdíl od 
našich zeměpisných šířek. 
V poslední době jsem jako spousta jiných propadl 
biatlonovému šílenství. Na gauči v chalupě u něj vydržím sedět 
hodiny. Mluvit ještě déle. U televize jsem byl trenérem, 
kritikem a radílkem. Záměrně píši byl - dokud jsem si to 
nevyzkoušel na vlastní kůži. Nyní už jen fandím, držím pěsti a 
pusu a obdivuji všechny, kterým to tak krásně jde. 
O biatlonu v Lückendorfu jsem mnohokrát slyšel od kamarádů. 
Slyšel, ale nezkusil. Až letos. Kde jinde než v hospodě u 
lahodného moku se skupina mně podobných nadšenců 
rozhodla, že to musíme dát. Všichni chodíme na běžky a střílet 
taky umíme. Takže žádný problém. Slovo dalo slovo a už jsme 
kuli pikle a těšili se, až to vypukne. Jediné co nám kazilo 
radost, bylo vrtkavé počasí. Návaly radosti střídalo zděšení a to 
podle toho, zda za okny padal sníh nebo déšť. Jak se termín 
závodu blížil, tak se počasí umoudřovalo. Vydatně sněžilo, 
mrzlo a většina, ač se tím nechlubila, poctivě trénovala. 
Pilovali jsme místní okruhy, až z nás lilo. Ještě v sobotu před 
závodem jsme vyrazili na okruh do Lückendorfu. Na místní 
3,5km dlouhé trati jsme si vyzkoušeli sníh, reliéf, mazání a vítr, 
který zrovna foukal. Nic nenasvědčovalo pohromě, která měla 
přijít. Zachovali jsme se jako profíci. 
Večer jsme se ještě všichni sešli v hospůdce, abychom 
„potrénovali“. Nálada byla výborná. Jaké však nastalo zděšení, 
když jsme se rozcházeli k domovu. Místo Dědy Mrazíka přišla 
paní obleva. A to sakra rychlá. 
A pak to přišlo, neděle den závodu. Sraz jsme si dali na půli 
cesty od našich domovů a závodní tratě na hranici v Hainu v 
restauraci Na Kammbaude v 10.00hod. Nálada skvělá, pár 
přihlášených sice nedorazilo. Zřejmě na ně dolehla změna 

