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Zprávy z Obecního úřadu:  
 
Ve středu 15. května 2013 od 17,00 hodin se bude konat v prostorách Obecního úřadu veřejná schůze zastupitelstva. 
Program zasedání: 
 - Schválení Dodatku č. 3 ke Stanovám Svazku obcí Novoborska  
 - Nabídka převodu pozemků v k.ú. Krompach 
 - Informace k opravě komunikací v majetku KSSLK 
 - Žádost paní ing. Pavly Davidové o změně způsobu užívání pozemků p.p.č. 1855/1 a p.p.č.1855/2 
 - Stanovení daně z nemovitosti na rok 2013 
- Diskuse a závěr 

František Audes 
starosta obce 

 
Záznam z koordinační porady Změny jízdních řádů na Novoborsku k 9.6.2013 konané 23.04.2013 na Městském úřadu Nový 
Bor: 
Úvodem porady svolané Koordinátorem veřejné dopravy Libereckého kraje (KORID LK, spol. s r.o.) a za účasti zástupců Odboru 
dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK) byly připomenuty důvody změn plánovaných k 9.6.2013:  

� Úkol z Rady Kraje: realizace úsporných opatření s minimálním dopadem do dopravní obslužnosti 
� Odstranění časových souběhů více spojů v některých úsecích (je-li to technologicky proveditelné), vzniklých zejména 

v rámci zavedení nových spojů v trase Jablonné v Podj. – Cvikov – Nové Zákupy IAC v červnu 2012 a rozšířením 
počtu přímých spojů Nový Bor – Liberec v prosinci 2012. 

� Navrácení dřívějšího objemu dopravních výkonů v objednávce Libereckého kraje (na provozu vybraných spojů se 
podílejí obce a podniky, pro LK přesto v posledním roce vzrostly náklady)    

� Zlepšení nabídky spojení na směny do Liberce v rámci celého roku  
� Využití potenciálu turistické dopravy 

Jednotlivé návrhy změn prezentuje KORID LK dle přiložené tabulky. Převážná většina návrhů je zástupci obcí akceptována, 
připomínky jsou vzneseny pouze k následujícím návrhům:  

1) Nové sezónní spoje Nový Bor – Krompach: 
Z  nabídnutých variant vedení spojů buď jako turistických spojů (přes Dolní Světlou) anebo jako cyklobusů (bez možnosti 
zajížďky na Dolní Světlou) vybrána varianta cyklobusů. Zmíněna možnost vést spoje přes parkoviště na Dolní Světlé – 
nutno prověřit. Obce k dané nabídce konstatují, že důležitost těchto spojů není natolik vysoká oproti zachování základní 
dopravní obslužnosti. Nový Bor připomíná, že na vybrané spoje Město přispívá společně s dalšími obcemi, žádá 
o informaci, zda se tak děje i jinde. KORID LK a KÚLK uvádějí několik obdobných případů z dalších částí kraje 
(Křižany, Hrádek nad Nisou, Tanvald, Harrachov atd.). Dále připomínají, že prezentovaná omezení se v drtivé míře týkají 
časových souběhů anebo spojů s minimálním využitím. Takto dosažené úspory jsou násobně vyšší než nároky na zajištění 
nových sezónních spojů, které mají mimo jiné vyrovnat nabídku v Libereckém kraji, kdy jediné Novoborsko a 
Českolipsko tuto nabídku v současnosti nemá. Provoz cyklobusů by byl zatím pouze zkušební na jednu letní sezónu. 

2) Posuny poloh spojů linky 471 Nový Bor - Stráž pod Ralskem: 
Stráž pod Ralskem a Jablonné v Podj. nesouhlasí s navrženým posunem víkendového spoje 7 s ohledem na dojížďku na 
směny do Diamo s.p. – změna nebude realizována. Upozorněno i na nutnost ponechání stávající polohy spoje 3 (dojížďka 
na odpolední směnu); KORID LK upřesňuje, že u něho se změna týká pouze úseku Nový Bor – Jablonné, ve zbytku trasy 
bude zachován současný stav. 

