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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
Zprávy z obce  
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 23.4.2014 – dle našich záznamů. 
OÚ plánuje opravu silnice křižovatka Valy – hraniční přechod Hain. Cena cca 133 tis. Kč. Opravu provede firma SaM Česká Lípa. 
Cesta křižovatka u Mayerů , dále kolem p. Vincíka. Obec podá žádost o dotaci do 6.6.2014 na ministerstvo dopravy. Pokud by se podařilo 
dotaci získat, předpokládá se ve výši 85% nákladů, není samozřejmě zaručeno. 
Čistírna odpadních vod: 
V současné době proběhlo druhé kolo výběrového řízení na dodavatele stavby. Na rekonstrukci čistírny byla vybrána společnost SaM 
Česká Lípa. Cena 6.504 tis. Kč. 
 
Co Vás čeká? 
Pátý ročník společného pěveckého koncertu českého a německého sboru dne 24.5.2014. 
Z důvodu havarijního stavu stropu v místním kostele se bude koncert konat se svolením paní ředitelky v prostorách místního 
dětského domova. V případě příznivého počasí na nádvoří, v případě deště v jídelně DD. 
Koncert pořádá SpK pod záštitou hejtmana Libereckého kraje. 

 

 
 

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

č. 05/14     www.spk_krompach.wbs.cz    květen 2014 
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Dětský den 
 

Obecní úřad, Dětský domov a SDH v Krompachu 
zvou všechny děti a jejich rodiče na 

, 
 

který se bude konat dne 31.5. 2014 od 14.30 v obci Krompach – hřiště a nádvoří DD, okolí hasičárny 
 
Program: 
14:30 – sportovní a dovednostní soutěže pro děti, 

– jízda  na koni, 
17:00 – posezení u táboráku, opékání buřtů - buřtíky pro všechny děti zdarma. 
 

Pro všechny děti zajištěny sladké odměny! 
 

V prostorách u hasičárny zajištěn prodej nápojů pro děti i dospělé. 
 

 
 
„Krompach umí“ po řádá závěrečný jarmark  

 

 
Blanka Horáčková, Krompach 37 

 
7. ročník Cyrilometodějských slavností 
SpK pořádá letos už sedmý ročník Cyrilometodějských slavností. Letos tentokrát výjimečně až v sobotu 12.7.2014 . 
Více informací přineseme v červnových Rozhledech. 
 
Uskutečnila se další slavnost čarodějnic pod taktovkou místních hasičů 
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Slavnost  čarodějnic se vydařila. Kromě občerstvení byly k zapůjčení i létací stroje pro zchudlé čarodějnice bez koštěte. 
Správný druh létajícího koštěte je ostatně v současné době úzký profil. Účast byla hojná a spokojenost též. Letos přálo 
oslavám i počasí, a o to byla pohoda ještě lepší. Děkujeme místním hasičům.    Redakce KR 

 
Čarodějnice s SDH Krompach 
Jako každý rok i letos pro vás Sbor dobrovolných hasičů Krompach připravil zábavní program u příležitosti pálení 
čarodějnic. Jelikož ale bez práce není zábava, začala celá akce již o pár dní dříve svozem a zpracováním dřeva z obecních 
lesů v oblasti kopce Plešivce. Následovala stavba hranice, kreativní tvorba sympatické čarodějnice na vrchol hranice, 
příprava máje, nákup zásob občerstvení a uzpůsobení okolí hasičské zbrojnice společenské akci, což obnášelo hlavně 
postavení stanů zapůjčených od SDH Skalice, za což SDH Krompach velice děkuje. 
Celou akci provázela příjemná atmosféra doplněná hudbou, účast byla hojná, sešlo se více jak 100 příznivců této tradice a 
zábava nebrala konce. Vše začalo v 15 hodin na náměstí stavěním ozdobené máje, která se letos dožila rána ☺ 
Během odpoledne přibývalo návštěvníků, kteří vydatně konzumovali grilované klobásy, točené pivo, víno či kofolu. V půl 
osmé přišlo to, na co všichni celé odpoledne nedočkavě čekali, a to podpal hranice pod odborných dohledem JSDHO 
Krompach. Následovala volná zábava až do brzkých ranních hodin. 
SDH Krompach děkuje všem, kdo pomohli s přípravami, zároveň i všem zúčastněným akce.  
Doufáme, že jste si pálení čarodějnic užili, že si na své přišli malí i velcí a můžeme se tak těšit na setkání i v dalších letech. 