počasí nebo síla okamžiku. Ale i tak sršely vtípky, jak si 
jedeme pro vítězství a jak ve světě ukážeme, jak to jezdí a střílí 
u nás doma. Nastal čas a naše banda vyráží přistaveným mini 
busem, co zařídil Jirka Kudrna. Početná rodina Müllerova jede 
po vlastní ose. Humor mě přešel s nasazením lyží a zjištěním, 
že mi nejedou jako den předtím. V rychlosti jsem zkoušel 
přemazat, bohužel teplota byla nad nulou. Lehce jsem se orosil. 
Mázu jsem sundal a doufal, že to nějak pojede. Nebudu 
napínat. Nejelo. A to nebylo všechno. Další ránu mému 
sebevědomí nasadila teprve desetiletá dcera našeho 
reprezentačního biatlonového servisního mága Daniela Müllera 
Chiara. Když jsem ji viděl, jak ladně běží, byl jsem najednou 
rád, že nespadám do stejné kategorie a nemusím s ní běžet ve 
stopě. Podvědomě doufám, že takhle neběhají všichni.  
Při registraci závodníků přichází další šok. Fasuji číslo 13 a ač 
nejsem pověrčivý, hned mě napadlo, že tento den nebude můj 
šťastný. Závodníků je hodně, žádné překvapení. Jde se na start. 
Začíná střelba ze vzduchovky na terč. V mládí jsem byl dobrý 
střelec. Na poutích jsem sundaval růži za růží a u dívek 
vzbuzoval obdiv. Ale kdeže loňské sněhy jsou. Tři chyby 
z pěti, vzpomněl jsem si na televizní přenosy, jak nadávám, 
proč střílíš vedle, já bych tohle dal a podobné řeči. Občas mi 
ujede i sprosté slovo. Omlouvám se všem, na které jsem si kdy 
otevřel pusu. A to jsem ještě ani neběžel. To horší mě ještě 
čeká. Po střelbě následuje první běžecký okruh. Čeká mě asi 
800metrů (možná jsem trochu přidal :-) a další střelba, 
tentokrát laserovou puškou na terč. Tři, dva, jedna, start, 
vybíhám do stopy, nohy a hlava by chtěly, ale lyže nejedou. 
Pryč je sobota, kdy jsem si připadal jako reprezentant. Dřu, 
snažím se, ale nohy jedou nahoru, a pak zase dolu. 
V permanenci jsou ruce, snažím se udržet kontakt, ale to se mi 
nedaří. Můj soupeř Jirka Kudrna mi utíká. Blížíme se ke 
střelnici, snažím se opakovat to důležité z televize: přijeď 
pomalu, vydýchej se, zadrž dech a střílej. Hlavně pravidelný 
interval. Zahajuji palbu, mimo, mimo, mimo, náhodný zásah, 
mimo. Trestné sekundy naskakují. Jsem jako ve snu. Místo 
toho, abych běžel dál, obdivně koukám vedle sebe, jak to tam 
Jirka posílá. Samý zásah. V duchu si říkám, kde to trénuje? To 
musím zjistit!!! Jirka svojí one man show končí a běží jako 
profesionál dál a já popostrčen organizátory běžím za ním. 
Trápím se, ale nechci to vzdát, hlavně neskončit poslední. Blíží 
se cíl. Konec. Vlastně konec ještě ne, ale to až později. 
Jsem v cíli, klepou se mi kolena, dýchám jako mašina, ale 
atmosféra je nádherná. Všichni fandí, tleskají a já si připadám 
jako na opravdovém závodě. Když se osvěžím svařeným 
vínem, naberu sílu a přidávám se k fandícím, sleduji své 
kamarády a kamarádky a užívám si to s nimi. V Lückendorfu 
vládne skvělá nálada. Všichni se snaží ze všech svých možných 
i nemožných sil. Někomu to jde lépe a radostněji a někomu 
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hůře. Ti, co jim to jde hůře, to svádějí na počasí. A myslím, že 
mají pravdu. 
Závod končí a před vyhlášením výsledků máme dostatek času 
dopravit se domů na nedělní oběd. Asi pod dojmem sobotní 
euforie jsem navrhl poslat auto zpátky bez nás a dát si v rámci 
tréninku zpáteční cestu okolo našeho Hvozdu na běžkách. Ještě 
dnes lituju tohoto rozhodnutí. Cestou zpět jsem si prošel 
běžkařským očistcem. Nejdříve nás zkušený místní znalec Jirka 
Kudrna hnal lesem nelesem, kdy jsme běžky neměli na nohách, 
nýbrž při zdolávání pískovcových masivů na zádech. Připadal 
jsem si jako skialpinista. Ale co, sranda musí být. Když se 
Jirkovi podařilo najít žlutou vedoucí domů, ostatní druhové 
svižně kmitali směrem vzhůru k hranici. Jen já měl chuť běžky 
zahodit. Neudělal jsem to, protože jsem skrblík. Raději jsem je 
dvakrát přemáznul a s vypětím všech sil se dodrápal na 
Kammbaude, kde již zbytek týmu obědval nebo se posilňoval 
lahodným pivním mokem. Když mě viděli, smáli se, že jdu asi 
ze sauny. Hold není nad kamarády. Dám si pivko do jedné a 
pak do druhé nohy a už musíme myslet na návrat zpátky na 
vyhlášení. Co kdyby se štěstí usmálo a zacinkalo. Tak jsem 
cinkl ženě a ta nás ,,radostně“ odvezla na vyhlášení.A výsledek 
se dostavil. Mladí junioři od našich Müllerů z Krompachu se 
umístili velice blízko medailím. Chyběl jen opravdu kousek. 
Snad to vyjde příště. Co dodat, snad jen kluci vydržte a příště 
to určitě vyjde. Zato v kategorii žen-dívek  do 20 let už jsme 
brali medaili.  Píši brali, ale brala a nám velkou radost udělala 
Anička Kudrnová, která svou kategorii s přehledem vyhrála. 
Blahopřejeme a přejeme hodně dalších šťastných kilometrů 
nejen ve stopě. Posouváme se stářím vpřed a ani ženy nám 
neudělaly ostudu. Katka Müllerová se statečně poprala 
s německou přesilou a nechybělo mnoho, aby si i ona odvezla 
domů diplom. Přichází má kategorie muži do 50let. Jen do 
statistiky musím uvést, že nás bylo nejvíce. Předem musím 
všem soupeřům poděkovat. Vítěz naší kategorie předvedl 
obdivuhodný výkon, skoro nepřekonatelný. Se svým časem by 
se do mého vešel skoro třikrát. Musím ještě pár miliónů 
kilometrů naběhat, abych se mu mohl vyrovnat. Vítězi 
blahopřejeme. Pro mne, Jirku Kudrnu a Mirka Müllera použiji 
rčení: není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A přichází na řadu 
poslední kategorie, muži nad 50 (takzvaná seniorka), kde nám 

