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Obecní úřad 
 
Částečný výpis ze záznamu z veřejného jednání zastupitelstva ze dne 31.8.2017. Celý zápis najdete na internetových 
stránkách obce:  
http://www.obec-krompach.cz/uredni-deska/zapis-z-vz-ze-dne-31srpna-2017-26748.html?kshowback 
  
- Obec Krompach plánuje zahájit ještě v roce 2017 stavbu „„„„Krompach –––– oprava vodovodu 1. etapa (Juliovka ––––1. 
etapa)“. Jedná se cca o 400 m obecního vodovodu, umístěného v komunikaci, v majetku Libereckého kraje. Proto je 
nutno uzavřít a chválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi obci Krompach a Krajským úřadem pro 
Liberecký kraj. 
Předpokládaná cena zakázky je 1 570 000,00 Kč bez DPH. Na základě vyhodnocení výběrového řízení, kterého se 
zúčastnily 3 společnosti, doporučuje komise pro posouzení a hodnocení nabídek zastupitelstvu obce Krompach přidělit 
zakázku společnosti PITTNER Česká Lípa s.r.o., Chelčického 1505/5, 471 01 Česká Lípa, IČO 28687329, jejíž nabídka 
byla úplná a nejlevnější. 
 
- K úpravě ceny stočného podal vysvětleni pan Chadima. K navýšení dochází v návaznosti na podmínky dotace – část 
finanční analýza –udržitelnost díla. Na základě rozboru cen, inflace a nákladů na provoz vychází cena stočného pro 
obec Krompach ve výši 37,00 Kč/m3 (slovy třicetsedmkorun/m3) od 1.8.2017. 
 
- Obec Krompach, jako několik dalších obci, obdržela od společnosti AVE upozorněni na nekvalitní třídění odpadu. 
Poukazuje hlavně na příměsi plastů, stavebního odpadu, kovů a hadrů v kontejnerech na netříděné sklo. Předsedající 
vyzval přítomné občany k větší pečlivosti při likvidaci separátního odpadu. 
 
- Obec Krompach vydala před časem obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovila výši poplatku z ubytovací kapacity. 
Poplatky za I. pololetí s povinností úhrady do 15.7. ještě některé subjekty neuhradily. 
 
- Další dotaz byl vznesen na kroniku obce Krompach. Na počátku roku 2012 byla ustanovena komisei pro historii obce 
Krompach. Na základě její činnosti byly vydávány kalendáře s historickými fotografiemi a také brožura o historii obce, 
kronika však doplněna nebyla. Obec ale potřebuje dobrovolníka, který by byl ochoten dohledat v archivech potřebné 
podklady. Takového dobrovolníka se sehnat nepodařilo. 
 
- Současný starosta obce a předsedající oznámil přítomným občanům, že se ke dni 31.8.2017 vzdává funkce 
starosty obce Krompach a funkce zastupitele. Protože statutární místostarosta, pan Jaroslav Kopecký, předal před 
veřejnou schůzí zastupitelstva starostovi obce svoji rezignaci na funkci místostarosty, neměl odstupující starosta 
komu předat rezignaci. Proto byl na návrh zastupitelů doplněn další bod programu, a to volba nového starosty obce 
Krompach. 
Pan Krejčík, zastupitel obce, podal návrh na zvoleni starostou pana Františka Chadimu. Jiný návrh podán nebyl. 
Nově zvolený starosta obce Krompach, pan František Chadima, poděkoval zastupitelům za důvěru a funkci starosty 
obce přijal. 
 
 
 

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

č.10/17      www.spk-krompach.wbs.cz     říjen 2017 
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Jako každý rok i letos připravujeme „bu řtobraní“  
 
Letos bude akce probíhat sice se zpožděním, ale to určitě dobrou náladu nezkazí. 
Termín konání bude 7. října od 15:00 hodin do 17:00 hodin na oblíbeném místě před místním kostelem. 
Přijďte se pobavit. Všichni jste srdečně zváni. 
 
 
FOLKOVÝ KONCERT KROMPACH – NA H ŘEBENOVCE 
 
sobota 30. září od 20.00 hod 
KŘEST NOVÉHO CD RENÉHO SOUČKA  
(FRÝDEK-MÍSTEK) 
 
HOST: skupina „ZHASNI“ 
 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ! 
 