3) Rušení/zkrácení dopoledních spojů 7 a 12 linky 473 v úseku Cvikov – Kunratice u Cvikova  

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. ve spolupráci s OÚ Krompach, místními obyvateli a chalupáři 
jako občasník 

č. 05/13                www.spk_krompach.wbs.cz                    květen 2013 
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Obec Kunratice u Cvikova má obavy z dopadů na občany i přes vědomí o jejich nízkém využití. KORID LK upřesňuje, že 
současným posunem následujícího spoje do dřívější polohy nebude časová prodleva natolik dlouhá, aby znamenala 
zásadní zhoršení dostupnosti obce. 

Mimo navržené změny vznesen požadavek na doplnění zastávek Nový Bor,Liberecká a Cvikov, sídliště u spoje s odjezdem v 10:10 
z Nového Boru do Liberce. KORID LK konstatuje, že se jedná o dálkový spoj (Ústí nad Labem – Liberec); doplnění uvedených 
zastávek by si vyžadovalo změnu licence a mělo by negativní vliv na další vazby, změnu proto nelze doporučit. 
 
U vybraných změn je nutno dořešit technologické zajištění (ve spolupráci KORID LK a dopravců); výsledné řešení bude připraveno do 
konce měsíce dubna. 
 
Obecní kronika 
Obecní zastupitelstvo žádá trvale bydlící občany i rekreanty, kteří mají vědomost o událostech v obci od roku 1987 po dnešek, o pomoc 
pro doplnění kroniky obce. 
 
Služby České pošty – motorizovaný doručovatel: 
 

 
Poznámka redakce: Případně se pokuste o dohodu o službě na telefonech: 724846169, 734895576 
Pošta Mařenice – úřední hodiny:  Po až Pá: 8:00 – 9:00, 15:00 – 16:15 hod. 
 
Zpráva o stavu příprav na opravy krompašských silnic. 
 
Znovu jsme tento týden kontaktovali Krajskou správu silnic Libereckého kraje (KSSLK), v jakém stavu je příprava na opravu silnic. 
Odpověď ředitele KSSLK Ing. Jana Růžičky zde předkládáme tak, jak nám byla zaslána e-mailem: 
 
Vážený pane Kalito, 
náš postup je závislý mj. na administrativních úkonech poskytovatele dotace. O tom jsem Vás již opakovaně informoval. Dne 3.5. (v 
pátek ) obdržel Liberecký kraj Oznámení o výsledku kontroly od Územního odboru realizace programu - Liberec. Tzn. můžeme ukončit 
výběr dodavatele. Dnes bude odesláno Rozhodnutí a následně ( v případě , že nedojde k odvolání některého z uchazečů ve stanovené 
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lhůtě ) bude podepsána Smlouva o dílo. Až po jejím podpisu mohou být vedena konkrétní jednání o koordinaci stavby. Předpokládám, 
že to by mohlo nastat na konci května.Termín pro odvolání po ukončení výběrového řízení je 15 dní od obdržení oznámení. 
S pozdravem 
Ing. Jan Růžička ředitel 
Poznámka redakce:  Budeme stále stav sledovat, konzultovat s KSSLK a Ing. Čápem, vedoucím odboru dopravy Libereckého kraje 
Přehled kulturních akci v Krompachu v letošním roce. 
1.6.2013………………………………………………Dětský den 
1.6.2013………………………………………………Společný koncert Žitavského pěveckého sboru  a Pěveckého sboru ČVUT Praha 
22.6.2013……………………………………………..Rozloučení se školou 
6.7.2013………………………………………………Cyrilometodějské slavnosti  
Srpen 2013……………………………………………Koncert hudebníků v čele s bratry  Pešlovými 
14.9.2013……………………………………………..Tradiční „buřtobraní“ 
1.adventní víkend v prosinci 2013……………………Společné posezení s rozsvícením vánočního stromku 
prosinec 2013…………………………………………Andělské slavnosti 
Poznámka redakce: Termíny jsou předběžné, budou ještě upřesněny, sledujte Krompašské rozhledy a plakátky 
V úterý 30.4.2013 se konaly každoroční „ čarodějnice“  
 
