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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
Zprávy z obecního úřadu 
8.10.2014 bude poslední veřejné zasedání stávajícího zastupitelstva obce Krompach od 17:00 hodin 
Program zasedání: 8.10.2014 
 
1/ Rozpočtové opatření č. 3 
2/ Záměr pachtů obecních pozemků 
3/ Žádosti o prodej pozemků 
4/ Výstavba vodovodu a kanalizace – Valy II – nabídka projekčních prací 
5/ Ceny vodného a stočného od roku 2015 
6/ Cenová nabídka – Arboristické práce  
7/ Různé 

František Audes 
starosta obce 

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠT ĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROST Ů  
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v plátnem znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených 
pozemků o odstraněni a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozováni zařízeni distribuční soustavy 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen ,,zásah"). ZÁSAH PROVE ĎTE V OBDOBÍ VEGETA ČNÍHO KLIDU DO 15. 
LISTOPADU TOHOTO ROKU.  
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto: ■ u 
nadzemního vedeni nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V) AC: u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí 
být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedeni 1,5 m u stromů a jiných porostů. u 
kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větvi od holých vodičů a izolovaného a kabelového 
vedení 1,5 m  
II u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad -I kV do 35 kV AC včetně: u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt. musí být 
zachována nejmenší vzdálenost větvi od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedeni 2,5 ni, od kabelového vedení 1.5 m u stromů a 
jiných porostů, na které nelze vylézt, musí byt zachována nejmenší vzdálenost větvi od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedeni 
1,5 m  
■ u nadzemního vedeni velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně: u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí 
být zachována nejmenší vzdálenost větvi od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedeni 4,5 rn ti stromů a jiných porostů, na které 
nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedeni 3 ni  
V ochranném pásmu nadzemního vedeni je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od 
vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz. K vodičům se nesmí přiblížit 
pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě. že se větve stromů a jiných 
porostů před zásahem dotýkají vedeni nebo hroz« při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by 
mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízeni distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem 
společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost. ČEZ Distribuční služby, 
s.r.o., na dotčeně pozemky a provede zásah s tim. že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěženu dřevní hmota bude 
uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedeni na dotčeném 
pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod. V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kacením dřevin splnit 
oznamovací povinnost popř. si vyžádal povolení dle zákona č.114/ 1992 Sb„ v platném znění.  
Děkujeme za spolupráci.  

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

č. 10/14     www.spk_krompach.wbs.cz    říjen 2014 
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ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, PSČ 405 02, Děčín, Děčín IV-Podmokly I !Č 24729035 I DIČ CZ24729035 i zapsána v OR 
vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 2145 I licence r7a distribuci elektřiny č121015583 i registrační čisto u 
OTE: 715 I info@cezdistribuce.oz I www.cezdistribuce.cz l Zákaznická linka 840 840 840  
SKUPINA ČEZ  
Zákaznická linka 840 840 840 www.cezdistribuce.cz 
 
 
Doplňujeme ještě kandidáta pro volby do senátu 
STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ  
JIŘÍ VOSECKÝ - VÁŠ KANDIDÁT NA SENÁTORA  
„Chci pomoci tomu, aby zákony sloužily k lepšímu životu lidí." 
Stále více mám pocit, že politici bez kontaktu s běžnou komunální politikou schvaluji zákony od zeleného stolu a jsou přesvědčeni, že to, 
co vymysli, musí také fungovat. „My jsme rozhodli a vy si s tím musíte poradit". Já se domnívám, že opak by měl být pravdou, že voleni 
poslanci a senátoři by měli svým voličům — občanům vytvářet podmínky pro spokojený život a obcím pro jejich rozvoj. Proto jsem přijal 
nabídku Starostů pro Liberecký kraj na kandidaturu do senátních voleb za volební obvod Česká Lípa. Roli senátora vidím nejen ve 
spolurozhodování o podobě zákonů České republiky, ale také ve využiti zkušenosti a vlivu při řešeni konkrétních problémů regionu. '' 
Domnívám se, že přímá volba dává senátorům silný mandát k hájeni zájmů volebního obvodu. 
Martin P ůta, hejtman Libereckého kraje: 
 „10. a 11. října 2014 se bude rozhodovat také o obměně jedné třetiny Senátu. V Libereckém kraji se bude volit v senátnim obvodu Česká 
Lípa. Podporu většiny starostek a starostů má náš kandidát pan Jiří Vosecký. 
- Dlouholetý starosta Okrouhlé na Českolipsku, člen Rady Euroregionu Nisa a předseda Svazku obcí Novoborska. V posledních čtyřech 
letech prosazoval projekty na obnovu hasičské techniky v rámci Česko - Saského programu Cil 3. Člověk, který Českolipsko a problémy 
jeho obyvatel zná."  
Jiří Vosecký starosta obce Okrouhlá, kandidát na senátora za SLK e-mail: Info@JiriVosecky.cz, web: www.jirivosecky.cz, mob: 721 716 
194 
 