SDH Krompach 
 

 

    

 

 
 
 
Dětský domov umí 
V Dětském domově v Krompachu umíme čerpat finanční prostředky z EU. Rádi bychom představili projekty, které jsme postupně 
realizovali v našem školském zařízení. 
 
Vzdělávací a motivační program pro romské menšiny opouštějící dětské domovy s uplatněním na trhu práce v hlavním městě 
Praze 
Primárním cílem projektu je především snaha eliminovat problémy spojené se vstupem do profesního života. 
Projekt je postaven na spolupráci mezi dětským domovem a týmem lektorů, jenž se na projektu aktivně podílí. Dle vypracovaných 
učebních osnov a tematických plánů proběhla v našem  zařízení  výuka s důrazem na praktická cvičení a hry.  V závěru vzdělávací fáze 
programu došlo k realizaci takzvaných „job klubů“, v jejichž rámci se děti  účastnily  několikadenního pobytu  mimo DD, zaměřeného na 
rozvoj dalších klíčových dovedností. Hlavní důraz byl kladen na psychologická a motivační cvičení. Projekt dětem nabídl servis mediace 
na pracovní trh. Aktivně a v časovém předstihu byli vyhledáváni a oslovováni potenciální zaměstnavatelé jednotlivých klientů programu. 
Snahou realizátorů projektu bylo minimalizovat období mezi opuštěním prostředí dětského domova a nástupem do zaměstnání.   
 
Škola nás baví. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení kvality vzdělávání žáků. 
Naše škola byla díky projektu vybavena moderní počítačovou technikou. Ve třídách školy byly nainstalovány  interaktivní tabule.   
Při výuce jednotlivých předmětů mají učitelé možnost využívat školních internetových portálů, zakoupených výukových programů i 
vlastních DUM, vytvořených v rámci projektu. 
Samozřejmě si učitelé mohou vytvářet další interaktivní výukové projekty. 
Zařízení  umožňuje promítání při různých přednáškách, besedách i dalších akcích .  
 
 Poznej realitu reálného života. Projekt vychází z potřeb cílové skupiny starších dětí, které se již připravují na odchod do samostatného 
života. Usilujeme o usnadnění integrace dětí z DD do společnosti, ve které již nebudou mít sociální vazby, které jim poskytuje dětský 
domov. 
Projekt je zaměřen nejen na děti, ale také na pedagogy, na posílení klíčových znalostí a dovedností v pedagogické a poradenské činnosti. 
 
Budoucnost pro Samuela. V rámci tohoto projektu se nám podařilo zajistit startovací byt v Novém Boru. Díky aktivitám jako je 
samostatné bydlení, brigády a vzdělávací programy vedené interaktivními způsoby výuky, se projekt snaží eliminovat strach z opuštění 
dětského domova.  Děti se naučí zacházet s penězi a orientovat se ve společnosti. Velkým přínosem je možnost samostatného bydlení a 
zapojení se do pracovního procesu prostřednictvím brigád.   
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 Individuální speciálně pedagogická péče pro děti v dětských domovech Libereckého kraje Hlavním cílem projektu je vytvořit 
systémové podmínky pro zajištění specifických vzdělávacích potřeb našich dětí a zvýšit jejich šanci na plnohodnotné zařazení do 
společnosti. Systémovým řešením myslíme cílené zvyšování vzdělávacích kompetencí dětí a odstraňování handicapů způsobených 
sociálním zanedbáním, vlivy ADHD, specifických poruch učení a pobytem v nefunkční rodině. Děti z DD mají velmi často již od raného 
věku neurologické potíže, projevující se právě různými poruchami učení a schopnosti se soustředit, což vyžaduje zvláštní péci při jejich 
vzdělávání. Problémy, kterým děti z dětských domovů z různých příčin čelí, u nich mohou také vyvolat nechuť k samotnému vzdělávání a 
učení se.  
 
