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Z obce 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

U S N E S E N Í č. 4/2022 

Zastupitelstva obce Krompach ze zasedání dne 19.5.2022 

A. Zastupitelstvo bere na vědomí: 

B. Zastupitelstvo jmenuje: Ověřovatele zápisu – Luboš Krejčík, Rudolf Kalita 

C.a) Zastupitelstvo schvaluje: 

4.1. Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Kupní smlouvu se zřízením služebnosti č. 2022/02732 mezi prodávajícím Českou 

poštou s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO:47114983 a kupujícím obcí Krompach, se sídlem 

Krompach 49, 471 57 Krompach, IČO 00673421, kdy předmětem koupě je nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na listu vlastnictví č. 471, pozemek par.č. 

st. 399 o výměře 79m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba-budova č.p. 186, objekt občanské vybavenosti, 

pozemek č. 77 o výměře 301m2, ostatní plocha -zeleň, popsána ve znaleckém posudku č. 1584-144/2020 ze dne 16.10.2020 

kdy kupní cena pro převod vlastnického práva předmětu koupě činí 1 500 000 Kč bez DPH a ukládá starostovi obce příslušnou 

kupní smlouvu podepsat.   

4.2 Zastupitelstvo obce Krompach po projednání schvaluje přijetí úvěru od bankovní společností Česká spořitelna a.s., 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO:45244782 ve výši 1.500.000,00 Kč na financování koupě nemovitosti pozemek 

parc. č. st. 399, jehož součástí je budova, pozemek parc. č. 77 vše zapsáno v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad 

pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, pro území Krompach, obec Krompach a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o úvěru č.  0713175169 a ukládá starostovi obce příslušnou úvěrovou smlouvu podepsat.   

4.3  Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/783/2022 mezi 

Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2, IČO70891508 „budoucím povinným“ a obcí Krompach, se 

sídlem Krompach 49, 471 57 Krompach, „budoucím oprávněným“, kdy bude zřízeno věcné břemeno – služebnost, spočívající 

ve zřízení a provozování stavby „Krompach, prodloužení vodovodu v k.ú. Krompach „na pozemku p.č. 1810/2, způsob využití 

silnice ev.č. III/27017 ve vlastnictví „budoucího povinného“ a ukládá starostovi obce příslušnou  smlouvu podepsat.  

4.4 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje dle návrhu geometrického plánu směnu části pozemkové parcely p.č. 1832/3 ve 

vlastnictví obce Krompach, k.ú. Krompach o výměře cca 74 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace za 

pozemkové parcely p.č. 45 v k.ú. Krompach o výměře 47 m2, druh pozemku trvale travní porost a p.č. 47 v k.ú. Krompach o 

výměře 20 m2 druh pozemku trvalý travní porost na základě žádosti o směnu výše uvedených pozemků paní  Ing. Petře Novotné 

a panu Radkovi Novotnému, společně bytem Lukášovská 14, 46015 Liberec.  

4.5 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022.  

4.6. Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje peněžitý dar Římskokatolické farnosti Krompach na realizaci 3. etapy projektu 

„Restaurování vitrážových oken kostela Čtrnácti svatých pomocníků Krompach“ ve výši 40.000 Kč. Peněžitý dar bude 

poskytnut na bankovní účet č. 2701825653/2010 vedený u Fio Banky, a.s. Římskokatolickou farností Krompach.  

4.7 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku Obce Krompach na 

období 2022-2031. 

4.8 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Smlouvu o dílo č. 2022-01, zpracování územně plánovací dokumentace: Změna 

č.4 územního plánu Krompach mezi „objednatelem“ obcí Krompach, se sídlem Krompach 49, 47157 Krompach, I4O: 

00673421 a „zhotovitelem“ Ing. Arch. Olgou Tausingerovou, atelier TAU-plan, se sídlem Zvonková 2640/7, 10600 Praha 10, 

IČO: 47624795 v ceně za dílo: 130 000 Kč a ukládá starostovi obce příslušnou smlouvu podepsat.   

4.9 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje žádost o příspěvek ve výši 21 250,00 Kč na podporu jednorázové akce 

„Krompašské slavnosti 2022“ dne 28.5.2022“. 

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

 

č. 06 květen 2022  www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 29.5.2022 
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4.10 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 

podpory: Regionální rozvoj program 2.1 – Program obnovy venkova Dotační titul 4 – Oprava a výstavba komunikací, 

chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť č. OLP/2058/2022 ve výši 358.488,90 70% 

podílu poskytovatele na projekt „Oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach“.  