Starosta obce Krompach podle § 15 zákona Č. 2471 995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, volbách do 
zastupitelstva obce a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
 oznamuje: 
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky volby a do zastupitelstva obce se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  
2. Místo konání voleb: 
ve volebním okrsku č.1 je volební místností zasedací místnost na Obecním úřad Krompach, Krompach 49, pro voliče, kteří  jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v obci Krompach.  
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).  
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.  
5. V případě konání 2. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
dne l8. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.  

V Krompachu dne 22.9.2014  
starosta obce 

Několik v ět k otevření obnovené silnice na hraniční přechod do Jonsdorfu 
 

Od vstupu ČR do Schengenského prostoru uplyne v prosinci 7 let. A v září uplynulo 7 let od akce Sdružení pro Krompach (dále 
SpK) „Krompach v Evropě bez hranic“. 

Cílem této akce bylo seznámit veřejnost s důsledky nadcházejícího vstupu ČR do Schengenského prostoru a s možnostmi, které 
se v souvislosti s tím Krompachu nabízejí. 

Vedení SpK věnovalo přípravě této akce značnou pozornost. Mezinárodní souvislosti vstupu ČR do Schengenského prostoru 
objasnil profesor Vladimír Nálevka z Ústavu mezinárodních dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy. O reakci českého státu na tuto 
dějinnou událost, obsažené v dokumentu „Strategický a rozvojový rámec ČR pro léta 2007 – 2013“ jsem referoval já, jako tehdejší 
předseda SpK. Zvláštní pozornost jsem věnoval jednomu z 26 operačních programů, definovaných v uvedeném dokumentu, a to 
„Operačnímu programu česko - saské příhraniční spolupráce“. Miliardy z evropských strukturálních fondů byly předurčeny 
především na obnovu dopravní infrastruktury v příhraničních oblastech. 

Protože Spk neunikly obavy některých obyvatel Krompachu z důsledků případného obnovení komunikace spojující Krompach 
s Jonsdorfem (obávali se nadměrného zesílení dopravního ruchu v obci), věnovali jsme pozornost analýze tohoto problému. S výsledky 
seznámil účastníky akce prap. M. Štěpán, jehož výklad pozorně sledoval přítomný plk. Hýsek, ředitel policie z České Lípy. 

Místnost na obecním úřadě, kde se akce konala, byla plná. Zúčastnili se i starostové některých sousedních obcí. Pro dva přítomné 
členy tehdejšího obecního zastupitelstva, pí. M. Řípovou a p. F, Audese, se už volná židle nenašla. Zato židle za předsednickým stolem, 
připravená pro tehdejšího starostu Krompachu zůstala, bohužel, prázdná.  