 Život rozkvétá v Tvých rukou aneb vše, co si přeješ, stane se, vložíš-li do práce kreativitu a nadšení. V rámci tohoto projektu 
získávají děti zkušenosti ze světa podnikání, zároveň je rozvíjena jejich chuť pracovat, přemýšlet a tvořit. Cílem je hravou formou 
připravit děti z dětských domovů na samostatný život. 
Pro praktickou realizaci projektu byly zorganizovány „Jarmarky pro šikovné ručičky“. Jedná se o prodejní trhy , na kterých děti prodávají 
výrobky, které předtím vlastnoručně vytvořily. Během realizace svých plánů se naučily týmové práci, tvorbě rozpočtů, dělbě práce, 
propagaci a také umění prodeje. Při samotných trzích děti ukázaly, jak jsou schopné vědomosti využít v praxi – zda své výrobky dovedou 
prodat zákazníkům. 

Mgr. Stiblíková – ředitelka domova 
 
 
Regionální pivovar Cvikov už má etikety. 
Konečně se místní dočkají zase svého regionálního piva. Na přelomu června a července chce pivovar Cvikov spustit výrobu 
piva. 
Vlajkovou lodí pivovaru bude dvanáctistupňové pivo Klíč. Vařit bude ještě desetistupňovou Luž a nejen v okolních sklárnách 
chce najít odbyt také pro osmistupňové pivo Sklář. Takže se můžeme těšit a začít ladit chuťové buňky. 
 
Společně s pivovarem chce Jiří Jakoubek v areálu zároveň otevřít restauraci, kde se piva budou čepovat. V sudech je pak chce 
nabízet dalším restauracím s přednostním zaměřením na Českolipsko. „Z řad klientů naší firmy Jakub se už dnes ale hlásí 
také lidé, kteří provozují hospody a restaurace třeba i na jižní Moravě nebo na Vysočině. Prioritou je pro nás ale Českolipsko, 
ohlasy od provozovatelů restaurací máme velmi dobré", upřesnil novoborský podnikatel. 
 
Léta Páně 1560 
Pivovar ve svém logu uvádí letopočet 1560, který odkazuje na rok, ve kterém Cvikov získal várečné právo. Areál, kde se 
bude Luž, Klíč a Sklář vařit, býval pivovarem až do roku 1968. Postaven byl v letech 1866 -1882 při silnici na Jablonné a 
Liberec (předtím byl pivovar v dnešní cvikovské Žitavské ulici). V roce 1909 byl rozšířen o nové sklepy, mechanizován a 
přestavěn. Po skončení druhé světové války prošel další modernizací. 
Pivovar vlastnilo do roku 1948 měšťanstvo, po znárodnění se stal součástí národního podniku Severočeské pivovary se 
sídlem v Lounech, který provoz ve Cvikově v roce 1968 ukončil . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

převzato z Českolipského deníku 17.4.2014 
 
 
 