 

C.b) Zastupitelstvo neschvaluje: 

C.d) Zastupitelstvo nepřijalo: 

 

D. Zastupitelstvo ukládá: 

4.1. Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Kupní smlouvu se zřízením služebnosti č. 2022/02732 mezi prodávajícím Českou 

poštou s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO:47114983 a kupujícím obcí Krompach, se sídlem 

Krompach 49, 471 57 Krompach, IČO 00673421, kdy předmětem koupě je nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na listu vlastnictví č. 471, pozemek par.č. 

st. 399 o výměře 79m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba-budova č.p. 186, objekt občanské vybavenosti, 

pozemek č. 77 o výměře 301m2, ostatní plocha -zeleň, popsána ve znaleckém posudku č. 1584-144/2020 ze dne 16.10.2020 

kdy kupní cena pro převod vlastnického práva předmětu koupě činí 1 500 000 Kč bez DPH a ukládá starostovi obce příslušnou 

kupní smlouvu podepsat.   

4.2 Zastupitelstvo obce Krompach po projednání schvaluje přijetí úvěru od bankovní společností Česká spořitelna a.s., 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO:45244782 ve výši 1.500.000,00 Kč na financování koupě nemovitosti pozemek 

parc. č. st. 399, jehož součástí je budova, pozemek parc. č. 77 vše zapsáno v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad 

pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa, pro území Krompach, obec Krompach a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o úvěru č.  0713175169 a ukládá starostovi obce příslušnou úvěrovou smlouvu podepsat.   

4.3  Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/783/2022 mezi 

Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2, IČO70891508 „budoucím povinným“ a obcí Krompach, se 

sídlem Krompach 49, 471 57 Krompach, „budoucím oprávněným“, kdy bude zřízeno věcné břemeno – služebnost, spočívající 

ve zřízení a provozování stavby „Krompach, prodloužení vodovodu v k.ú. Krompach „na pozemku p.č. 1810/2, způsob využití 

silnice ev.č. III/27017 ve vlastnictví „budoucího povinného“ a ukládá starostovi obce příslušnou smlouvu podepsat.   

4.8 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Smlouvu o dílo č. 2022-01, zpracování územně plánovací dokumentace: Změna 

č.4 územního plánu Krompach mezi „objednatelem“ obcí Krompach, se sídlem Krompach 49, 47157 Krompach, I4O: 

00673421 a „zhotovitelem“ Ing. Arch. Olgou Tausingerovou, atelier TAU-plan, se sídlem Zvonková 2640/7, 10600 Praha 10, 

IČO: 47624795 v ceně za dílo: 130 000 Kč a ukládá starostovi obce příslušnou smlouvu podepsat.   

4.10 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 

podpory: Regionální rozvoj program 2.1 – Program obnovy venkova Dotační titul 4 – Oprava a výstavba komunikací, 

chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť č. OLP/2058/2022 ve výši 358.488,90 70% 

podílu poskytovatele na projekt „Oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach“ a ukládá starostovi obce příslušnou 

smlouvu podepsat.   

 

                     Pavel Soukup v.r.                          František Chadima v.r. 

                 místostarosta obce                                         starosta obce 

 

Opravy komunikací v obci Krompach  
Obec Krompach zahájila v květnu rekonstrukci komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach. Jedná se o úsek v délce 

252 m, který byl v havarijním stavu. Před stavbou proběhla kompletní rekonstrukce vodovodních přípojek. Na stavbu 

byla poskytnuta dotace z Libereckého kraje ve výši 358 488,90 Kč. Celkové náklady na realizaci stavby jsou 512 127 

Kč.  

Obec v letošním roce dále projekčně připravuje opravu dalšího úseku komunikace na p.č. 1931/1 v k.ú. Krompach 

(úsek restaurace Hřebenovka směr Kopecký), komunikace do Údolíčka a dále komunikaci na p.č. 1896/3. Na tyto úseky 

bude v letošním roce vybrán dodavatel stavby a v příštím roce budou připraveny k realizaci.  

 

Pavel Soukup  

místostarosta obce Krompach   
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Vážení spoluobčané,  
ačkoli se můj zastupitelský mandát blíží v tomto roce ke 

konci a rozhodl jsem se více v místní politice neangažovat 

a dát prostor jiným a praktičtějším (v dobrém smyslu slova) 

obyvatelům, rád bych dále s přáteli, kteří se v obci snaží 

držet kulturu naživu (a je jich tady opravdu dost) pomáhal 

při organizaci hudebních, divadelních i jiných setkání. 