Komunikace od středu obce na hraniční přechod do Jonsdorfu, byla tehdy majetkem obce. Odpůrci obnovení této silnice, která 
byla v havarijním stavu, našli svého představitele v p. J.Boháčovi, který uspořádal petiční akci proti předání uvedené komunikace zpět do 
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majetku Libereckého kraje. Organizátoři v tom spatřovali záruky, že obec na opravu komunikace nemůže nikdy shromáždit potřebné 
finanční prostředky. Pan Boháč výsledky této, pro další osud Krompachu, nešťastné ankety předal tehdejšímu starostovi. Obecní 
zastupitelstvo vzalo výsledky petiční akce na vědomí. Jestliže by nedošlo ke změně postoje obecního zastupitelstva k předání dané 
komunikace do majetku Libereckého kraje, nikdy by ke slavnostnímu  otevření obnovené komunikace k hraničnímu přechodu do 
Jondorfu nemohlo dojít. 

Za dané situace se SpK rozhodlo uspořádat petiční akci, která měla naopak podpořit rozhodnutí obecního zastupitelstva o předání 
uvedené komunikace do majetku Libereckého kraje. Petiční akci podpořili nakonec i někteří z obyvatel, kteří dospěli k názoru, že jejich 
podpis na akci p. Boháče byl neuvážený. Rozhodující podíl na pozitivním výsledku této petiční akce měl tehdejší místopředseda SpK p. J. 
Vincík. Komunikace byla potom  rozhodnutím obecního zastupitelstva předána zpět do majetku Libereckého kraje. A Liberecký kraj tak 
mohl najít nemalé prostředky na obnovu komunikace v Operačním programu česko - saské příhraniční spolupráce. 

 
Už se občané Krompachu a krompašští chalupáři nemusí stydět za hrozivý dojem, který v německých návštěvnících Krompachu 

nutně vyvolával havarijní stav obecních komunikací. Do sousedních saských obcí jezdíme bez problémů, stejně jako obyvatelé saských 
obcí k nám. K žádnému hrozivému nárůstu dopravního ruchu nedošlo. 

A mohlo to být ještě lepší, kdyby tehdejší vedení obce využilo možnosti získat  z uvedeného operačního programu finanční 
prostředky k obnovení „historické“  cesty ze saské obce Oybin do středu Krompachu. Ale to by bylo na další článek. 

 
Škoda, že na slavnostní otevření komunikace, k němuž došlo ve čtvrtek dne 4.září 2014 za účasti hejtmana Libereckého 

kraje, nebyli pozváni představitelé SpK. Myslím, že tam neměli chybět. 
 