Ohlédnutí za historií Krompachu 
Nový seriál o Krompachu připravují a poskytují z archivních materiálů pánové  Miloslav Panák a             
Dr. Milan Hlinomaz. 
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Vracíme se ještě k historii místních hasičů. 
1. dobrovolný hasičský sbor 
Dobrovolné hasičstvo Krombach, Schanzendorf a Juliustal bylo založeno v roce 1869, ale už delší čas předtím byla konána 
na loukách a strništích cvičení k tomuto účelu. Zakladateli byli pánové: 
Anton Richter, Schanzendorf, Franz Pesche, Schanzendorf 22, Josef Hockauf, Krombach, Wenzel Nowak, Krombach, Ignaz 
Hockauf, Krombach, Anton Schräter, Josef Günther, Schanzendorf 114, Anton Räsler, Krombach 52, který byl zvolen 
prvním velitelem. 
První podnět k založení dobrovolného hasičstva vzešel od pana Ignaze Hockaufa, který také sám utkal látku na první blůzy. 
Přilby byly zakoupeny samotnými zakladateli. Tyto byly později obcí odkoupeny po 5 zlatých za kus. Založení této ochrany 
však bylo také spojeno s potížemi, protože mezi obyvateli převládalo míněni, že to povede obec k neštěstí. Tehdejší vojenský 
spolek chtěl toto novorozené dítě zadusit. Zakladatelé byli dnem i nocí na každém kroku pronásledováni. O to však bylo 
čilejší nadšení pro toto nové hasičské hnutí. V krátké době byl spolek v plném rozkvětu. První stříkačkou byla tlačná 
stříkačka, která byla přechovávána v majetcích pánů. V roce 1872 byla obcí tato dosud zachovalá stříkačka odkoupena i s 
přivaděčem a taktéž přechovávána v dosavadních majetcich /usedlostech/ pánů až.do roku 1898. 
V tomto roce vyzvalo hasičstvo obce k postavení stříkačkového domu se stoupačkou. Stavební pozemek věnoval pan Anton 
Knobloch, Krombach č.l. Další vývoj přinesl s sebou, že obecní část Schanzendorf má také dostat stříkačku. 
V roce 1904 byla s dopomocí obnosu od zemské subvence, do této doby zachovalá kozlí střikačka, opatřena pro obecní část 
Schanzendorf. Byla přechovávána v krombaškém „špritzhauzu. 
V roce 1906 však byl obcí k uschování schanzendorfské stříkačky zbudován za 900 K vlastní střikačkový dům, který dosud 
stojí. Stavební pozemek pro to byl odkoupen od paní Karoliny Löffler za 30 K. 
V dřívějších časech byli následující pánové postupně veliteli /komandanty/: Karl Scholze, Josef Günther, Josef Knobloch a 
Knobloch, Josef Goth. Obzvláště podstatného pokroku dosáhnul sbor pod vedením pana nadučitele Karla Schichta v roce 
1884, který byl také inspektorem „Svazu Bausche-Hochwaldu" č.59. A to až do roku 1900. 
V roce 1906 byli zvoleni pánové Franz Goth, Schanzendorf č.63 jako představený a Rudolf Kofranek-hostinský v 
Schanzendorfu č.38 jako 1. ve1itel. Ti takto zůstali v těchto funkcích až do roku 1925. Po celých těch 19 let byli velmi 
usilovnými a cílevědomými vůdčími osobnostmi v hasičském a spolkovém hnuti. Tím,že v každé chvíli byli vždy na svém 
místě a svou vedoucí funkci čestně plnili, byli v roce 1925, když své funkce dali k disposici, jmenováni čestným předsedou, 
potažmo čestným komandantem. Budiž také zmíněno,že čestný velitel Rudolf Kofranek položil základní kámen k pořízení 
samaritánských nosítek, která byla v pozdějších letech přebudována do dnešní podoby na podvozku /kolech/. 
Až do konce roku 1932 měl spolek k disposici 2 stříkačky, 3 ruční stříkačky, 2 hadicové povozy /vozíky/, plátěnou 
skluzavku, 650 m užitných hadic a 14 ks žebříků. 
 
2. hasičský ženský spolek  Krombach - Schanzedorf  
Založení „hasičského ženského spolku" se uskutečnilo 3.dubna 1892 a je zásluhou tehdejšího představeného dobrovolného 
spolku hasičů, pana nadučitele Karla Schichta. Na jehož podnět obešli členové Franz Goth, Krombach č.24 a Anton Hanisch, 
Krombach č.41 všechny ženy /manželky/ kamarádů-hasičů a vyzývali je ke vstupu do nově založeného spolku. Že jejich 
námaha nebyla marnou svědčí skutečnost, že spolek čítal již v roce svého založení až 65 členek. Vstupní poplatek činil 50 
krejcarů. Jako roční příspěvek bylo 52 krejcarů a také 3 krejcary za knížečku /legitimaci. Část těch proplacených obnosů byla 
v případě úmrtí členů použita k úhradě pohřebních nákladů. 
Okolo roku 1908 byl zaveden až po dnešek zachovaný „Den slibu" později nazývaný „Den Kateřiny", při němž spolek 
každoročně koná průvod ke kostelu. Dále se každým rokem pořádá „Pochod světel". 
V roce 1906 byl spolkem získán pro krombašský kostel lustr od firmy Christoph Palme v Perschau u Haidy za cenu 96 Kr. 
Potřebné peněžní 'prostředky k tomu byly sebrány dobrovolnými příspěvky od členů. Lustr byl tehdy přinesen do Krombachu 
bezplatně v koši paními Therezou Knobloch, Annou Schiffer a Marií,,Hockauf, Krombach č.51. Dobrovolné příspěvky 
členek umožnily také v roce 1928 uhradit elektrické napojení lustru za 20 Kč, což vyvrcholilo prvním rozsvícením o církevní 
slavnosti. 

z archivních materiálů Miloslav Panák 
Reliéf na skále na pravé straně cesty od přechodu směrem od  Jonsdorfu. 
 