První křest desky na území Krompachu !  Křtitelem 
prvního CD Reného Součka byl slavný písničkář 
Jaromír Nohavica, který je zároveň Reného fanouškem. 
Na koncerty tohoto, pro nás zatím neznámého 
písničkáře, chodí na Ostravsku stovky lidí. Jedna z jeho 
písní je hymnou místního hokejového klubu. Hostem 
budou písničkářovi přátelé – novoborští Zhasni 
(respektive jejich zúžená akustická sestava). Zhasni byli 
v r. 2013 nominovaní na cenu Anděl. Mezi hlavní 
postavy skupiny Zhasni patří současný krompašák Kuba 
Horák z Truhlárny...O zvuk se postará Miloš Jirmásek!  
 
 

 

 

Odhalení busty T.G.Masaryka 
Na 28. říjen připravuje obecní úřad odhalení busty TGM v prostoru před úřadem v blízkosti „Lípy přátelství“. 
Znovu odhalení toho, co tu už v historii Krompachu bylo a nedochovalo se, je možné jen díky laskavosti potomků a 
příbuzných p. Fojtíka, sochaře, který zde žil a pracoval. 
Rádi bychom jen připomněli i ochotu p. Řípy, který vlastními silami pro sochu připravil podstavec  
Vlastní odhalení by měla doprovázet i malá výstava v prostorách OÚ. 
 
Další podzimní akce v Krompachu „Na Hřebenovce“. 
 
CO  PRO  VÁS  PŘIPRAVUJEME  pro  VYPLN ĚNÍ  DLOUHÝCH  PODZIMNÍCH  a  ZIMNÍCH  VE ČERŮ  
v RESTAURACI  NA  HŘEBENOVCE: 
 
V sobotu 28. října bude v sále restaurace pro děti připraveno halloweenské odpoledne a podvečer s diskotékou. Děti, 
připravte si masky, těšíme se na vás. 
Podrobnější informace ještě včas uveřejníme. 
 
V sobotu 28. října večer budou v sále restaurace pro dospělé k poslechu i tanci hrát naši milí sousedé. 
Podrobnější informace ještě včas uveřejníme. 
 
V sobotu 9. prosince bude v sále restaurace pro děti připraveno Mikulášsko-čertovské odpoledne a podvečer. 
Podrobnější informace ještě včas uveřejníme. 
 
V sobotu 9. prosince večer uspořádáme v sále restaurace disko k poslechu i tanci. 
Podrobnější informace ještě včas uveřejníme. 
 
V neděli 31. prosince bude silvestrovské veselí doprovázet kapela MPtři, kterou jste u nás mohli slyšet o letošních 
Velikonocích. Cena vstupenky bude opět 390,- Kč pro 1 osobu (opět zahrnuje i rautové jídlo a sekt pro přípitek), nově 
zvažujeme zajištění dopravy za úplatu do blízkého okolí. 
Podrobnější informace a termín pro zahájení rezervací a předprodeje vstupenek včas uveřejníme. 
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Důležitá sdělení : 
 
13. (pondělí) až 29. (středa) listopadu bude Restaurace a penzion Na Hřebenovce uzavřena z důvodu provádění 
údržbových a úklidových prací. Ve čtvrtek 30. listopadu vás opět rádi přivítáme. 
 
 24. prosince bude letos Restaurace a penzion Na Hřebenovce uzavřena . 
 
