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Stalo se v září: 
 
2. září byla po opravě slavnostně otevřena část silnice Krompach  kostel – Juliovka. Slavnostního otevření se zúčastnili kromě 
zastupitelů naší obce i další představitelé. Za obec Svor – starostka pí. Ing. Jonáková, za kraj Liberec  krajský hejtman Martin Půta, 
ředitel odboru dopravy Ing. Čáp, představitelé dodavatele stavby a další. 
Hejtman kraje i ředitel krajského odboru dopravy na slavnostním otevření silnice přislíbili dokončení dalších oprav, tj. silnice kostel – 
hraniční přechod Jonsdorf,  hned na začátek příštího roku. 
 

     
 
 
 
14. září odpoledne proběhl další, již čtvrtý, ročník krompašského buřtobraní. Počasí nám přálo, lidé se bavili a bylo fajn. Škoda, že 
se těchto akcí zúčastnilo málo místních obyvatel. Vždyť tyto akce jsou právě pro ně.   
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo se obětavě podíleli na tom, aby se akce povedla. Kteří nelitovali svého času pro ostatní. Děkuji i 
všem krompašským ženám  a dětem z krompašského dětského domova za dobroty, které osobně připravily a přinesly pro ostatní. 

 

     
 
 
 
 

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

č. 10/13     www.spk_krompach.wbs.cz    říjen 2013 
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Z obce 
 
25. září se konala další veřejná schůze OÚ. 
Co se probíralo? 

• Rozpočtové opatření č. 3 – změna navýšení příjmů – odsouhlaseno 
• Pohřebiště (hřbitov) se stal majetkem obce a bude vyvěšen pohřební řád. 
• Silnice kolem restaurace „Na Vyhlídce“ – problém přetěžování. Vzhledem k návaznosti této cesty na cestu kolem  pošty  je 

předem nutno provést geodetické zaměření. Proč? Protože z důvodů jiných a známých došlo v minulosti prodání části cesty 
soukromníkovi a vznikla známá šikana, která prochází nyní po soukromých pozemcích. Je tudíž nutno upravit majetkové 
vztahy. 

• Opravy obecních cest po deštích 2013 – obec zažádala o přidělení peněz na opravy, které slíbilo ministerstvo dopravy. Čeká se 
na výsledek. 

• p. Medlen – žádost o prodej pozemku – odsouhlaseno 
• pí. Vladimíra Chábová – prodej pozemku – odsouhlaseno 
• p. Němec -  prodej pozemku (část cesty) – zamítnuto 
• Převod cesty v majetku pozemkového fondu do majetku obce bezúplatně – odsouhlaseno 
• Příspěvek na protidrogovou politiku pro LK – 2Kč za jednoho obyvatele – odsouhlaseno 
• Každá obec musí mít v rozpočtu částku na krizová opatření 
• Každá budova v majetku obce bude muset mít od roku 2015 energetický průkaz  
• P. Bělohlávek  nabídl obci pomoc při doplnění a vedení obecní kroniky.  
• Problém s vybíráním poplatků za odpad, OÚ uvažuje zrušit poplatky odpad a kompenzovat tyto poplatky  zvýšením daně 

z nemovitosti. Tím se zjednoduší vybírání poplatků. 
• Nový baby box v CL – obec dá příspěvek na jeho instalaci – 1000 Kč. 

 
(kal) 

A máme tady novou aktivitu pro rozvoj sousedských vztahů v obci 
 
S čím umíte poradit sousedovi? 
 