Standa Chromec  
zakladatel a předseda SpK do r. 2010 

Trochu informací před nadcházejícími volbami do obecních zastupitelstev. 
Příručka voliče komunálních voleb 2014 
Blíží se komunální volby. Nejsme přesvědčeni o tom, že všem občanům je princip komunálních voleb zcela jasný. Proto bychom se 
pokusili v následujících řádcích detailněji nahlédnout do volebního systému.  Ten, kdo jej zná, ušetří čas nečtením tohoto pojednání. 
Každá obec, město či městská část v České republice má dle počtu svých obyvatel příslušný počet zastupitelů. Nejmenší počet zastupitelů 
je 5. 
Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů (členů) jedné 
strany v zastupitelstvu  vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů.  Označí-li  volič křížkem celou 
volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své 
listině kandidátů. Zaškrtne-li  volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas 
(tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu  pak obdrží 
volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat 
minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech 
kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím 
více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá. 
Příklady:  kandidují tři strany A, B, C. 
Příklad 1) Volič označí křížkem pouze stranu A v rámečku před názvem strany. Strana A obdrží celkem 15 hlasů a každý její kandidát po 
jednom hlasu. Strany B a C neobdrží žádný hlas. 
Příklad 2) Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem strany, současně označí ve straně B křížkem v rámečku před jmény 
dva kandidáty a ve straně C jednoho kandidáta. Strana A obdrží celkem 12 hlasů (sníženo o počet kandidátů označených v jiných 
stranách), její kandidáti na 1. – 12. místě po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 2 hlasy, její označení kandidáti po jednom hlasu, strana 
C obdrží 1 hlas, který obdrží i její označený kandidát. 
Příklad 3) Volič označí na kandidátní listině strany A v rámečku před jmény 3 kandidáty, na kandidátní listině strany B v rámečku před 
jmény 4 kandidáty, na kandidátní listině strany C v rámečku před jmény 8 kandidátů. Strana A obdrží celkem 3 hlasy a každý její 
označený kandidát po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 4 hlasy každý její označený kandidát po jednom hlasu a strana C obdrží 
celkem 8 hlasů a každý její označený kandidát po jednom hlasu. Označí-li takto volič více než 15 kandidátů, je jeho volební lístek 
neplatný. Neplatný volební lístek je i v případě, že volič označí současně dvě strany (v rámečku před názvem strany). 
Příklad 4) Volič označí křížkem stranu B v rámečku před názvem strany a dále označí křížky některé kandidáty této strany B, které chce 
upřednostnit. Strana B obdrží celkem 15 hlasů, k přednostnímu označení kandidátů se nepřihlíží.  
Zvítězí strana, která obdrží nejvíce hlasů. Vítězství strany však nemusí znamenat, že tato strana získá i rozhodující  a rozhodovací 
postavení v obci. To by platilo v případě, že by její vítězství bylo tak výrazné, že získá nadpoloviční většinu mandátů v zastupitelstvu, což 
se nestává. Záleží potom na tom, jak a s kterou další stranou či stranami se dohodne na další spolupráci v zastupitelstvu. Základem mohou 
být společné zájmy stran, vyjadřované v jejich volebních programech. Ze zkušeností z minulých volebních období je zřejmé, že 
v komunálních volbách nemusí být (a většinou nejsou) „kopírovány“ koaliční dohody parlamentní. Z toho je zřejmé, že v komunálních 
volbách na úrovni obce či městské části je to  víc o lidech než o stranách. Ty však mohou ovlivnit dotační politiku ze strany vyšších 
samosprávných orgánů vůči obcím a městským částem. 
Vážení spoluobčané, jít k volbám není vaší povinností, je to vaše právo. Využijte je a volte svoje kandidáty, osobnosti, strany, které mají 
vaši důvěru. Přejeme vám, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni ti občané, které jste si vybrali.  

JUDr.Jan Kryčer, hnutí „Sdružení nestraníků“. 
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Místní kostel 
Všem leží na srdci stav kostela v Krompachu, denně se setkáváme s dotazy, co bude s kostelem dál, bude dokončena oprava 
střechy,  bude opraven strop uvnitř, aby bylo možno kostel dále používat a jak to tedy bude s oblíbenou štědrovečerní půlnoční 
v obvyklých 16:00 hodin? Oslovili jsme paní Markétu Kudrnovou ze sdružení Johanisstein, které má kostel v zápůjčce a které se 
snaží o získání dotací na opravu kostela. A zde jsou odpovědi, které ochotně paní Kudrnová poskytla: 
Zpráva ze 14. září 2014 
Veškeré informace ohledně oprav kostela jsem napsala v článku vydaném v červenci. O dotaci z kraje se rozhodovalo na konci srpna. 
Spolek peníze na opravu střechy v letošním roce získal, tedy v opravě střechy se bude pokračovat. 

S pozdravem 
Markéta Kudrnová 

Zpráva ze 19. září 2014 
Vyřiďte občanům, kteří se ptají, že kostel může být uzavřen i několik let, dokud se strop neopraví, ale nejprve se musí opravit střecha. 
Aktivní věřící, kteří by chodili do kostela v Krompachu, nejsou, tedy pomocí sbírky být strop opraven nemůže. Věřící, kteří jsou 
v Krompachu, jezdí do Jablonného nebo do Cvikova. Strop se bude opravovat z dotací, a to vyžaduje čas. Štědrovečerní "půlnoční" je již 
domluvena s paní ředitelkou dětského domova. Tedy bude. 

S pozdravem 
Markéta Kudrnová 

Poznámka redakce:  Na naši vyslovenou prosbu paní ředitelka DD Krompach začala ještě před poslední zprávou jednat a dohodla s panem 
farářem konání štědrovečerní „půlnoční“ v jídelně DD Krompach, i když děti na Vánoce budou mimo dětský domov. Děkujeme. A teď už 
jen připravit tradiční zpívání vánočních  koled, ujmou se toho obvyklé organizátorky ? 
 