 
Místní sbor hasičů má zase úspěch 
 
Nečekaný úspěch 
Celý příběh začal na hasičské fontáně ve Cvikově nevinně vyhlížejícím slibem hasičům z Kunratic u Cvikova. Že když 
dorazí k nám na hasičskou soutěž, my dorazíme k nim i na soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. A jelikož sliby se mají 
plnit, stalo se. V sobotu 19. srpna jsme s Martinem Šimkem ml. a Františkem Chadimou ml. vyrazili reprezentovat naši 
obec jako tým „Hasiči Krompach“. Jednotlivé úlohy jsme si pečlivě rozdělili. Martin byl kuchař, František kuchtík a já 
se snažil udržet oheň pod kotlíkem. Úkolu jsme se zhostili s hrdostí, ale i obavami, jak to dopadne, jelikož konkurence 
bylo hodně, a to i z řad profesionálních kuchařů. Zato naše to byla prvotina. Celým dnem nás provázela hudba, 
doprovodné soutěže a hlavně dobrá nálada. V půl druhé odpoledne jsme odevzdali degustační porci porotě. Čekání na 
vyhlášení výsledků bylo napínavé, ale díky našemu společnému úsilí nám kotlíkový guláš z divočáka vyhrál výborné 
druhé místo. Děkujeme všem, kteří nás podpořili. 

Balšánek Jiří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reakce na seriál „Odjezdy celá dvacet“, vzpomínky dalšího Krompašáka, přidáte se ??? 
Úryvek z e-mailu autora článku redakci Krompašských Rozhledů: 
Zdravím vydavatele Krompašských rozhledů...velmi mě zaujaly paměti, spíš vzpomínání na cesty na Krompach. 
Pisatelovi rodiče si ovšem záhy zakoupili Spartaka, a tím společné cestování končí. 
Co si pamatuju já, naši říkali, že na Krompach pojedeme brigádou. Myslím, že jeden z těch, kdo ty cesty mimo ČSAD 
organizoval, se jmenoval Agafonov - je to možné?  
Potom si pamatuju a tím už jsem si jistý, že další organizátor byl pan Nečada, vím i který domek na Valech byl jejich. To 
už byli Zahrádkáři?  A napadá mě - jak to bylo s volnými sobotami - vždyť nejdřív byla volná jen každá druhá, ne? 
Byl bych rád, kdyby se podařilo dát tyhle vzpomínky dohromady. Nepamatuju autobus s čumákem, co pamatuju byl ten 
se zamračenou přední maskou a mezi sedadly byla i dřevěná lavice potažená pevnou kůží… Když jsem byl starší, mohl 
jsem jet se zahrádkáři i bez objednání, ale musel jsem stát. 
Co myslíte - kdo si na co vzpomene? Každá troška paměti dobrá, nebo ne? 
 
Cestu z Prahy na Krompach s ČSAD jsem popsal v jedné ze svých povídek: 
 
Zimní sobotní odpoledne, půl čtvrté, a už se stmívá se sněhem ve vzduchu. 
Táta má na sobě jezdecké kalhoty a vysoké boty (ještě je mám schovaný), předává autobusákovi svoje dva kloučky, 
kupuje jízdenku a nechává mu drobné… nádraží Florenc… zavírají se dveře a kluci mávají, nebrečí, jsou rádi, konečně 
se něco děje. 
Starý autobus s čumákem pomalu projíždí přes Harfu ven z Prahy, směrem na sever. Jede na Mělník a staví na 
zastávkách, je skoro plný. Ne, nezahne do Hořína, kde se jejich otec narodil, na velkém kuchyňském stole v domku 
vrátného, jede přes Liběchov na Dubou, často zastavuje a v Dubé stojí skoro dvacet minut. 
V České Lípě je dlouhá pauza, je už večer, v tuhle dobu chodí kluci spát. 
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Všichni vystoupí a autobusák kontroluje oblečení kluků a vystupují. Nějakým hmatem zvenku zavírá dveře, které zasyčí 
a plesknou. Jdou přes město do hospody, ta u nádraží je zavřená. Nejsou lidi. 
Usadí se u stolku, řidič si dá kafe, ošklivé a černé, a kluci mají jeden čaj dohromady. Dobrodružství − stolek je blízko 
záchodů, a tak kolem pořád někdo chodí… 
Další cesta k severu je už únavná a dlouhá. Konečně za Cvikovem vesnička Trávník, do kopce do Mařenic, samá 
zatáčka, pak křižovatka na Juliovce, a pak přijde Krompach. Tam už dojíždějí sami, řidič autobusu tu bude přespávat… 
Na parkovišti u pošty už je čeká děda se sáňkami, na které přiváže kufřík, doma ušité batůžky kluci odmítnou vydat a 
stoupají ušlapaným sněhem k chalupě. Krompašská jasná zimní noc je světlá − kluci se probírají a říkají, že nepůjdou 
spát… 
 
Tak snad to k něčemu bude! Jedna cesta stála 33,- Kčs. 24,- do Č. Lípy a 9,- do Krompachu. Tolik let! 