� Umíte sekat trávu kosou? 
� Umíte opravit elektřinu v domě? 
� Umíte naplánovat zajímavý výlet v okolí Krompachu? 
Nebo umíte třeba udit maso, naložit dobré kysané zelí nebo uvařit nějaké tradiční jídlo? 
Podobné otázky často probírají sousedé a sousedky v hospodě ve své obci. V Krompachu jsou možnosti, kde si promluvit, v tuto chvíli 
omezené. Proto a také z mnoha dalších důvodů jsem dostala a sepsala nápad, na který mi Fond T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA 
schválil finanční podporu.  
Napadlo mě v Krompachu zmapovat, co zde lidé umí a čím si mohou být jako sousedé vzájemně užiteční. Sousedská výpomoc je dle 
mého názoru možnost, proč by se lidi v Krompachu v budoucnu mohli potkávat častěji než dnes. Tuto akci jsem nazvala 
„KROMPACH UMÍ“ a v těchto dnech bych ji ráda společně s Vámi chtěla začít realizovat. 
Cílem je od Vás, obyvatel krompašských domů, zjistit, co umíte např. jako svého koníčka, řemeslo, ruční práce nebo jako svou profesi 
a s čím jste (zdarma) ochotni poradit sousedovi.  
Čeká mě tedy úkol shromáždit údaje o všech krompašských domech v průběhu podzimu a zimy 2013 a pak je do léta 2014 zpřístupnit 
na internetových stránkách a v tištěné podobě (např. na OÚ apod.) Jakmile pak budete něco potřebovat, naleznete zde, kdo 
z Krompachu o tématu něco ví a jak ho kontaktovat. 
Zapojte se, prosím, do přípravy akce „KROMPACH UMÍ“ tím, že mi pošlete své aktuální kontaktní údaje a jakékoli dotazy. 
Ráda Vám vysvětlím podrobnosti a jak dál. Můžete-li, vyřiďte prosím tuto prosbu i Vašim sousedům, přátelům a dalším lidem 
z Krompachu. 
Zkontaktuje mě prosím během října či listopadu 2013 mailem Blanka.Horackova@email.cz  nebo telefonicky na 777350220.  
Zároveň Vás tímto společně s OÚ Krompach zveme na krátké setkání s možností se k akci „KROMPACH UMÍ“ dovědět co nejvíce 
informací, a to v neděli 27. 10. v 15h v budově obecního úřadu v Krompachu. Přijďte, těším se na Vás. 
Pomozte mi, prosím, posbírat informace za Váš dům či chalupu, neboť mohou být potřebné a užitečné pro nás všechny. Věřím, že tím 
budeme inspirativní pro sebe navzájem, ale i pro další obce.  

Blanka Horáčková (Blanka.Horackova@email.cz, tel. 777350220) 
 
Postřehy: 
 
Zdravotnické středisko Hvozd s.r.o. 
– Cvikov 
Mobilní telefonní čísla: 
MUDr D. Maršák, s. P. Adamová 
702 292 115 
MUDr D. Lupoměská, s. L. Fialová 
702 292 116 

MUDr J. Bílková, s. A. Štysová 
725 785 433 
MUDr J. Pitoňák, s. D. Sklenková 
723 651 803 
Cytologická laboratoř 
702 292 114 
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Vlci v Krompachu? 
Nejbližší stabilní výskyt vlků byl 
zaznamenán v oblasti saského 
Hohwaldu, malá smečka se 
příležitostně pohybuje i na české 
straně hranice. Na východ Německa 
se vlci vrátili koncem 90. let z Polska a 
jejich počet se zvyšuje díky 
každoročně narozeným mláďatům. 
Celkem již v Německu žije kolem 
stovky zvířat, tvořících minimálně 18 

smeček, z toho 13 jich žije na území 
historické Lužice, sousedící s Českem 
a Polskem. 

Zdroj: Seznam, noviky.cz 
 
Nově natřené lavičky 
Možná, že jste postřehli, že se 
v Krompachu lavičky objevily 
s novým nátěrem. Ne každý třeba 
souhlasí s barvou, ale hlavní je 
výsledek. Lavičky jsou ochráněné před 

počasím a nevypadají tak staře a 
oprýskaně. 
Díky za tuto iniciativu. Díky panu 
Vincíkovi se krompašské lavičky 
dočkávají každoročně nového nátěru.  
Komu čest, tomu čest. Kolik z nás 
kolem laviček chodí, kritizuje jejich 
stav, ale nikdo nevezme štětec do ruky. 
 

