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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. 
 
ANKETA – vyjád ření občanů k nakládání s bioodpady v obci Krompach 
1) Máme na zahradě kompost, kam celoročně dáváme zbytky z kuchyně a zahrady ANO    NE 
2) V případě možnosti máme zájem o kompostér z obce    ANO    NE 
3) Jsme ochotni uhradit roční pronájem kompostéru 50Kč/rok  po dobu 5ti let  ANO    NE 
4) Preferujeme pronájem popelnice na bioodpad s možností vývozu 1 x 14 dní  ANO    NE 
5) Jsme ochotni uhradit za vývoz popelnice na bioodpad    ANO    NE  
6) Jsme ochotni uhradit za pronájem nádoby na bioodpad    ANO    NE 
7) Chceme využívat společný kontejner pro bioodpad, který bude umístěn ve vsi  ANO    NE 
Aby mohlo zastupitelstvo rozhodnout, jakým způsobem budeme u nás ve vsi hospodařit s bioodpadem, potřebujeme znát Vaše názory. 
Žádáme Vás, abyste vyplněnou anketu  vrátili na obecní úřad do konce února 2015. Cena pro body 5 a 6 bude určena po vyhodnocení 
ankety. 
Anketní lístek vložený uvnitř listu můžete vyplnit a dodat do konce února 2015 do schránky na dveřích OÚ, nebo elektronickou 
formou na obecní mailovou adresu oukrompach@seznam.cz. Anketa přispěje k nejpřijatelnějšímu řešení této otázky. 
 
V sobotu 7. 3. 2015 od 15 hodin  

 

 

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

č. 02/15     www.spk_krompach.wbs.cz    únor 2015 
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Dotace byla použita na opravu cesty na Lužické boudy. 

 
 
SPORTOVNÍ AKTIVITA PRO VE ŘEJNOST - DOPLNĚNÍ 
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) 
POZOR - v úterý od 17 .00 do 18:00 se v prostorách OÚ koná výuka němčiny 
K DISPOZICI:  pingpongový 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 

 
 
Babinec  
Příští „Babinec“ se bude konat v sobotu 21.2.2015 v restauraci „Na Vyhlídce“.  Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány i 
se svými mužskými doprovody. 
 
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. 
 
Akce pořádané v letošním roce 2015. 
V minulém čísle jsme slíbili zveřejnit přibližný seznam všech známých kulturních akcí na Krompachu v roce 2015. Jedná se 
o akce pořádané různými pořadateli tak, jak jsme se o konání akcí dozvěděli „ústním podáním“.  Seznam jsme předali 
zastupitelstvu obce v listopadu 2014, aby mělo dost času ho projednat. Obec navrhovaný seznam schválila. Zároveň tímto 
oslovujeme případné sponzory se žádostí o finanční účast na veřejném kulturním životě v Krompachu. 
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Akce Přibližný termín Pořadatelé  

"Babinec" každá 3.sobota v měsíci krompašské ženy a dívky 
Masopust vč.průvodu masek a tradiční  
zabíjačky 

14.února 2015 dětský domov, obec, hasiči 

Bunkry v okolí Krompachu – sousedské 
setkání s programem  

7.3.2015 „Krompach umí“, obec 

Slavnost čarodějnic 30.4.2015 hasiči, obec   

Tradiční koncert Pražského sboru ČVUT  30.5.2015 SpK, obec, grant 

Dětský den 1.6.2015  hasiči, obec 

Rozloučení se školou 27.6.2015 dětský domov 
Cyrilometodějské slavnosti 4.7.2015 SpK, obec, grant 
Koncert Acoustic art duo srpen 2015 SpK 

Vlastivědná přednáška Srpen 2015 SpK 

Buřtobraní -  sousedské setkání 12.9.2015 SpK 
Rozsvěcování vánočního stromku - sousedské 
setkání 

29.11.2015  obec, SpK 

Andělské slavnosti prosinec 2015 Letní dům, o.s., dětský domov, obec 

Vánoční promluva a mše 24. prosinec obec, farář 

Sdružení pro Krompach z.s. 
Trochu za kulturou 
MĚSTSKÉ DIVADLO NOVÝ BOR – b řezen 2015 
 