Zdraví Martin Patřičný 
 

 
Odjezdy celá dvacet - pokračujeme. 
Vzpomínky, které sepsal místní chalupář JP. 
 
Spartak (1. část) 
 
Dlouho, velmi dlouho, jsme šetřili na auto. Koruna se nesměla utratit zbytečně. Jakékoliv jiné  výdaje, které nebyly 
spojeny s nutným fyzickým přežitím jedince, byly absolutně nesmyslné. Museli jsme mít auto na dopravu k matčiným 
rodičům do Krompachu. Tenkrát bylo možné v Mototechně koupit Wartburga 900, Moskviče, Fiat Topolino nebo 
Škodovku, později Fiata šestistovku. Fiaty byly pro naši velkou a tlustou rodinu moc malé. Ostatní bylo srovnatelné. 
Otec se po odborných poradách s kamarády v hospodě rozhodl pro český vůz. Škodovka je dobrá značka a kdyby se 
něco rozbilo, tak budou náhradní díly. 
Ale ještě než budeme mít auto, tak  musíme mít garáž. Nemůžeme přece nechat vůz stát na ulici. A tak se naši zapsali do 
výstavby garáží od národního výboru v Akci Z. Bylo to u vysočanského nádraží, v ulici U vinných sklepů. Chodili jsme 
tam na brigády a z Krompachu přijel i děda, který byl zedník. Jeho odpracované odborné hodiny platily trojnásobek, 
protože dělal omítky. Já jsem jezdil s bandaskou pro pivo, děda s tátou makali. My měli odpracováno tolik hodin, že 
jsme tam potom asi čtyři roky bydleli zadarmo.  
Garáž už byla, ale auto stále ne a ne. Když byla garáž hotova, tak ji naši pronajali jejich známému a ten v ní garážoval 
bledě modrého Spartaka. Jednoho dne mi táta řekl: „Pojď, půjdeme se podívat do garáže“. A tak jsme šli a tam stála 
fungl nová Octavie, už ne Spartak. Módní petrolejová barva. Neboli modrozelená. Byl to vylepšený model Spartaka. 
Neměl už vpředu na nápravě příčné listové pero, ale výkyvná ramena s vinutými pružinami. Revoluce ve Škodovce. 
Mělo to i jinou masku chladiče a vzadu i jiné blinkry. Ale ještě to nemělo vzadu křidélka. Módní trend tehdejší doby. Ta 
byla až později.  
Psal se rok tisíc devět set šedesát. Toto auto na volném trhu stálo třicet tři tisíc osm set korun. Moje máma byla 
soudružka, učila v práci Cikány číst a psát, i když skoro marně, ale byla tudíž zasloužilá. A tak dostala poukaz na auto 
v tak zvaném pořadníku. Octavia na pořadník byla za dvacet osm tisíc tři sta i s pěti litry benzínu v obchodním domě 
Bílá labuť. Dodnes mám po našich schovanou fakturu.  
Auto nám z Labutě přivezl soused pan Vostřák. Ten měl nějaký kádrový škraloup, takže nemohl dělat úředníka jako 
dřív, a tak jezdil s dodávkou u pošty. Ten tátu potom zaučoval v řízení. Jeli jsme do Slivna u Mladé Boleslavi k 
naší druhé babičce. Vyjeli jsme ven z Prahy a když měl táta řídit, tak se zdráhal. „Jen jeď, Jindro, jeď, já ještě počkám“. 
„Toníku, pojď za volant, musíš se to přece naučit“. „Ále teď ne, až za chvíli. Ještě si zakouřím. Potom“. Samá výmluva, 
za volant se mu nechtělo. S tím, co nám potom předváděl, se mu dnes ani nedivím. Byl by nejradši, kdyby s námi pan 
Vostřák jezdil stále jako řidič. To samozřejmě nešlo. 
Otec byl absolutní řidičský antitalent. Jak získal řidičák, dodnes nevím. Prý ho dělal na Tatrovce 57. To lhal. Nyní 
s pohledem automechanika to shledávám za zhola nemožné. Tatrovka byl jemný mechanizmus, převodovka bez 
synchronů, meziplyny, to by náš táta nikdy nemohl zvládnout. Asi ten řidičák nějak koupil, protože v autoškole by určitě 
neprošel. Že jsme jeho ježdění přežili, je opravdu snad zázrak. Zažili jsme si své. Četli jste od Karla Poláčka knížku 
Michelup a motocykl? Ty příhody a trable, které pan Michelup svým uměním způsobil! Při té knížce se člověk chechtá 
od začátku do konce. Tak to je truchlohra proti tomu, co jsme zažívali s tátou my. Zkusím to podat od začátku. 
To ale až příště. 
 