 
 
Co Vy a Krompach? Známe se? 
 
Šesté volné pokračování: Mgr. Regina Stiblíková 

• Vy nejste původem z Krompachu, nebo se pletu? 
Narodila jsem se v Liberci, kde jsem žila 26 let. 
Do Krompachu jsem přijela poprvé v květnu 1984. Dodnes si ten den pamatuji. Byl nádherný, slunečný den, rozkvetlé stromy, 
modrá obloha, jarní vánek, nikde ani živáčka. Až na Valech jsme potkali pána s nákupní taškou (to tenkrát byl otevřený 
obchod s potravinami i v sobotu), který se s námi hned dal do řeči. Tedy zpočátku se nejednalo o rozhovor, ale spíše o výslech. 
Kdo znal pana Vlka, tak ví, že jeho otázky byly opravdu na tělo. 

• Pracujete zde jako ředitelka Dětského domova. Chcete nám říci něco bližšího o své práci nebo o Dětském domově, na který 
jsou v obci různé nezasvěcené názory ? 
Ředitelkou Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy v Krompachu jsem od roku 2005. To, že jsou v obci různé 
nezasvěcené názory na naše zařízení, mi připadá zcela přirozené. Je málo lidí, kteří mají osobní zkušenost s životem v dětském 
domově. 
Pečujeme o děti, které nemohou z vážných důvodů žít ve své rodině. Mají za sebou tíživou historii, kterou násobí skutečnost, 
že se většinou jedná o děti se zdravotním nebo mentálním postižením.Všichni víme, že by to měli být na prvním místě rodiče, 
kteří tvoří svět svých dětí a utvářejí je jako lidské bytosti. Svět dětí, které vyrůstají v dětském domově je odlišný. Potřebují 
proto cítit, že mají na světě své místo, že jsou zde žádány, že se jim dostává podpory a lásky a že jsou v bezpečí. To je pro nás 
nejdůležitější, ale zároveň nesnadný úkol. Hovořit o své práci pro mě znamená mluvit o našich dětech velmi, velmi dlouho. 
Ráda bych využila této příležitosti a připomněla Vašim čtenářům, že mají možnost poznat dění v DD osobně. Několikrát do 
roka pořádáme komunitní akce, na které zveme veřejnost. Nejbližší je 13.- 15. prosince – Andělská slavnost. Naši malí andílci 
Vás přijdou pozvat osobně v sobotu 14.12. v dopoledních hodinách. Doufám,že si najdete v adventním čase chvilku. Přijďte si 
s námi zazpívat, zahrát, zamlsat, prostě se pobavit a potěšit.  

• Určitě sledujete, co se v obci děje. Jaký máte názor na současné dění? 
Dění v obci sleduji a vidím změny k lepšímu. Takového starostu a místostarostu Krompach potřeboval!!! Moc jim držím palce. 
I kdyby ty silnice byly to jediné, co udělají, tak pro mě mají splněno. 

• Co Vám v Krompachu chybí nebo s čím jste nespokojena? Co by se podle Vás mohlo, nebo mělo, v obci změnit? 
Kouzlo Krompachu je v okolní přírodě. Zdá se mi, že na to málo myslíme. Když jsem před dvaceti lety vozila své děti 
v kočárku, tak se bez problémů dalo jezdit po všech lesních cestách. Dnes je přes různé zátarasy obtížné k lesu vůbec dorazit a 
o tom, jak to vypadá v lese, ani nemluvím. 

• Co na druhou stranu vidíte jako pozitivní? 
Pozitivních věcí vidím mnoho. Krompach má svůj měsíčník, občané se často scházejí na různých společných akcích, zvelebují 
nejen své domy, ale i okolí. 
Mým rodným městem je Liberec. Krásné město, ráda se tam vracím, ale doma jsem v Krompachu. 