Jednak mi přijde, že jsou potřeba a že je bez nich život 

chudší a jednak mě taková práce baví. Proto využívám 

prostoru v Krompašských listech, abych vás, čtenáře, 

vyzval k zpětné vazbě a k vaší reakci na obyčejnou českou 

otázku: „Co vlastně chcete, aby se u nás dělo?“. Vaše 

odpovědi se chtě nechtě budou muset střetnout s 

ekonomickou realitou obecního rozpočtu a možností 

zdejších sálů nebo prostranství, ale zeptat se považuji za 

správné.  

 

Využívám našeho lokálního tisku i k tomu, abych 

poděkoval všem, kteří se na Krompachu o něco snaží a 

vkládají do toho něčeho svůj čas, svoji energii a ať už přímo 

nebo nepřímo (desítky i stovky hodin neplacené 

organizační práce, obstarávání drobných dotací, vedení 

spolků, zápůjčky ozvučení a světel zdarma apod.) i své 

peníze.  

 

 

 

Kulturní anketa „Co chceme na Krompachu“. 

Prosím o zaslání reakcí na email: anglokuba@seznam.cz  

Stačí vybrat z jednotlivých kategorií, případně zaslat 

vlastní nápad. Vše v kolektivu zvážíme a srovnáme s 

možnostmi nás, občanů obce a ostatních pořadatelských 

subjektů.  

• Vážná hudba 

• Rock a tvrdší žánry 

• Swing band 

• Zábavová hudba (směs k tanci a poslechu) 

• Diskotéka nebo retrodiskotéka 

• Zpívání u ohně (trampská a podobná hudba – 

setkání) 

• Koncert hudby pro děti 

• Jazz 

• Vystoupení pěveckých sborů 

• Stand up (typu Na stojáka, Comedy club apod.) 

• Divadelní představení pro dospělé 

• Divadelní představení pro děti 

• Odborné přednášky (doplňte případné téma) 

• Sportovní události (případně které – např. turnaj v 

ping-pongu, v petanque…) 

• Ostatní – doplňte i vlastní nápady, interprety apod.  

 

Díky a pěkný léto vám všem. Kuba Horák 

 

Koncert Kytlického chrámového sboru, Smíšeného sboru ROSEX Liberec a  Pěveckého 

sboru ČVUT dne 28.5.2022 v 17 hodin v kostele v Krompachu. 
 

 
 

Krompašské Vítání léta - kulturní víkend na Krompachu 

 

10. 6. Zahradní stand up na Truhlárně (Krompach 187) 

První zahradní stand up vystoupení v historii stand obce obstará moderátor Evropy 2 a vynikající stand up komik známý 

zejména z pořadů Na stojáka a z Comedy Clubu - Arnošt Frauenberg. Vstupné dobrovolné. Zájemce prosím, aby se hlásili na 

telefonu 733532917 (kvůli přípravám akce). Když vás to popadne ten večer, prostě přijďte! :) 
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11. 6. Hudební večer na Farmě Hvozd od 19.00 hod 

Hudebně barevný večer o třech vystupujících. Akci několika písněmi odstartuje místní písničkář Kuba Horák alias Kluk z 

Husovky (letos nominovaný na Cenu Anděl v kategorii folk) 

Následovat bude skvělá brněnská dvojice Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek (držitelé ceny za krásu slova a rovněž nominovaní 

na cenu Anděl) A vše uzavře tancovačka, o kterou se postará Krompašákům dobře známá skupina CO3 (Jana a Michal 

Davidovi s Mírou Pozníkem), která strhne hudební program více do rockova! 

Vstupné na trojkoncert činí Kč 150,- 

 

Kuba a Anička Horákovi z Truhlárny letos točí novou desku písní pro děti i dospělé! 
 

Po úspěchu CD Kluk z Husovky, na kterém se objevilo i několik songů, ve kterých zní hlas malé Aničky z Truhlárny, se 

Horákovci rozhodli napsat, zahrát, nazpívat a v neposlední řadě natočit další desku orientovanou zejména na dětské posluchače. 

Bude se jmenovat "Pro nás - pro děti" a najdeme na ní 10 autorských a výhradně na Krompachu napsaných skladeb. 

Kromě Aničky plánuje sestava, která desku připravuje, zapojit další mladé hlasy do sborů i pro sólové zpěvy. Když vše dobře 

dopadne, měly by na desce zaznít minimálně v jednou ze songů i některé děti z místního DD. 