Letos jako každoročně uspořádal místní sbor dobrovolných 
hasičů oslavu čarodějnic. Škoda, že to letos vyšlo na všední 
den a ani počasí nebylo nakloněno. Přesto se nechá říct, že se 
slavnost vydařila a hostů bylo navzdory počasí hodně.  
Co to vlastně je slavnost pálení čarodějnic? 
Wikipedie nám říká: 
Pálení čarodějnic  (také filipojakubská noc, Valpuržina noc 
nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. 
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní 
svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví 
příchod jara. Na některých místech se staví májka. Noc z 30. 
dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se 
původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, 
nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním 
slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na 
čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním z největších 
pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání 
různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty 
poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla 
pravděpodobně oslava plodnosti. 

Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a 
démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních 
procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem 
času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala 
se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto 
ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se 
rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy 
se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti. 
Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích 
(Slovensko, Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, 
Německo). Různé země označují tento svátek různými jmény. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Přinášíme několik fotografií, a to jak z oslav, tak z přípravy 
májky, kterou připravovali hasiči a děti. 
Vrátili bychom se ještě k májce. Letos se po letech projevila 
„ogarská“ hrdost a nastal boj o májku mezi dvěma vesnicemi. 
Prohráli všichni. V žádné vesnici ji mladí svobodní hoši pro 
svá děvčata neuhlídali (podle tradice je povinností mladých 
svobodných mužů postavenou máj ohlídat až do rána). 
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Pěvecký koncert v sobotu 1.6.2013 v místním kostele„14 sv. pomocníků“ .  
 
Čtvrtý ro čník společného koncertu Žitavského pěveckého sboru a Pěveckého sboru ČVUT Praha  

1.6.2013 v 17:30 hodin 
 

Společně oba sbory: 
 Rorando coeli      J.C.Vodňanský 

 
Žitavský sbor: 

Program bude upřesněn před koncertem (sledujte plakátky) 
 

Sbor ČVUT: 
1. Cantica Comeniana     P. Eben 
2. Halleluja      G.F.Händel 
3. Calligaverunt oculi mei    J.D.Zelenka  
4. Gloria (Messe in D)     A.Dvořák  
 

Společně oba sbory: 
 Sbor z opery „Nabucco“    G. Verdi  
 
Akce „Lou čení se školou“ 22.6.2013 
Přesný program dáme ho až do červnových Rozhledů. Místo pěny od hasičů bude letos asi pohádka. 

Jana Davidová 

Od našich čtenářů 
 
Nejmilejší koncert 2013 Rumburk 
Pořadatelem letošního 22. ročníku regionální přehlídky zájmových uměleckých aktivit dětí z dětských domovů Libereckého a 
Ústeckého kraje byl Dětský domov Lipová u Šluknova. Samotná akce se konala v Kulturním domě Střelnice v Rumburku. Celým 
programem provázela známá cvičitelka aerobiku Hanka Kynychová. V odborné porotě seděla řada zajímavých osobností, především 
odborníků z oblasti tance, zpěvu a divadla. 
Letošní přehlídky se zúčastnilo v 8 kategoriích celkem 157 dětí z 15 dětských domovů. 
Ani tentokrát nechyběl Dětský domov Krompach. Naše mažoretky si připravily 4 taneční vystoupení, se kterými se snažily zabojovat v 
kategorii “ Skupinový tanec”. I když to tentokrát na stupně vítězů nestačilo, patří jim velká pochvala za snahu a poctivou přípravu. Moc 
to děvčatům slušelo a bylo vidět, že cvičí s láskou. 
Poděkování patří nejen jim, ale i organizátorům a sponzorům celé akce, neboť jejich zásluhou jsme všichni prožili den plný radosti a 
dětských úsměvů. 

S pozdravem Jana Davidová a mažoretky 

 
 
 
Novinky v pravidlech silničního provozu 
(tak jak je pro nás všechny zjišťoval a nález poslal V. Šíma) 

Další pokračování: 
 
Opatření proti tajným závodům na silnicích 
- Řidič nesmí použít vozidlo na dálnici, silnici a místní komunikaci k účasti na sportovních či 
podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu. 