Městské divadlo pondělí 2. března v 19 hodin 
DK Jirásek Česká Lípa, V. Klapka na motivy hry P. Weisse 
MARAT ŮV SAD(E) 
Hra o smyslu lidské existence, stejně jako existence naší 
evropské civilizace.V blázinci v Charentonu předvádí chovanci 
ústavu a jejich ošetřovatelé pod vedením markýze de Sade 
rekonstrukci zavraždění vůdce francouzské revoluce J. P. 
Marata. 
Hrají:  Marat:  F. Zborník, Sade:  P. Landovský, blázni: D. 
Krčmářová, R. Jechová, J. Gottlieber, J. Kratochvíl, 
Cordaillová: T. Lačná, Dupperet: Š. Kňákal, Simona: V. 
Zborníková, ředitel: K. Bělohubý, vyvolávač: V. Vik. 
vstupné: 100 Kč  
 
Městské divadlo sobota 7. března v 19 hodin 
Divadlo Ad hoc 
IL CONGELATORE 
V podivném čase prohibice se daří mafiánskému klanu, cesty 
přistěhovalců do Nového světa jsou dobrodružné.  
KOMEDIÁLNÍ OPERNÍ DRAMA plné napětí a morálních 
dilemat je prošpikováno hudebním géniem Verdiho, Pucciniho, 
Leoncavala, Bizeta a dalších mistrů. Romance a akce, živý 
orchestr, mrtvé mrtvoly. Přežijte v časech kmotrů a možná 
přijde i happy end! 
vstupné: 100 Kč 
 
Navrátilův sál pátek 13. března v 19 hodin 
PAVEL V ĚTROVEC COMPANY (PVC) 
Swingový večer se zajímavými hosty. 
vstupné: 90 Kč 
 
 
 
 
 

 
 
Městské divadlo pátek 20. března v 19 hodin 
Všechnopartička s Karlem Šípem J. A. Náhlovským. 
Jedinečná talkshow Karla Šípa s hostem Josefem Aloisem 
Náhlovským. Ve volném dialogu proberou jeho umělecké 
začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří o 
sportovních aktivitách, proberou i cesty do zahraničí opředené 
veselými historkami. Prostor dostanou také dotazy diváků. 
Délka přestavení: 100 min 
vstupné: 250 Kč  
 
Městské divadlo sobota 21. března v 10 hodin 
Divadlo Krapet, o.s., podle předlohy Jiřího Kahouna uvede: 
PŘÍHODY V ČELÍCH MEDVÍDK Ů 
Hudba: Petr Skoumal, Texty písní: Zdeněk Svěrák 
Hrají: čmeláky Čmeldu a Brumdu - Patrik Vojtíšek /Jiří Kohout/ 
Ondřej Švec, Pučmelouda, Pavouka, brouka Kvapíka, Motýla - 
Zdeněk Tomeš, Maminku, Housenku, Berušku - Michaela 
Sajlerová 
vstupné: 60 Kč 
 
Městské divadlo středa 25. března v 19 hodin 
John Godber, překlad: Pavel Dominik, režie: Vojtěch 
Štěpánek 
ROMANTICKÝ VÍKEND 
Hrají: Petra Špalková a Jan Novotný 
Komedie plná postřehů a komentářů, které humorně a brilantně 
vykreslují vztah dvou lidí, vytržených ze stereotypu. Vztah páru 
Ala a Bet se láme pod tíhou všedních rodinných starostí. Až 
jednou konečně vyhrají dovolenou v romantickém městě starého 
kontinentu, v Paříži 
vstupné: 250 Kč 
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Kuchařský koutek  
„Opsali“ jsme v pořadu ČT1 Kluci v akci  a vyzkoušeli jsme pro vás. Můžeme jen doporučit !!! 
  