V  sobotu 13.9.2014 od 15 hodin se v prostoru před kostelem konal další ročník „Krompašského 
buřtobraní“  
Hodně jsme se báli o počasí, které hrozilo deštěm. Chystali jsme s pomocí obce i „mokrou variantu“. Ale oblíbené „Krompašské 
buřtobraní“ mělo štěstí a sobotní odpoledne se vydařilo a i sluníčko se usmálo na velké množství sousedů a dětí z DD Krompach, kteří 
přinesli sladké pochoutky a přišli ochutnat klobásky, pivo a limo. Všichni se společně a vlastními silami pobavili, a to je vlastně přínos 
těchto akcí. Děkujeme všem, kteří pomohli. 

       
 

       
 
............................ 
Babinec  
Tento měsíc se „Babinec“ koná v sobotu 18.10. 2014 od 20hod., v restauraci „Na Vyhlídce“.  Všechny příznivkyně jsou 
srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 
 
Kuchařský koutek  
Houbový pekáček 
Budeme potřebovat asi dvacet pevných hub velkých tak 10 - 
15cm, nejlépe hřibů nebo podhřibů. Nehodí se měkké babky a 
podobná žoužel. 
Abych množství dobře odhadla, vybírám si při čištění ty správné 
kousky, pečlivě je prohlédnu, aby se mi do té dobroty nedostal 

slimák nebo brouk ošklivák a hned si je podélně překrojím a 
odložím do pekáčku. Ten na obrázku stačí pro dva nenažrance 
nebo tři normální jedlíky.  
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Pak si připravím trochu másla nebo oleje, anglickou slaninu, 
grilovací koření, smetanu ke šlehání a zapnu troubu na 250°C. 
Slaninku nakrájím na kostičky a opeču na másle přímo 
v pekáčku. 
Pak do něj vrátím houby posypané grilovacím kořením nebo 
paprikou, solí, pepřem a česnekem nebo nějakou jinou směsí, 
kterou máte rádi. Měla by být trochu ostřejší, a když houby 

předem opereme a nenecháme uschnout, lépe na nich kořeníčko 
drží. 
Ryzce syrovinky my, profíci, považujeme za „ferari“ mezi 
houbami. Mají jedinečnou vůni a chuť a recept na pekáček 
s nimi tvoří podstatnou část mého věna  
Pak houby pečlivě poliju smetanou ke šlehání a vrazím to do 
rozpálené trouby a na hodinu můžu jít hrát karty nebo se 
opalovat nebo míchat zeleninový salát. 
Po cca hodině má pekáček na stěnách božskou hnědou 
připáleninku a houby jsou dobře propečené. Šlehačka zmizela a 
nechala po sobě sosík jménem - nebe v hubě. 
Pekáček připravuji pouze lidem, kteří si to zaslouží s vařeným 
bramborem nebo chlebem a předem si odložím na stranu jednu 
porci pro sebe, protože když to neudělám, ani neochutnám  
Tak si nechte chutnat 

Majka Chábová 

Různé 
 

 
 

 
Přijímací test do blázince:  
 
Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle 
jakých kriterií bude rozhodnuto, zda někdo bude zavřen nebo 
ne. Ředitel vysvětluje: "No my napustíme vanu vodou, dáme 
kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu 
vyprázdnili". Návštěvník povídá: "Aha, rozumím, normální 
člověk vezme kýbl_ aby to šlo rychleji, že?" Ředitel: Ne, 
normální člověk vytáhne špunt. Chcete pokoj s balkonem nebo 
bez?"  
Co Vás jako první napadlo, no přiznejte se. Já beru s balkonem. 
 

Jiné 
 
 
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 kontaktovat našeho obchodního manažera 
pro tuto oblast pana Josefa Rejmana.  
Tel: +420 731 411 684, e-mail: rejman@henig.cz 
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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 2014 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

11.10., 1.11., 22.11., 13.12., 3.1.2015 
 
 

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 

 

 
 

 
 
 
 
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 