 
 
Ohlédnutí za historií Krompachu 
Nový seriál o Krompachu připravují a poskytují z archivních materiálů pánové  Miloslav Panák a Dr. Milan Hlinomaz. 
Dějepisně o historii hostince ,,U Zámku,, 
U okresního soudu ve Cvikově se konala dne 30.března 1934 nucená dražba známého hostince ,,U Zámku,,. Hostinec byl získán za 
nejvyšší nabídku paní Marií Kofranek, Schancendorf-Valy. Základní nabídka činila 92.000,-Kč. Hostinecc byl znovu otevřen 1.ledna 
1935, pět minut po uplynutí starého roku. Dále je nutné zmínit několik historických pohledů a dat na minulost, jak jimi byl tento objekt 
hostince postižen. 
Hostinec ,,U Zámku,, jak jej známe, je možno označit za nejpůvodnější dům v Krompachu. V době, kdy začínají dějiny Krompachu, 
byla krajina bohatě zalesněna a také potok byl mohutnější, neboť po nějakém potůčku, jak to vypadá dnes, určitě nebylo obvyklým 
pojmenovávat nějaké to místo pro název event. obce. Když páni z Lipé se stali majitelé krajiny, tak snad zde postavili tento dům. Byl 
používán jako přístřeší a hájemství. 
Prokazatelně už před rokem 1280 byla v provozu a používána ,,stará Lipenská cesta,,. Toto pak určitě přišlo formanům vhod, když 
překročili výšinu u ,,Johannisse,, a sjeli od Hutních luk dolů, provázeni muži z ochranného hrádku Mühlstein, že jim lesní dům na 
,,křivém potoku,, /am krummen Bach/ přišel vhod jako i místo odpočinku. Zde zastavovali, nechali zápřah/koně se pást na březích 
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blízkého potoka, z něhož se tehdy dal pít voda bez zábran. Muži-vozkové se usazovali u těžkých stolů a nechávali si z domu přinášet 
jídla a upravované pití, jak uvádí místní krompašský kronikář. Dům byl přízemní ,zbudován z kamene a cihel, měl také hluboká malá 
okna s těžkým železným okutím. 
V roce 1391 byl již Krombach/Krompach/ pohlednou vesnicí a náležel pánům z Berků z Dubé a na Mühlesteinu.V dané době byl 
hostinec,,U Zámku,, domem panským, v němž se přidělovala práce a vyslovovalo právo. V reformačních válkách bydleli v hostinci   
,,U Zámku,, majitelé sklářských hutí Schurrerové, kteří se okolo roku 1550 usídlili na Hutních loukách/Hüttenwiese/ .Panstvo pak 
zřídilo kolem zámku také hospodářské budovy. Od 30-leté války tvořil Krombach/Krompach součást toskánského panství 
v Reichstadtu/Zákupy/.Zámek v té době měl úřední kancelář dvorního panstva, které dohlíželo na hospodaření polesí a pivovaru a 
samozřejmě také na obyvatelstvo. Byty sklářských mistrů byly přeměněny na výčepní lokály a pivní sklepy. 
Od té doby je hostinský a nákupní dům ,,U zámku,, tím, jak jej známe. Později přešel pivovar a hostinec do soukromých rukou, což 
však bylo méně trvalým a šťastným řešením, uvádí místní kronikář. Majitelé se střídali vždy po pár letech. Poslední majitel před 
dražbou v roce 1934 pan Heinrich Palme, tomu rozuměl lépe a vnášel nový život do starých zdí. Největší překážkou se mu staly těžké 
současné časy těžké hospodářské krize, které mu znemožnily v majetnictví setrvat. Přineslo to snad pro dům ,,U Zámku,, více štěstí pro 
následující majetnici paní Marii Kofranek? 
 

