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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
Zprávy z obce 
V sobotu 14.2. 2015 od 9 hodin 
se bude konat již tradiční Masopustní průvod a zabíjačka.  
Akci pořádá tradičně místní Sbor dobrovolných hasičů, Obecní úřad Krompach a místní Dětský domov. 
V odpoledních hodinách od 15:00 se bude v prostorách Dětského domova konat masopustní rej, na který jsou všichni srdečně zváni. 
Přijďte pobýt, pochutnat si a poklábosit se sousedy. 
 
SPORTOVNÍ AKTIVITA PRO VE ŘEJNOST 
Nechcete sedět doma a koukat na TV? Nabízí se možnost jít si zahrát stolní hru  PING PONG 
KAM:  Obecní úřad Krompach ( zasedací místnost) 
KDY:  sobota - neděle od 11.00 – 20.00 hod. 
            ve všední dny - od 15.00 – 20.00 hod. (pokud se nekonají jiné akce) 
K DISPOZICI:  ping pongový stůl, síťka, míčky. Pálky si každý hráč přinese vlastní. 
NUTNÉ:   obuv na přezutí a dodržování pravidel slušného chování  
MANUÁL PRO ZÁJEMCE O HRU: 

• Klíče k vyzvednutí v restauraci Na Vyhlídce 
• Zde se zájemce o hru zapíše do sešitu hráčů a složí do ping pongové kasy příspěvek na elektřinu ve výši 50,-Kč/hod. Příspěvek 

bude po půl roce předán obecnímu úřadu a bude použit na úhradu obecní elektřiny 
• V zasedací místnosti se složí úřední stoly ke zdi a postaví se stůl na hru 
• Hra začíná 
• Po hře vše vrátit do původního stavu 
• Zasedací místnost zamést a uklidit 
• Zamknout obecní úřad a vrátit klíče do restaurace Na Vyhlídce 
• Spokojeně se vrátit domů 

ZÁVĚREM:   poděkování obecnímu zastupitelstvu a všem v restauraci Na Vyhlídce za vstřícnost, ochotu  a porozumění při spolupráci na 
umožnění tohoto  sportovního vyžití v naší obci  

Sportu zdar a ping-pongu zvlášť 
Další zprávy 
 
Horní Světlá - Tvrdé důsledky spojené s koncem sjezdového lyžování na svahu hory Luž v Horní Světlé na Českolipsku už nyní 
pociťují provozovatelé místních chat a penzionů. 
Dva zdejší vleky tady před letošní zimou skončily poté, co se jejich provozovatelka nedohodla s vedením obce v Mařenicích, pod kterou 
Horní Světlá spadá. Českolipsko tak minimálně pro letošní zimu ztratilo svoje nejznámější a nejnavštěvovanější sjezdovky. Kvůli 
rozsáhlým dopadům na turistický ruch se do tristní situace chtějí vložit regionální politici. 
„Negativní dopady už to na nás má. Dvě školy už zrušily lyžařské výcviky a našly si raději náhradu v Jizerských horách," říká Tomáš 
Kouba, provozovatel turistické chaty Luž a restaurace v Horní Světlé. „Ozvali se také lidé, kteří nám úplně na rovinu řekli, že ruší pobyt, 
protože už tu není vlek." 
Podle Kouby je to smutný důsledek špatné komunikace a chabých mezilidských vztahů. „Je mi to moc líto, ale ze všeho nejvíc kvůli 
dětem a také mým dětem. Pro ně byl místní svah naprosto ideální. Teď najednou končí a mizí něco, co tu roky fungovalo," vysvětlil 
Kouba. 