Siluetu vytesali vojáci v r.1938, kteří byli podél skal zakopáni.Ten druhý snímek je situační a je to cesta z Jonsdorfu na 
Krompach. Na konci této cesty /končí les/ vpravo jsou zmíněné skály. Budete hledat tu poslední směrem k Valům. Jistě skálu 
najdete, je zachovalá, má pouze patinu. 
Naproti je dle starých map Heidelstein /asi borůvkové skály/ a tam se opevňovali Chorvati a Francouzi ….jak historie šla. 
Naposled o tom psal Dr.Hlinomaz v KR. 
             M. Panák 
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Za kulturou i jinam.  
 
Cvikov pořádá: 
 

 
 
 
 

Městské divadlo Nový Bor 
Městské divadlo pátek 23. až neděle 25.května 
DOSPĚLÍ DĚTEM 2014 
PERMANENTKA vstupenka na všech sedm pohádek přehlídky 
 
pátek 23.května v 8:30 a v 10 hodin 
O HONZOVI A VÍLE VERUNCE 
Pohádka o tom, jak zachránit vílu Verunku od čarovné moci 
Ježibaby a Ježidědka 
 
pátek 23.května v 17 hodin 
NÁVŠTĚVA U ADONISE 
Bajka pro malé i velké. Hra pro děti s vtipnými dialogy o tom, 
že jsme každý jiný, ale když jde do tuhého, můžeme táhnout za 
jeden provaz. 
 
sobota 24.května v 10 hodin 
O PRAVDOMLUVNÉ RYBCE 
Když někdo chytne pravdomluvnou rybku, všichni kolem 
musejí mluvit pravdu. Rybáři Vítkovi skončí tahle kouzelná 
rybička na háčku a co se bude dít pak? 
 
sobota 24.května ve 14 hodin 
ČERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ 
Hudební pohádka o mladém čertíkovi Gajdulovi, který šel do 
světa na zkušenou, ale ouha! Aneb jak to doopravdy bylo dál s 
Čertem a Káčou. Veselý příběh s písničkami Marka Ebena. 
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sobota 24.května v 17 hodin 
JAK DOBRÁK SE STAL KRÁLEM A VYKUK DO 
PEKLA PŘIŠEL 
Pohádka vychází z klasických pohádkových motivů. Vše se točí 
kolem začarování princezny, které čaroděj zamotá jazyk, ale 
Jeník ji za pomoci kouzelných sil vyléčí.¨ 
 
neděle 25. května v 10 hodin 
KRÁSKA A ZVÍ ŘE 
Romantická pohádka o tom, že každý má moc učinit krásným a 
milým toho, koho miluje... 
 
neděle 25. května v 15 hodin 
O PRAČLOVÍ ČKOVI 
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a 
ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé 
vyprávění o tom , jak pračlovíček postavil první domeček, jak 
musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad 
tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp. 
 
Městské divadlo pondělí 26. května v 19 hodin 
Alexej Pyško - APP Art Veronique Olmi 
JENOM ŽIVOT 
Bystrá komedie se špičkovými dialogy, neuvěřitelnou zápletkou 
a hereckými osobnostmi. Více než deset let se neviděli, 
fascinující příběh dvou zralých, životem prozkoušených lidí. 
Hrají: Igor Bareš a Antonie Talacková. 
vstupné: 260 Kč 
 
 
 
 

Městské divadlo pátek 30. května v 19 hodin 
NOPOĎ 
PŘEŽÍVAT NEBO ŽÍT 
Premiéra hry Novoborských ochotníků. 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 2. června v 19 hodin 
Franco D´Alessandro 
Římské noci 
Dojemný životní příběh dvou slavných lidí. 
Hrají: Simona Stašová a Oldřich Vízner 
vstupné:330 Kč 
 