O poutníče, zastav se a spočiň bohatou minulostí na známé toto místo. 
Vstup a budˇ u mne hostem, zde u staré brány rytířů. 

Z archivních materiálů Miloslav Panák 

 
A čas šel dál až přišel zlý člověk v listopadu 2012 

 

     
 
 
Většina z Vás zná pěvecká tělesa, která v místním kostele pořádají každoročně pěvecké koncerty 
 
V sobotu 21. září se v Praze na Hradčanech v nádherném prostředí kostela Sv. Jana Nepomuckého  uskutečnil společný koncert 
Žitavského městského pěveckého sboru a sboru ČVUT Praha. Oba sbory známe již z jejich pravidelného účinkování u nás 
v Krompachu. Tento koncert, spojený s návštěvou žitavských v Praze, byl pořádán k třicátému výročí založení německého sboru a 
navazoval na řadu již vykonaných koncertů na obou stranách hranice v rámci mezinárodní spolupráce. Po koncertu němečtí přátelé 
zorganizovali v hotelu společný večírek s pohoštěním. Všichni byli nadšeni přátelskou atmosférou a dobře se rozvíjející spoluprací 
obou sborů, mezi jejichž členy vznikají nová a nová přátelství. Společně byla naplánována další nová kulturní akce a tou bude 
provedení České mše vánoční J.J. Ryby v krompašském kostele 31. prosince v 15. hodin. Tímto zároveň zveme všechny příznivce 
tohoto kulturního odvětví k návštěvě. Krompach se má zase na co těšit. 
            J.P. 
 

Pozvánka za zábavou v říjnu a listopadu do Městského divadla Nový Bor 
 
Městské divadlo středa 16. října v 19 hodin 
TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ 
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková v zábavné show, která nenechá 
vaše bránice ani na chvíli v klidu! Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a 

imitování celé řady populárních českých i zahraničních 
zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené 
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. 
vstupné: 220 Kč 
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Městské divadlo pondělí 21. října v 19 hodin 
Opera Balet Severočeské divadlo Ústí nad Labem - 
Giuseppe Verdi - LA TRAVIATA 
Román Alexandra Dumase ml. „Dáma s kaméliemi“ inspiroval 
Giuseppe Verdiho k napsání opery o nejslavnější dívce se 
špatnou pověstí, která dnes spolu s operami Il trovatore a 
Rigoletto patří k jeho nejslavnějším a zároveň i nejhranějším. 
Příběh dívky z pařížského „polosvěta“, její citové probuzení a 
zmařená touha po opravdové lásce, dojímá a uchvacuje spolu s 
Verdiho lyrickou hudbou své posluchače již 160 let. 
Představení je v italštině. 
vstupné: 119 Kč 
 
 
 
Navrátilův sál sobota 26. října v 19:00 
PVC (PAVEL VĚTROVEC COMPANY) 
Pohodový swingový večer se skvělými muzikanty 
vstupné: 90 Kč 
 
Městské divadlo čtvrtek 31. října v 19:00 
DK Jirásek, Václav Klapka - W. Shakespeare - JAK SE 
VÁM LÍBÍ JAK SE VÁM LÍBÍ 
Hrají: hrají: Tereza Lačná, Dita Krčmářová, Štěpán Kňákal, 
Pavel Landovský, Jiří Gottlieber a Václav Klapka. 
Remake inscenace z roku 1985, se kterou Jirásek vyhrál 
Hronov, představil ji mimo jiné v Belgii, Rakousku či 
Německu a stal se prvním amatérským souborem, z jehož 
představení pořídila záznam televize. 
vstupné: 90 Kč 
 
 
 