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

č. 01/15     www.spk_krompach.wbs.cz    leden 2015 
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V obavách nyní žije také Radmila Kudláčková, provozovatelka další turistické chaty U Myšáka. 
Konec vleků bude řešit i Novoborsko 
„Atraktivita našeho ubytování bez skiareálu je samozřejmě úplně jiná. Pro letošní zimu kvůli tomu odhadujeme značný úbytek klientů 
hlavně mezi rodinami s dětmi, u stálých klientů doufáme, že pokles nebude větší než 15 procent. Pokud by to ale mělo bez skiareálu 
pokračovat i příští rok, tak je to pro nás konečná, chatu bychom minimálně na část zimy zavřeli, protože vytápět ji třeba pro jednu rodinu 
by nemělo smysl," bojí se provozovatelka chaty. 
Kvůli důsledkům pro turistický ruch se o situaci v Horní Světlé už zajímají regionální politici. 
„Podle informací, které o tom mám, jsem pesimista. Pro sjezdové lyžování v Lužických horách to byly klíčové sjezdovky, o které jsme 
všichni přišli," říká Jan Sviták předseda svazku obcí Novoborsko. 
Svazek v Lužických horách realizuje projekt Zažít vrcholy, jehož cílem je významně podporovat rozvoj lyžování. To, co se odehrálo na 
svazích Luže, jde ale proti cílům projektu. 
„V rámci něj jsme se zatím věnovali především klasickému lyžování, které je v této oblasti masovější a týká se mnohem větší oblasti," 
vysvětlil Sviták. Se situací na Luži se chce proto svazek obcí teprve seznámit. „Tento týden jsme o tom jednali a dohodli jsme se, že se 
pojedeme přímo na místo podívat. Pokusíme se zjistit, v jakém je to stadiu, co tam zůstalo za techniku a zkusíme vyvolat nějaké jednání," 
nastínil předseda Svazku obcí Novoborsko. 
Mařenice: na vleky dají až 3 miliony 
Situací se vážně zabývá i radnice v Mařenicích. I když vedení obce ještě po komunálních volbách tvrdilo, že zjišťuje, jestli může 
pozemky, kde se lyžovalo, úplně vrátit Pozemkovému fondu (a tím šanci na obnovu lyžování definitivně potopit), teď se situace 
významně obrátila. „Nikdy jsme neřekli, že se chceme pozemků zbavit. Šlo pouze o dotaz na Pozemkový fond, protože jsme chtěli jako 
řádní hospodáři důsledně prověřit všechny možnosti," brání postoj radnice starostka Mařenic Dagmar Novotná. 
Důležité je ale to, že zastupitelé nově schválili, že do návrhu rozpočtu obce na příští rok vyčlení 3 miliony korun, které chtějí využít na 
obnovu sjezdového lyžování na Luži. „Navíc si chceme nechat udělat studii využitelnosti, která by měla reálně zmapovat finanční 
možnosti případného obnoveného vleku," uvedla starostka Mařenic. 
Vedení obce také avizovalo, že případnému zájemci o provozování vleků vyjde maximálně vstříc. Na dotaz, proč tedy obec nevyšla vstříc 
už dosavadní provozovatelce, která vleky zrušila poté, co po kritické poslední zimě žádala od vedení obce snížit letošní nájem za 
pozemky, a radnice ji nevyhověla, starostka odpověděla, že jde o složitou věc, na níž nechce a ani nemůže odpovědět jen rychle po 
telefonu. 
Zmínila pouze, že provozovatelka Hana Doskočilová už vleky ani provozovat nechtěla. 
To je ale v rozporu s korespondencí, kterou vlekařka zveřejnila na webu Skiareálu. Z ní je patrné, že se s obcí snažila dohodnout a 
vyzývala radnici, aby jí stanovila podmínky, za kterých by mohla pokračovat. 
Krach sjezdového lyžování v Horní Světlé je tak s největší pravděpodobností spíše důsledkem špatných mezilidských vztahů, které v obci 
panují, a místního boje mezi vedením radnice a opozicí. 

Autor: Michael Polák 
http://regiony.impuls.cz/liberecky-kraj/kvuli-krachu-lyzovani-na-luzi-rusi-pobyty-rodiny-i-cele-skoly-20141213-jm9n.html 

 
Andělská slavnost 
Od pátku do neděle 12. až 14. prosince 2014 se konal další ročník „Andělské slavností“ pořádané jiý tradičně místním Dětským domovem 
a občanským sdružením Letní dům. 
K akci se vracíme několika fotografiemi. 

     
 
 

 
V průběhu odpoledního sobotního programu proběhla 
soutěž a ochutnávání vanilkových rohlíčků, které se 
zúčastnily jak děti z DD, tak dospělé kuchřky z 
Krompachu. 
A jak soutěž dopadla? 
první místo: A. Audesová  
druhé místo: 3. rodinka z Dětského domova 
třetí místo: B. Horáčková 
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Babinec  
Ženy, zdravím Vás v Novém roce, přeji Vám štěstí a zdraví i s Vašimi rodinami a těším se na další naše schůzky na Babinci. 

Jarka Davidová 
I nadále v tomto roce se bude „Babinec“ konat každou třetí v měsíci v restauraci „Na Vyhlídce“.  Všechny příznivkyně 
jsou srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 
 
O dalších akcích v roce 2015 vás budeme informovat v dalším čísle KR. 

Sdružení pro Krompach z.s. 
 
Vzpomínky – pamatujete si, kdo je kdo? 
 

 
Krompaští hasiči      foto laskavě poskytl: p. Ota Vaněk 

 
POZOR!!  
Nově vzniklý místní divadelní spolek pod vedením pí. S. Jachnické připravuje nové divadelní představení a stále hledá do svých řad další 
zájemce. Jak mladší, tak i starší ročníky. 
Kontakt v redakci. 
 