V případě porušení může policista zajistit vozidlo až na 48hodin 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

5/8 

 
 
 
Měření rychlosti obecní policií 
- Již neplatí povinnost, aby místo měření rychlosti bylo 
označeno dopravními značkami, to se 
týká také stacionárních radarů. 
- Počet měřených úseků se proto zvýší. 

 
 
 
Konec osoby blízké 
Do 19.ledna 2013 řidiči využívali tzv. osoby blízké při řešení 
přestupků, u kterých nebylo patrné, kdo řídil vozidlo. 
V opačném případě byl za přestupek odebrán daný počet bodů 
s finanční sankcí. 
Od 19.ledna 2013 již není možné uvádět osobu blízkou při 
řešení přestupků! 
Při řešení správního deliktu ve standardní lhůtě bude 
požadována pouze finanční sankce, nikoliv odebírání trestných 
bodů z bodového hodnocení řidiče. 
 
 
 

Úprava dopravních přestupků 
- Školení bezpečné jízdy 
→ odečtení 3 bodů. 
Řidiči, kterému nebyla uložena další sankce za přestupek nebo 
trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do 
bodového hodnocení 
a) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se 
odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů 
b) po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se 
odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů 
zbývajících po odečtení bodů podle písmene a), 
c) po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se 
odečtou všechny zbývající body. 

-  
 
 
 
 
Ornotilogické okénko 
Pozvánka  
(poslala Hanka Biganovská) 
Jaro je konečně po dlouhé zimě tady, tažní ptáci přilétají ze 
svých zimovišť a s nimi opět další ročník Vítání ptačího zpěvu, 
bezesporu největší koordinované akce svého druhu u nás. 
Česká společnost ornitologická zve tímto všechny milovníky 
ptactva a přírody, aby pod vedením zkušených ornitologů 
uvítali a oslavili první ptačí písničky a krásu jarní přírody. 
Akce se konají od 13. 4. do 14. 5. (nejvíce jich je o víkendu 4. 
5. – 5. 5.) po celé republice, a tak si každý může najít akci, 
kterou bude chtít navštívit. 
Vítání ptačího zpěvu probíhá většinou formou vycházek do 
probouzející se jarní přírody, a to doslova, protože začátek 
většiny akcí je naplánován na brzké ranní hodiny, kdy ptáci 
nejvíce zpívají. A věřte, že stojí za to si přivstat. Během 
vycházky ukazují vedoucí exkurzí co kde létá a zpívá, povídají 
o určování ptáků, o jejich životě a ochraně. Na mnoha místech 
jsou exkurze doprovázeny i u veřejnosti velmi oblíbenými 
ukázkami kroužkování ptáků, kdy mají účastníci možnost 
prohlédnout si opeřence zblízka a dozvědět se současně o 
kroužkování mnoho zajímavostí. Jinde organizátoři zpestřují 
své akce přednáškami, výstavkami peří, různými hrami a 
soutěžemi pro děti, ukázkami a kontrolami ptačích budek, 
návštěvami záchranných stanic živočichů apod. Doufáme, že se 
i ten letošní ročník vydaří ke spokojenosti jak organizátorů, tak 
účastníků a přejeme příznivé počasí a bohaté ornitologické 
zážitky. 
Kde a kdy se tyto akce pořádají se můžete dozvědět na 
stránkách České společnosti ornitologické  www.cso.cz 
Zdroj: ČSO 
 