 
Reakce na článek p. Chromce v minulém čísle „Výzva“ 
Otevřený dopis p. Milana Hlinomaze. 
 
Dobrat se, zda skutečně existovali, bude zřejmě složité 
Rád bych zde replikou reagoval na výzvu pana Chromce v minulém čísle Rozhledů. Pisatel zde vyzývá k hledání 
antifašistů v řadách německého krompašského obyvatelstva. Budiž, bylo by zajímavé zjistit, kolik a zda vůbec, zde bylo 
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nějakých odpůrců nacistického totalitního režimu, a to zjevných (= sebevražda) či skrytých, což bylo možné. Podle mého 
názoru byla účast na Hitlerově návštěvě Mařenic zcela nekompromisně nadiktována a existenčně podmíněna (což 
nevyvrací účast skutečných nacistů), podobně jako v jiném, nedávno zde panujícím totalitním režimu komunistickém, 
byla „mlčící většině“ nadiktována účast v prvomájovém průvodu nebo vítání soudruha Brežněva či Fidela Castra aj. 
Těžko pak zjišťovat, kdo tehdy byl proti komunistickému režimu a kdo ne. To jsou problémy nedávné historie, jež 
mohou být velmi znepokojující. Řekl bych, že pisatel zde otevírá „Pandořinu skříňku“ (symbol zhoubného daru zla, běd 
a svízelí) velmi znepokojivých otázek i pro nedávný komunistický režim. Můžeme se oprávněně ptát, kolik 
krompašských chalupářů bylo a dodnes zde je, kteří byli oporou tohoto totalitního režimu v podobě členů poválečných 
RG nebo SNB a StB, milicionářů, konfidentů či udavačů a schvalovali a možná dodnes schvalují, okupaci naší vlasti 
armádami Varšavské smlouvy v roce 1968? A kdo byl již tehdy proti? Jak a proč to zjišťovat? Uspokojí nás dobrat se 
nepříjemné pravdy, kdo vlastně je ten náš milý a vstřícný soused ve svém nitru a ve skutečnosti? Někdy je lepší se 
pravdy nedobrat a smířit se s tím. Tyto otázky mne, jako historika, neustále vážně zaujímají. Není tedy od věci, že 
osobní archivní materiály se mohou studovat až po 50 letech, kdy dotyčný již většinou nežije. K historické objektivitě 
patří náležitý časový odstup. To je problém moderních dějin, že mohou vážně zasahovat do současného života. Kdo a na 
základě jakých etických či morálních principů je povolán soudit druhé? A má sám čisté svědomí?   
Jako příklad zdejšího režimního „chalupáře“ lze uvést „kata české kultury“ v období socialistické normalizace, 
nomenklaturního kádra, soudruha Miroslava Müllera (†), jenž měl chalupu na Juliovce v zatáčce před klesáním cestou na 
přehradu Naděje, jinými slovy za pionýrským táborem. Tento primitivně založený úplatný alkoholik byl vedoucím 
Oddělení kultury ÚV KSČ. Mezi odpůrci režimu se mu přezdívalo „Müller Thurgau“ nebo ještě trefněji „Kongo Müller“ 
po německém žoldákovi, hromadném vrahovi domorodců v občanské válce v Kongu roku 1964. Soudruh Müller měl 
neoficiální „hlavní stan“ ve své oblíbené pražské hospodě, kde postával opřen o nálevní pult a udílel neformální 
audience různým kulturním činitelům žádajícím o režimní shovívavost. Neobešlo se to bez úplatků v podobě ze Západu 
dovezených elektronických novinek či prvotřídního alkoholu. A kdo nic nedonesl či nechtěl přijmout autocenzuru, o tom 
Müller říkal: „Když nechce spolupracovat – dostane hovno!“ Nezastírejme si, že by to byl jediný představitel kádrových 
opor minulého režimu v Krompachu. 
Nastoluji stejně legitimní akademickou otázku: Jak by nám bylo, kdyby bývalý generál Wehrmachtu (tedy rovněž silně 
zideologizované armády jako byla ČSLA, {byl jsem na vojně dva roky v letech 1979-1981}) z Jonsdorfu či Hainu chtěl 
zkoumat, kdo z krompašských obyvatel či chalupářů byl oporou socialistického režimu? Odpověď nechť si každý zváží 
podle svého svědomí.  