Trochu za kulturou v novém roce 
Únor 2015 MĚSTSKÉ DIVADLO NOVÝ BOR 
 
 
Městské divadlo čtvrtek 5. února  v 19 hodin 
Divadlo Kalich Praha - Fabrice Loger-Lacan :ANI SPOLU, 
ANI BEZ SEBE 
Jana Paulová a David Suchařípa v úspěšné francouzské komedii. 
Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho druhého prostě 
nemůžou vystát. Ale nikdo z nás přece nechce zůstat sám a jak 
známo, protiklady se přitahují! 
vstupné: 330 Kč 
 
Navrátilův sál sobota 7. února v 19 hodin 
Brian Friel, SoLiTEAtr :LÉČITEL  
Léčitelství. Řemeslo, které se nedá vyučit, duchovní úřad bez 
zodpovědnosti, povolání, které nemá od – do … Fascinující hra 
o hledání jistot, ztrátě i o naději.Jak moc je člověk závislý na 

případném nezdaru, pokud je jeho talent prokletím i 
požehnáním? 
Hrají: Vladimíra Zborníková, Libor Ulovec, Jiří Dědourek 
vstupné: 100 Kč 
 
Městské divadlo úterý 10. února  v 19 hodin 
koncert kapely: IVAN HLAS TRIO  
Ivan Hlas (zpěv, kytara), Jaroslav "Olin" Nejezchleba 
(violoncello), Norbi Kovács (kytara, zpěv) 
vstupné: 250 Kč 
 
Kulturní dům Bohemia pátek 13. února v 19 hodin 
PLES SENIORŮ 
K tanci a poslechu hraje Duo Adamis, Adéla a Milan které 
Znáte z TV Šlágr. Předtančení DTK Boráček. 
vstupné: 100Kč 
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Městské divadlo sobota 14. února v 10 hodin 
Josef Čapek, Divadlo Semtamfór: POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 
A KOČIČCE 
v dramatizaci Jitky Smejkalové a Petra Vaňka 
Veselá vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech. 
Vhodné pro děti od 3 let 
vstupné: 60 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 23. února v 19 hodin 
Antonín Procházka, Divadlo Háta: KLÍ ČE NA NEDĚLI  

Dva manželské páry se v opilosti na mejdanu prohodí a vymění 
si klíče od bytu. Rozjede se kolotoč potíží, nastanou choulostivé 
situace a trapasy. 
Hrají: Jana Šulcová, Libor Hruška, Zbyšek Pantůček, Mahulena 
Bočanová, Martin Sobotka aj. 
vstupné: 350 Kč 
 
Městské divadlo sobota 28. února v 10 hodin 
Nopoď: KRKONOŠSKÉ POHÁDKY  
vstupné: 60 Kč 
 

 
Kuchařský koutek  
 
Recept na vítězné rohlíčky. 
Suroviny: 240g hladké mouky 
  200g másla 
  150g mandlí 
  70g cukru 

1 žloutek 
  citronovou kůru 

vanilku 
 
 
 

Postup: 
Ustrouhané nebo umleté mandle, změklé máslo a další suroviny  
dobře zpracujeme na těsto, které necháme odpočinout v lednici. 
Z vychlazeného těsta uděláme malé rohlíčky, které pečeme 
v troubě předehřáté na cca 160 – 170 stupňů do bleděrůžova. 
Ještě teplé obalujeme opatrně v moučkovém cukru s vanilkovým 
cukrem.   
 
 
   

Trochu zvesela při konci roku 
 

      
 
 
Trochu z jiného soudku 
 
Minimální mzda v Německu 
Od 1.1. 2015 byla zavedena minimální hodinová mzda 8,50 Euro hrubého na všechna odvětví. Podle dané daňové třídy a dalších 
okolností to může být ca 5 - 6,5 Euro čistého.  
Změna ovšem platí zatím pouze pro nové pracovní smlouvy. Nevztahuje se ovšem taky zatím na odvětví se stanovenými minimálními 
mzdami, ty mají ještě roky vyjímky. Minimální mzda se ovšem vztahuje na všechny zaměstnance v Německu bez ohledu na sídlo 
zaměstnavatele.  

• Pro praktikanty platí minimální hodinová mzda od 4. měsíce.  
• Pro dlouhodobě nezaměstnané platí minimální hodinová mzda až od 7. měsíce.  
• Pro listonoše se bude minimálka zvedat postupně. Od 1.1.2015 ... 6,38 €, od 1.1.2016 ... 7,23 €, od 1.1.2017 ... 8,50 €.  
• Pro odvětví, která mají svoje minimální mzdy nižší než 8,50 €, existuje taky přechodné období do 31.12.2017.  

Jednotný minimální plat nebyl v Německu do 31.12.2014 stanoven. Minimální platy byly řešeny pouze regionálně, v některých 
spolkových státech nebo na určité odvětví. Rozlišuje se ovšem taky stále na původní východní a západní Německo (Solidaritätszuschlag).  
Např. pracovníci na stavbě (zedníci, dlaždiči,... ) mají minimálku 11,10 Euro (Lohngruppe 1) nebo 13,95 Euro (Lohngruppe 2). Od 
1.1.2015 ca 11,15 Euro hrubého. Do roku 2017 by se měla minimálka sjednotit na 11,30 pro celé (východní a západní) Německo.  
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• Od 2008 např. zavedena minimální mzda pro listonoše (8€ pro východní Německo, 9,80€ pro západní Německo)  
• Kolik si můžete vydělat v jednotlivých profesích? Doporučuji použít srovnávače platů, jako např. Gehaltsvergleich.com. 

(Z Wiki) 
 
 
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 

 
 
 
 
 

 
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 
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Termíny rozvozu plynu pro rok 2014 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

24.1., 14.2. 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 