Čáp bílý (ciconia ciconia) 
Máte rádi čápy bílé? Zajímáte se o jejich hnízdění?  Čáp bílý je 
druh zajímavý pro veřejnost i z ochranářského pohledu. V roce 
2014 se navíc bude konat celoevropské sčítání hnízdní 
populace čápa bílého. Proto se ČSO rozhodla obnovit 
každoroční celorepublikové sledování hnízdění čápů bílých a 
na čápa bílého zaměřit více pozornosti. Chce tak navázat na 
tradici, kterou započal pan Bohumil Rejman, který velmi 
pečlivě organizoval sčítání čápů v letech 1980—2005. Také 
bychom rádi upozornili,  že i dnes jsou některé oblasti ČR 
důsledně sledovány. Nahlédnout můžete například na web 
zaměřený na čápy Pardubického a Královéhradeckého kraje 
(capiweb.cz), na čapí web severních a středních Čech 
(sever.capiweb.cz) nebo na stránky zaměřené na jihočeské 
čápy ( jih.capiweb.cz). ČSO právě připravuje nový web, jehož 
cílem je pokrýt oblasti, které v současné době nejsou důsledně 
sledované.  Nový web bude fungovat na adrese capi.birds.cz.  
 Čápům zdar! 
Podle Václava Berana z ČSO zpracovala H.Biganovská 
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Babinec – aneb krompašské ženy a dívky sobě, ale i 
své obci 
v sobotu 20.4.2013 ve 20 hodin se konal další „babinec“. 
Účast byla jako vždy velká, protože ženy a dívky jsou 
„disciplinované“ a rády se trochu pobaví. Jejich „drahé 
polovičky“, které zřejmě rády zajišťují bezpečný doprovod 
zpět domů, již tradi čně dozírají z druhé poloviny 
restaurace Na Vyhlídce. Takže vlastně se nejedná pouze o 
„babinec“, ale o příjemné posezení a popovídání nejen 
děvčat, ale i  mužů, a tak to má být.  

A myšlenka, která zde vznikla, přesně odpovídá vlastnosti 
žen, tj. zajistit pěkné a uspořádané prostředí. Takže 
v neděli 5.5.2013 se krompašské ženy a dívky sešly na 
společném úklidu prostranství u kostela a na hraničním 
přechodu s Jonsdorfem. Snad se brzy nebudeme muset 
stydět při přejezdu právě tohoto hraničního přechodu a 
jistě brzy za podpory obce nepoznáme podle nepořádku, že 
jsme na českém území. Zároveň děkujeme obci za odvoz 
odpadu z úklidu.  
A příští babinec – přece v sobotu 18.5. ve 20:00 Na 
Vyhlídce ! Přijďte všechny !!!

 

 

 

 

 
Co vy a Krompach? Známe se? 
Chceme vám přinést nový seriál o lidech v Krompachu. V každém čísle bychom chtěli uveřejnit krátký rozhovor s jednou rodinou, 
která zde má chatu, chalupu, domov. Zkusit průřez mezi mladými i staršími obyvateli. Doufáme, že nám vyjdete vstříc, až se u Vás 
objevíme. 
 
Dnes tedy první oslovená rodina. 
Pí. Soukupová Tereza (24 let) s rodinou. Mladí lidé, kteří se do Krompachu nedávno nastěhovali natrvalo. 
Bydlíte v Krompachu dlouho? 
Ne, ne. Letošní leden to byly 4 roky. 
 
Proč jste se rozhodli pro trvalý pobyt v Krompachu? Měli jste nebo máte zde známé nebo příbuzné? Nebo co vás sem přivedlo? 
Nikoho jsem tu neznala a zatím ještě moc neznám. Přistěhovali jsme se sem s manželem ještě jako svobodní. Dům byl původně 
využíván jako chalupa a nám to přišlo jako dobré prozatímní řešení bydlení. 
 
Plánujete tedy, že se odstěhujte? 
Ne, už jsme se zabydleli a navíc je to klidné a bezpečné místo pro děti. 
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Jste na mateřské, kolik máte dětí? 
Zatím jednu dceru, Kačenku. V létě ji budou 3 roky, tak nám idylka skončí. Začne jezdit do školky a já do práce. 
 
Přemýšleli jste o zhoršení dostupnosti občanské vybavenosti? Nevadí vám, že se za vším (potravinami začínaje a vzděláním konče) musí 
dojíždět? 
Ano, přemýšleli. Nakonec vyhrála lenost a nechuť do dalšího stěhování, když už zde máme vše zařízené. Navíc, to odsuď není zas tak 
daleko. Větší města 30 km a menší jako Cvikov jen 11 km. Sice dojíždění se musí domácí dění podřídit, ale myslím, že se to dá 
zvládnout. 
 