Milan Hlinomaz 
 
Divadlo Nový Bor 
 
 
Městské divadlo středa 11. října v 19 hodin 
STARÁ DOBRÁ KAPELA - Divadlo Palace Praha 
Jiří Hubač 
Hluboce lidská, hořkosladká komedie o lásce, snech a 
síle přátelství. Studentská láska dokáže zkomplikovat 
přátelství i po 50ti letech. 
Hrají: Václav Postránecký, Svatopluk Skopal / 
Vladislav Beneš, Jiří Čapka, Zdeněk Maryška / Karel 
Vlček / Zdeněk Košata, Václav Helšus / Dušan Sitek, 
Johanna Tesařová / Zdena Herfortová, Naďa 
Konvalinková / Dana Syslová 
Vstupné: 390 Kč 
 
 
 
 
 

Městské divadlo sobota 28. října v 19 hodin 
MHF Lípa Musica ORQUESTRINA 
aneb KDYŽ HVĚZDY HRAJÍ A TAN ČÍ 
Sršící hudební gejzír jménem Orquestrina nabídne výlet 
do temperamentního světa tanga a bolera, ale i bujarý 
klezmer, a to vše zabalené do kouzelné interpretace 
našeho špičkového hornisty, který si k sobě přizve 
neméně skvělé hráče a navíc i tanečníky. „Posluchač se 
musí vznášet a hudba mluvit!,“ taková je výzva Radka 
Baboráka. Přijďte si poslechnout skladby, které jste už 
jistě slyšeli, ale zcela určitě ne v takové podobě, jak je 
servíruje Baborák a jeho Orquestrina, a těšte se na 
taneční překvapení s osobnostmi ze StarDance! 
obsazení: Anna Polívková, Michal Kurtiš, Tereza 
Bufková, Tomáš Slavíček – tanec Radek Baborák – 
dirigent, lesní roh a jeho Baborák Ensemble 
Vstupné 290 Kč 

 
Kulturní centrum Sever Cvikov 
 
1., 8., 15., 22., 29. 10. - Tančírna  9:00 hod. - sál 
Nedělní taneční podvečery pro páry všech věkových 
kategorií s připomenutím základů standardních a 
latinskoamerických tanců 
 
14.10. Princezna koloběžka 15:00. hod. – sál  
vstupné 30 kč. 

Klasická pohádka podle Boženy Němcové plná 
veselých rytmických písniček 
 
18.10. –zahájení výstavy – Barbora Macková – 
rychlost světla sál – 18:00 hod. 
 
24.10. DAKAR – dobrodružství s cejchem smrti – 
tentokrát s Janem Říhou – galerie – 18:00 hod  
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Beseda s vedoucím motoristické redakce a moderátorem  
Radiožurnálu Janem Říhou ,vstupné 50 Kč 
 
K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inzerce 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2017: 7.10., 28.10.2017  
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 77 174 836 

 

 
 

 

 
 

 
 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZM ĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 
www.spk-krompach.wbs.cz 

 
Pro realizaci myšlenky uspořádat v adventním čase v knihovně malou výstavku hledáme zápůjčku betlémů, 

klasických vánočních ozdob a dekorací a podobných předmětů, které se váží k českým vánočním zvykům. Nabídky 
směrujte do redakce KR. 

 
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 
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