 

Chcete-li natáčení alba podpořit předplatným nebo jiným způsobem, bude to vítáno s nadšením. Lze tak učinit buď 

příspěvkem na internetovém portálu Donio.cz (https://www.donio.cz/pro-nas-pro-deti) nebo zasláním částky 300,- Kč 

a výš na účet 115-4257790237/0100 

 

Farma Hvozd Vás zve 
 

 
 

Nový Bor - Městské divadlo 
 

Městské divadlo čtvrtek 2. června v 18 hodin 

26. VÝROČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU 

CAMELLA 

vstupné: 100 Kč 

 

Městské divadlo úterý 7. června v 19 hodin 

Jana Paulová a Václav Vydra v nové komedii Norma 

Fostera 

NIKDY NENÍ POZDĚ 

Hra dává vyniknout ohromnému komediálnímu talentu 

obou herců, zároveň má i ztišené tóny k zamyšlení. 

Vypráví příběh dvou lidí, jejichž životní cesty se v 

průběhu dlouhých desetiletí sice několikrát protnou, ale 

pokaždé se zase vydají jiným směrem. Až dojde k 

jednomu osudovému setkání… 

 

SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI 

sobota 18. června 

Náměstí Míru Nový Bor 

 

 

 

 

 

http://www.divadlonb.cz/prodej
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LUŽICKÉ LÉTO 24. - 25.6. 

Festival pro dobrou věc pořádá Klub přátel DOZP Kytlice 

 

pátek 24. června v 19 hodin Lesní divadlo Sloup 

v Čechách 

Koncert PAVEL DOBEŠ, ESTER KOČIČKOVÁ, 

KLUK Z HUSOVKY 

vstupné: 250 Kč 

 

 

 

 

 

sobota 25. června v 16 hodin Lesní divadlo Sloup 

v Čechách 

Divadlo HARMONIKA, koncert A. Horáková 

vstupné: 100 Kč 

 

 

 

Jablonné v Podještědí 
Tři sestry -  Letní open air tour 2022 a hosté 

Koupaliště Jablonné v Podještědí 

Termín: 4.6.2022 v 19:00 hod. (sobota) 

Tři sestry jsou česká hudební skupina hrající původně punk. Později inklinovala k různým stylům hudby přes rock, punk rock, 

občas i metal až po hardcore. Textařem, hlavním zpěvákem a nejznámější osobností kapely je Lou Fanánek Hagen, vlastním 

jménem František Moravec, dalšími členy jsou Veronika Borovková, Tomáš Doležal a další. Někdy se styl této kapely označuje 

také jako pubrock pro její texty s hospodskou tematikou. 

Vstupné: 490 – 550 Kč 

 

Malevil Cup 2022 
Slavnostní zahájení sportovního víkendu bude letos na 

Dominikánském náměstí před bazilikou sv. Zdislavy a sv. 

Vavřince v Jablonném. 

 

Pátek 17. června od 16.30 hodin 

- bike trialová show ex mistři světa a republiky Martin 

Šimůnek a Vlasta Kabeláč Čiháček 

- muzikálový mix Mama Mia za účasti zpěváků a 

moderátora Martina Hrdinky 

- mažoretky ZŠ Jablonné v Podještědí 

- tanečnice Black Shadow 

Pátek 17. června od 19.00 hodin 

Slavnostní zahájení UEC mistrovství Evropy v maratonu 

horských kol 2022 

- představení favoritů závodu a předání startovních čísel 

cca od 20.15 hodin kapela The Silver Spoons 

 

Sobota 18. června Jablonné v Podještědí – náměstí 

starty maratonů pro amatérské cyklisty 

- 8.30 hod. A trasa 100 km    

- 9.30 hod. C trasa 50 km  a D trasa 30 km    

- 10.30 hod. B trasa 70 km 

Resort Malevil Heřmanice v Podještědí 

cca 12.15 hodin  dojezd vítězů závodu Malevil Cup trasa  

A 100 km 

16.00 hodin vyhlašování vítězů závodu podle kategorií 

19.30 hodin BIKEPARTY a kapela Quteez 

 

Neděle 18. června Jablonné v Podještědí – náměstí 

starty UEC mistrovství Evropy 2022 

- 8.30 hodin  ženy Elite závodníci s licencí národního svazu 

- 9.30 hodin muži Elite závodníci s licencí národního svazu 

- 10.30 hodin muži a ženy masters závodníci starší 35 let s 

licencí národního svazu 

Nesoutěžní ČOKO jízda pro děti, rodiče, kamarády s 

podtitulem: JEDEME DO AFRIKY 

- 10.00 hodin cyklo výlet na cca 15 km po trase Jablonné - 

pod Šestkou - Resort Malevil 

 

Resort Malevil Heřmanice v Podještědí  

od cca 13.00 hodin vyhlašování vítězů UEC mistrovství 

Evropy 2022. 