Děkujeme za rozhovor. 
 
Rok 2013 – rok velkých výročí Českolipska 
 
Květen 
90 let by oslavil spisovatel, televizní a filmový scénárista a novinář Karel Štorkán ze Starých Splavů. Je autorem např. televizních 
seriálů „Zkoušky z dospělosti“. 
Před 630 lety se v České Lípě poprvé konala nejstarší slavnost, tzv. Střílení ku ptáku. 

Českolipský deník únor 2013  
 
Kuchařský koutek  
 
Recept na domácí tavený sýr 
BOMBA!!! Domácí tavený sýr za 15 minut!!! A je ho hodně!!! 
Přísady: 
1 tvaroh, 1 rovná kávová lžička jedlé sody, přísady podle chuti 
(bylinky, česnek, kmín, zelenina, salám…), 1 lžička másla 
Postup 
Tvaroh dobře rozmícháme se sodou,případně dalšími 
přísadami,a necháme 10 minut uležet. V kastrolku rozpustíme 
lžičku másla, přidáme tvaroh a zamícháme. Necháme vychladit 
v misce. To je vše. 
Nevím, k jaké reakci tam dochází, ale tvaroh během těch 10 
minut úplně změní strukturu a přestane mít tvarohovou chuť. 
Stane se z něj OPRAVDU tavený, mazací sýr. 

 
Recept na domácí lučinu 
Přísady: 
1/2 litru obyč. bílého jogurtu, kelímek smetany na vaření, 
přísady dle chuti ( bylinky, česnek,pažitka ….) 
Postup: 
Jogurt se smetanou a zvolenými přísadami smícháme , 
připravíme si cedník s nějakou miskou, přes cedník dáme 
plátýnko a vlijeme tam smíchanou hmotu, necháme stát v 
lednici do druhého dne. V cedníku nám zůstane jen lučina, 
syrovátka na dně misky. 
Dobrou chuť. 
 

Přeje V. Seidlová 
 
Sport 
 
Připomínáme ještě letošní ročník  MALEVIL CUP 2013  , který se letos opět pojede přes Krompach 15.6.2013.  

XIV. INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL CUP 15. 6. 2013 
Závod je určen pro závodníky s licencí kategorie ELITE muži / ženy, širokou sportující veřejnost kategorie HOBBY, handicapované 
cyklisty a amatéry (bez licence). 
Součást seriálu – MarathonMan - Europe 2013. 
Trasy na 100 /65 a 40 kilometrů budou až na kosmetické úpravy totožné s rokem 2012. Další informace k trasám závodu se teprve 
připravují. 
 
Vesele 
Jó, my ženy! 

• Nečtu žádné návody. Tlačím knoflíky, dokud to neklapne.  
• Nepotřebuji alkohol ke ztrapnění. To zvládnu i bez něj!  
• Kdybych byla ptákem, věděla bych zcela přesně, koho jako prvního poseru!  
• Nejsem náladová, jsem "emočně flexibilní".  
• Nejkrásnější slova na světě? "Jdu nakupovat" . 
• Nemám žádné vady! Jsou to speciální efekty!   
• Ženy musí vypadat jako ŽENY a né jako potapetovaná kost!   
• Odpouštět a zapomínat? Nejsem ani Ježíš, ani nemám alzheimera.   
• My ženy jsme andělé a když nám někdo odlomí křídla, letíme dál - na  koštěti! Jsme přeci flexibilní!   
• To není žádná sranda! To je eroticky užitná plocha!   
• Když bůh stvořil muže, slíbil, že najdeme ideálního mužského na každém rohu,… a pak udělal zemi kulatou.    
• Na mém náhrobku bude stát: "Nekoukej tak blbě, taky bych teď raději ležela na pláži!"   

  
 Jó, MY ŽENY jsme jedinečné!!!!  
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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 

 
 
 
 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2013 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

25.5., 15.6., 
 6.7., 27.7.,  17.8.,  7.9.,  28.9.,  19.10.,  9.11.,  30.11., 21.12.2013.,11.1.2014 

  
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 
 

 
 
 
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  