udělal radost Honza Horáček, který do poslední chvíle bojoval 
o stupně vítězů. I když Honza v cíli tvrdil, že bojoval o život. 
Že to nevyšlo, nevadí. Ale co, co nevyšlo letos, může vyjít 
příští rok. 

Skoro závěrem bych chtěl všem sportovním nadšencům běžek 
a biatlonu sdělit, že není důvod bát se účasti a zároveň bych 
všechny rád pozval na další ročník biatlonové mánie do 
Lückendorfu, která se koná v úžasném prostředí sportovních 
nadšenců. Všem, co si nevěříte, bych chtěl sdělit, nebojte se, 
nebudete v tom sami.  
Závěrem snad jen úvaha k zamyšlení pro kompetentní místa 
v obci, zda-li by i v našich podmínkách nešlo zapracovat na 
stávajících běžkařských tratích a cestách a nepokusit se je 
zatraktivnit pro místní hobíky a následně naopak přilákat naše 
sousedy na běžkách k nám. Přece jenom upravená stopa 
skútrem je pohodlnější než stopa ve sněhu po amatérovi, který 
si klestí cestu za hranice všedních dní. Pro srovnání se stačí 
projít v terénu a ten rozdíl praští do očí. Některé naše cesty 
připomínají tankodrom nebo prales, kde pouhá procházka 
zavání úrazem.  
A kdyby se to nepodařilo, tak si touto cestou dovolím apelovat 
na chodce, aby nevstupovali do stop určených pro běžky, 
nejenže ničíte stopu, ale ještě nám berete radost z prožitku. 
Děkuji všem, kdo dočetl až sem. 

Radek Malý 

 
 
 
Vzpomínka na masopustní hody 13.2.2016. 
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Letos opět uspořádali místní hasiči masopustní hody. Kdo přišel, nelitoval. Hody se povedly. Jídla, pití a příjemné nálady 
bylo dost a všude. Gratulujeme hasičům, celé akce se zhostili se ctí. 
Děti z místního dětského domova uspořádaly opět masopustní průvod masek. Škoda, že letos jich bylo trochu méně než 
jiné roky. Kdyby se do průvodu zapojili i ostatní, mohlo by to být o to zajímavější a veselejší. Škoda, že vázne stále 
komunikace mezi všemi místními spolky, sdruženími, organizacemi, obcí, dětským domovem,…… . 
 
 
 

Babinec  
Milé ženy, 
Zvu Vás opět k posezení a debatě 19.3.2016, v 19:00 hodin v restauraci „Na Vyhlídce“. Zdravím vás a těším se na vás. 

Jarka Davidová 
 
 

S Andělem Strážným se dovoláte pomoci i na chalupě. 
Nový projekt mobilní elektronické asistenční služby pro  
seniory a zdravotně postižené „And ěl Strážný“.  Zajistěte  
sobě i svým nejbližším klid pomocí červeného SOS tlačítka  
napojeného na pult Anděla Strážného 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu, který obsluhují odborně vyškolení  
pracovníci, kteří reagují na aktuální situaci jednotlivých  
klientů a řeší jejich problém v rámci celé ČR. 
Službu poskytuje Anděl Strážný,z.ú. provozovna 5.května 797, 
 Česká Lípa, registrovaný poskytovatel tísňové péče u MPSV. 
Dotazy zodpoví a službu předvede koordinátorka projektu  
tísňové péče Anděl Strážný  
paní Milena Mocová,  Tel.: +420 603 563 060,  
e-mail:  mocova@henig.cz 
 