 

Všechny zve ředitel závodu  Radek PATRÁK 

Cvikov 
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Krompašský „Babinec“ 
 

Tak ženy a děvčata, je tu opět Váš milovaný „Babinec“. 

Zdravím a hlásím, že příští setkání žen bude v úterý 21. června v 19 hodin v restauraci „Na Hřebenovce“. 

Těším na shledání a pokec.          Jarka Davidová 
 

Milí ptačí přátelé, 
už několik týdnů nám brzká rána zkrášlují zpěvem ptáci z širokého okolí. Vstávání je hned veselejší a cesta do práce 

příjemnější. Možná máte právě vy štěstí, že vám nad hlavou švitoří jiřičky či vlaštovky, jejichž hlasy jsou tolik typické pro 

jarní dny. Určitě bychom neradi, aby se tyto trylky staly vzácností. Pojďme tyto skvělé letce pozvat k sobě domů! Věřte, že 

radost, až se k vám následující rok vrátí "vaše" jiřička či vlaštovka, za to opravdu stojí. 

Vlaštovky i jiřičky podnikají dalekou cestu ze zimovišť v subsaharské Africe do Česka, aby tu mohly zahnízdit a vyvést 

potomky – v naší těsné blízkosti. Víte, že tito malí ptáci se vracejí hnízdit na místo, kde se narodili? Celé generace obývají 

stejný objekt po desítky let. Bohužel, někteří ptáci svůj domov již nenajdou. Každoročně se setkáváme s případy cíleného 

shazování jiřiččích a vlaštovčích hnízd a zabraňování hnízdění. To je v rozporu se zákonem. Vyzýváme veřejnost, aby jiřičkám 

a vlaštovkám pomohla vytvořit příznivé a bezpečné prostředí k jejich životu. Přidejte se! 

 

Tabulka plánovaná kultura Krompach  

 
Tato tabulka není konečná ani úplná. Nemáme informace od ostatních subjektů, které obvykle něco před dobou covidovou 

pořádaly. 

Místo pořádání sledujte vždy na plakátech, pokud nebude uvedeno přímo v „kulturní“ tabulce. 
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A ještě něco pro náladu 
Takto jste mohli vidět částečné zatmění Měsíce v Krompachu před východem Slunce 16.5.2022 

 

 
Unikátní foto Jan Horáček 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco pro zasmání a pobavení 
Sára se na sebe dívá po koupeli do zrcadla a pak se otočí na svého muže. 

„Moric, nezdá se ti, že jsem hned omládla o deset let?“ 

„Opravdu! Víš co, Sára? Jdi a vykoupej se ještě dvakrát,“ řekne jí vážně. 

 

Rabínův žák Fleckseif činí rabínce nepočestné návrhy. Rabínka se zlobí: křičí a vyhrožuje, že to poví rabínovi. 

„no, když tedy nechcete….“ 

„Copak jsem řekla že nechci?“ 

 

Paní Kohnová sedí doma a spravuje punčochy. Tu k ní přijde matka a povídá. 

„jdu zrovna z kavárny.“ 

„No a,“ praví dcera, „je tam můj muž?“ 

„Je. Hrál karty.“ 

„Už zase hrál karty? Neřekla jsem mu stokrát, aby nehrál karty? On se při tom rozčiluje a jedenou ho trefí šlak.“ 

„No,“ povídá matka, „právě ho trefil.“ 
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INZERCE 
 

Prodám štípačku na dřevo - levně .  

tel.607 828 905. 

 

 
 

Termíny rozvozu plynu: 4.6, 25.6. 2022 - mob.: 777 174 836 
 

 

 

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 
Není – li uvedeno jinak, autory fotek je redakce KR. 

 

Pište na adresu: R.Kalita – Valy 75, Krompach (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 

http://www.spk-krompach.wbs.cz/
mailto:kalitovi@volny.cz
mailto:spk_krompach@volny
http://www.spk-krompach.wbs.cz/