Šlehaná bramborová kaše zapečená s mletým masem. 
600 g uvařených brambor bez slupky 
50 g másla 
100 ml mléka 
4 vejce 
100 g uzeného sýra 
2 cibule 
50 g sádla 
400 g mletého masa (mix vepřové a hovězí) 

4 stroužky česneku 
1 lžička chilli 
1 lžička sladké mleté papriky 
2 lžičky majoránky 
sůl 
sádlo na vymazání formy 
 

 
Brambory vyšleháme s ohřátým mlékem a rozpuštěným máslem dohladka, vmícháme vejce, 
nastrouhaný sýr a ochutíme solí. 
Na kostičky nakrájenou cibuli opečeme na sádle dosklovata, vmícháme maso, nasekaný česnek, opečeme, ochutíme 
chilli, paprikou a majoránkou, podle chuti dosolíme. 
Zapékací formu vymažeme sádlem, vysypeme strouhankou, na dno poklademe poloviční dávku kaše, pokryjeme 
vrstvou mletého masa, završíme opět vrstvou kaše. 
Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C 30−40 minut. 
(4 – 6 porcí) 
 
 
 
 
Trochu z jiného soudku 
 
Liberec má nové technické muzeum. 
 

Vzniklo úpravou nevyužívaného pavilonu G na libereckém 
výstavišti díky partě nadšenců, kteří na jeho přípravě 
odpracovali bezplatně stovky hodin. Návštěvníci v něm 
najdou několik desítek historických aut a motocyklů, ale 
nechybí ani pro Liberec tak typické tramvaje. Muzeum se 
obešlo bez evropských či jiných dotací, o to je projekt 
cennější, řekl při slavnostním otevření liberecký hejtman 
Martin Půta (STAN).  

 
Nové Technické muzeum, které vybudovala parta 
nadšenců, otevřeli 5. září 2014 v areálu výstaviště v 
Liberci.  
"Hlavní cílem projektu není vystavovat tady krásná auta, 
chceme oslovit hlavně děti, které dnes tráví spoustu času u 
počítačů a televize, a ukázat jim, jak je technika krásná," 
řekl předseda spolku Jiří Němeček. V Česku podle něj 
stále více chybí technicky vzdělaní lidé a to chce muzeum 
změnit. V plánu je proto dílna a výukový program, kde 
dostanou děti šanci se na obnově některých technických 
unikátů přímo podílet. Na přípravě programu spolupracuje 

muzeum s Institutem průmyslového inženýrství a také s 
lidmi z liberecké univerzity. "To vše ale teprve 
připravujeme, nejdříve jsme potřebovali otevřít muzeum," 
dodal Němeček. 
Muzeum se také snaží oživit areál libereckého výstaviště, 
který leží jen pár kroků od Severočeského muzea v Liberci 
a budovy bývalých městských lázní, kde dnes sídlí 
Oblastní galerie. Historie výstaviště začala už v roce 1851 
první výstavou lehkého průmyslu. Pokračovala založením 
Svazu mezinárodních veletrhů, na kterém se v roce 1925 
podílela vedle Liberce také Praha, Frankfurt nad 
Mohanem, Lipsko a další města. Areál Libereckých 
výstavních trhů (LVT) vznikl v letech 1920 až 1930. 
Rozkládá se na více než 6000 metrech čtverečních a stojí 
na místě původního údolí Jizerského potoka, které bylo na 
počátku 20. století zavezeno. 
V posledních letech ale výstaviště chátrá a využívá se jen 
sporadicky. Liberecký kraj tu chtěl vybudovat Centrum 
vzdělanosti Libereckého kraje, z projektu za 1,25 miliardy 
korun ale sešlo a výstaviště se vrátilo městu. Pak tam 
Dopravní podnik plánoval vybudovat za 27 milionů s 
přispěním evropských fondů muzeum tramvají. Ani tento 
záměr nevyšel, důvody byly ekonomické i politické. Až 
nyní se podařilo otevřít muzeum techniky. "Mnohem těžší 
ale bude udržet ho," dodal Němeček, který do jeho 
vybudování investoval spoustu svého času i peněz. 
Autor: ČTK 
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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 2015 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

14.2., 7.3. 
 
 
 

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 