Navrátilův sál čtvrtek 5. června v 19 hodin 
VÁCLAV POSTRÁNECKÝ a Eve Quartet 
SHAKESPEAROVY SONETY 
V kontrastu k recitaci zaznějí pečlivě zvolené úryvky a věty z 
původních kvartetních děl Johanna Sebastiana Bacha, 
Wolfganga Amadea Mozarta, Franze Schuberta, Antonína 
Dvořáka, Maurice Ravela, Josefa Suka a Leoše Janáčka v 
podání dámského smyčcového kvarteta. 
vstupné:100 Kč 
 
Městské divadlo sobota 7. června v 10 hodin 
Novoborské ochotnické prozatimní divadlo- NOPOĎ 
SNĚHURKA 
Napsali NOPOĎ na motivy starých evropských pověstí. 
vstupné: 60 Kč 
 
Náměstí Míru 13. - 15. června 
SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI 
 

 
Babinec  
 
Tento měsíc se „Babinec“ koná v sobotu 17.5.2014., v restauraci „Na Vyhlídce“.   Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány 
i se svými mužskými doprovody. 
 
Kuchařský koutek  
Jarní polévka 
Suroviny: 
mrkev, petržel, celer, pórek, česnek, masox, balkánský sýr – 2 lžíce, vejce 1ks, hladká mouka 4 lžíce, muškátový květ špetka, 
sůl špetka, petrželka 2 lžíce 
Postup přípravy: 
Očištěnou zeleninu nakrájíme na tenké nudličky a přidáme oloupaný jemně nasekaný česnek. Vložíme do vody a 10 minut 
vaříme. Potom přidáme masox a ještě 5 minut vaříme. Mezitím prosejeme na vál mouku, do níž rozklepneme vejce. Přidáme 
muškátový květ, polovinu jemně usekané petrželky a lžíci vody. Vypracujeme řídké těsto, přidáme sýr a prohněteme. Těsto 
rozválíme na slabou placku (asi 1 mm) a necháme zhruba 20 minut schnout. Potom placku rozkrájíme na pruhy přibližně 5 
cm široké. Poskládáme je na sebe a nakrájíme z nich nudle. Nasypeme je do vroucí vody a asi 3 minuty vaříme. Pak je 
scedíme a propláchneme studenou vodou. Nudle dáme do horké polévky a přidáme zbylou usekanou petrželku. Podáváme v 
bujonových miskách.  
 
Něco veselého 
Babička u soudu 
U soudu:"Babičko, tak nám povězte, jak se to všechno seběhlo?“ 
Babička:"No, jdu takhle parkem, sluníčko krásně svítilo a hřálo, tak jsem se posadila na lavičku. Po chvilce šel kolem mladík, 
takový pohledný a sedl si vedle mě. Po minutě se přisunul blíž a vzal mě kolem ramen."  
Žalobce:"Bylo vám to nějak nepříjemné?" 
Babička:"Ne, vzpomínala jsem, jak to bylo krásné, když jsem byla ještě mladá."  
Soudce:"A co následovalo dál?“ 
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Babička:"Potom mi začal jednou rukou rozepínat halenku a když jsem se nebránila, tak mi druhou začal sunout pod sukni ke 
kalhotkám. Když už se mě tam málem dotknul, pustil mě a zakřičel: Aprííl!' 
Tak jsem ho zabila, hajzla jednoho!  
 
Heřmánkový čaj - dobrý návod pro spokojené manželství  
Zmlácená žena u doktora : 
Pane doktore, manžel je strašně hodnej, ale jednou za čtrnáct dní vyrazí s kamarádama na pivo a pokaždý, když se vrátí 
opilej, tak mně šíleně zmlátí. 
Doktor: Opravdu pokaždý vás zbije? 
Žena: Opravdu...pokaždý. 
Doktor: Fajn, předepíšu Vám heřmánkový čaj a jakmile vezme manžel za kliku, začněte ho kloktat. 
Po čtrnácti dnech: Pane doktore, ten heřmánek opravdu zabírá, kloktala jsem a manžel si mě ani nevšimnul. 
Doktor na to: Já tušil, že bude stačit držet hubu. 
 
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 

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 