Městské divadlo neděle 3. a pondělí 4. listopadu v 19 hodin 
SLET BUBENÍK Ů. -  DVOJKONCERT!  
Mimořádný hudební zážitek! Nejlepší čeští bubeníci se svými 
kolegy z různých koutů světa. 
Pavel Fajt, Miloš Vacík, Oona Kastner, David Koller, Pavel 
Koudelka, Tomáš Reindl, Ondřej Anděra, Zdeněk Bína. 
Vstupné 280 Kč 
 
 
Městské divadlo pondělí 11. listopadu v 19 hodin 
Úspěšné divadelní představení! - CAVEMAN 
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na 
slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví.  
Jan Holík, alt. Jakub Slach. Režie: Patrik Hartl, hudba: David 
Kraus. 
vstupné: 290 Kč 
 
Navrátilův sál pátek 15. listopadu v 19 hodin 
Mladý jazzový náboj - BABUBABU 
Koncert českolipské kapely hrající alternativní jazz. 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 18. listopadu v 10 hodin 
Agnez Česká Lípa - PRINC A CHUĎAS 
Muzikálové představení podle světoznámé novely M. Twaina o 
tom, jak si princ Edward vymění šaty s chudákem Tomem a co 
z toho všechno vznikne. 
Hrají: Pavel Landovský, Jan Holek nebo Dita Krčmářová, Jana 
Kolářová, Václav Legner, Miroslav Kolář, Vlastimil Vik, 
Milena Forstová. 
vstupné: 50 Kč 
 

 
 
Cvikov v  říjnu 
Koncert skupiny The Backwards se bude konat v sále 
Multifunk čního kulturního centra Sever ve Cvikově 18. 
října od 19 hodin. 
Vstupné 250 Kč 
Předprodej vstupenek - Infocentrum v Multifunkčním 
kulturním centru Sever, tel.: 487751570, 606652870, mail.: 

kultura@cvikov.cz 
 
 
12. října se ve Cvikově koná „1. cvikovský jarmark“. 
Zabíjačka, stánky a další atrakce. Všichni jsou srdečně zváni.  
 
 
 

V Krompachu 
12. října ve 14:30 se koná na louce za poštou drakiáda. Pořádá 
místní DD. Vezměte draky a přijďte s dětmi si užít podzimního 
pouštění draků. 
Dobrý vítr a pevné draky. 
 

Babinec  
Vážené dámy, děvčata nezapomeňte!!!  
Babinec se koná každou třetí sobotu v měsíci od 20:00 hod 
v restauraci „Na Vyhlídce“, tj. tentokrát 18.10 . 
Zaneste si tuto informaci do svých diářů a kalendářů a 
nezapomeňte přijít. Vždycky se najde něco, co je třeba 
probrat s ostatními, nebo se i jen poradit, a nebo jen posedět.  

 
 

 
Kuchařský koutek  
Teď rostou houby, tak zkuste toto. Recept jsem nevymyslel, pouze vylepšil a vyzkoušel. Je to fantastické a jednoduché. 
 
V pekáči rozškvařím slaninu a cibulku na másle. Do toho zamíchám celé nebo velké kusy kvalitních, tvrdých a opraných hřibů nebo 
hřibovitých hub, může tam být i ryzec, nebo liška, které tak jak jsou mokré okmínuji, posolím a prosypu grilovacím kořením. Celé to 
zaliji jednou šlehačkou, nepřiklápět, nepodlívat a šup s tím asi na třičtvrtě hodiny do trouby. To je vše, dobrou chuť. 

JP. 
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Aforismy t řeba k zamyšlení 
 

Každý jsme lepší než všichni ostatní. 
Obyčejní lidé nejsou malí, jen se s nimi zachází jako s malými. 

Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby mělo možnost omezit moc omezenců. 
Myšleni – jediný melouch, který nenese. 

Jedině život má takovou cenu, aby se člověk kvůli němu trápil celý život. 
S přibývajícím věkem se člověk nestává moudrým. Ví jenom lépe, že jiní to také nejsou. 

Manžel: muž, který byl před svatbou docela chytrý. 
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 

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 
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  