Něco málo k pobavení 
 
Dopis manželovi ! 
"Milý Kájo, nezlob se, ale čekala jsem od manželství víc. Je to pořád stejné, stereotypní, nic se neděje a mě už to nebaví. Odjíždím k 
mamince a podávám žádost o rozvod. Božka. " 
Položí dopis na stolek, aby byl na očích a schová se pod postel. 
V tom přichází Kája. Přečte si dopis a nahlas uvažuje: 
"No co se dá dělat. Všechno zlé je k něčemu dobré." 
Zvedá telefon a volá: "Ahoj, miláčku, tak ta stará kráva to už asi pochopila a podává žádost o rozvod. Jen jí tu něco napíšu a za chvíli 
jsem u tebe." 
Vezme dopis, připíše k němu několik vět a zabouchne za sebou dveře. 
Boženka vyleze zpod postele celá ubrečená, přes slzy nevidí a vrhne se na dopis, kde je připsáno: 
"Taky jsem si dělal legraci. Šel jsem na pivo, byly ti vidět nohy. Kája" 
 
 
 

  2 3 8 6 9   
1 7 6   5 3 8  
9 3    4   5 
8 6 7    2  3 
4     2    
 9   7   1 6 
7      5 3  
  1 9 2 8 4   
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O babičkách 
Babička je paní, která nemá své vlastní malé děti. Má je ale ráda, i když nejsou její. Dědeček je taky babička, ale je to pán. Chodí s 
klukama na ryby a vypráví o rybolovu a o všem možném. Babičky nemusejí nic dělat, jenom přicházejí na návštěvu. Jsou už staré a 
nemůžou moc běhat ani skákat. Zato s námi mohou jít na pout a musejí mít hodně peněz, abychom se dost povozili na kolotoči. Nebo 
aby nám koupily cukrovou vatu. Když jdeme s babičkou ven, často se zastavuje a ukazuje nám všelijaké pěkné věci, jako barevné listy 
nebo kaštany, nebo housenky a motýly. Babičky nikdy neříkají „Pojď rychleji". Taky mají brýle a můžou si vyndat zuby. Umějí 
odpovídat na otázky jako „Proč pes honí kočky?", „Odkud se bere vítr?" a „Kde má červ hlavu?". Když nám babičky čtou z knížky, 
nevynechávají nikdy ani kousek a taky neříkají, že tuhle pohádku už jsme přece četli. Každý by se měl snažit mít babičku, protože 
babičky jsou jediní dospělí lidé, kteří mají volný čas pro děti. 
 
 
 

 
Zloději na nic nečekají a využijí každou příležitost!  
Vážení přátelé, občané Krompachu  a okolí, chalupáři a majitelé firem. 
Již dvacet let chrání společnost HENIG - security servis, s.r.o. majetek lidí před trestnou činností a negativními vlivy přírody. 
Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu dbáme na to, aby naši klienti mohli v klidu spát.  
Základem naší činnosti jsou montáže, servis a opravy elektronických zabezpečovacích systémů EZS a kamerových systémů CCTv, 
které jsou napojeny na dohledové centrum HENIG v České Lípě. Naši operátoři mají díky nejmodernějšímu softwaru zpracování dat 
okamžitě dokonalý přehled, co se v případě napadení objektu pachatelem děje. Zajistí okamžitý výjezd zásahových hlídek a všechny 
potřebné kroky k ochraně majetku do příjezdu Policie ČR. 

 
 

Budeme velmi potěšeni, pokud Vás naše nabídka zaujme. V případě dalších dotazů neváhejte nás kontaktovat. 
Tel: +420 731 411 687, 731 411 689, e-mail: henig@henig.cz  

 
 
 
 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2016 
19.3., 

9.4, 30.4., 21.5., 11.6., 2.7., 23.7., 13.8., 3.9., 24.9., 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.2016 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 

mob.: 777 174 836 
 
 
 
 
 

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 www.spk_krompach.wbs.cz 


