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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
Zprávy z obce 
 
Ve středu 18.3.2015 od 17:00 hod. se koná v prostorách obecního úřadu veřejná schůze. 
Všichni jsou zváni. 
 
Čištění komínů 
O Velikonočních svátcích 4. až 6. dubna 2015  již tradičně nabízí své služby pan Josef  M A C H A Č N Ý, mistr kominický. 
Zájemci mohou své požadavky objednat na telefonu 731 009 252, nebo písemně e-mailem: Machacny.J@seznam.cz. 
Cena za službu je stále stejná: 500,00 Kč za 1 komín. 
 
Spotřebitelská poradna dTestu je tu i pro vás 
Časopis dTest se již přes dvacet let zasazuje o práva spotřebitelů zejména poskytováním objektivních informací a 
nezávislými testy výrobků, potravin a služeb. Měsíc co měsíc se s výsledky testů a dalšími zajímavostmi můžete seznámit 
v časopise dTest nebo na webových stránkách www.dtest.cz.  
 
Od konce roku 2010 provozuje dTest současně spotřebitelskou poradnu poskytující poradenství v oblasti spotřebitelských 
práv. Pokud jste neuspěli s reklamací zboží, chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy, přišlo vám podezřelé vyúčtování za 
telefon nebo si jen nejste jisti, jaká práva máte - neváhejte a určitě kontaktujte poradenskou linku na telefonním čísle 
299 149 009. V provozu je každý všední den od 9 do 17 hodin. Jde o běžnou pevnou linku a poradenství je poskytováno 
zdarma. Rovněž je vám k dispozici zcela bezplatná elektronická poradna na adrese www.dtest.cz/e-poradna. Mimosoudní 
dořešení sporu s podnikateli nabízí služba VašeStížnosti.cz na internetové stránce www.vasestiznosti.cz. K úspěšnému 
prosazení práv mohou napomoci i vypracované vzorové dopisy.  
 
Mezi další služby, které můžete využít, patří volně zpřístupněná databáze nebezpečných výrobků, srovnávače zejména 
finančních služeb a tarifů mobilních operátorů, příručky pro spotřebitele zaměřené na zajímavá a důležitá témata (předváděcí 
a podomní prodej, nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny).  
 
Zavolejte si na poradenskou linku o samolepku „Nevhazujte reklamu“, obtěžuje-li vás schránka plná reklamních letáků, nebo 
o samolepku „Prodejci, nezvoňte“ pro odrazení podomních obchodníků. Nenechte se zaskočit a buďte informovanými 
spotřebiteli. 

Předal OÚ jako zajímavost pro čtenáře KR 

Informace SpK   

Obecní knihovna 
Zjistili jsme, že v mnoha domácnostech zahálí knihy, které by si třeba ještě někdo rád přečetl a příjemně u nich strávil čas, 
když třeba venku prší a „psa by nevyhnal“. Tak jsme se rozhodli obnovit v Krompachu tradici  místní knihovny. Dohodli 
jsme se s OÚ Krompach, který nabídl nevyužívanou místnost v budově OÚ a rýsuje se i možnost využití staršího PC 
z majetku OÚ a možnost wifi  připojení pro provoz internetu v knihovně. 
Takže teď je třeba, počítáme v průběhu dubna, bližší termín upřesníme, si vyhrnout rukávy a uvést onu nepoužívanou 
místnost v budově OÚ do stavu vhodného pro knihovnu (uklidit, vymalovat, položit lino, doplnit 1 dveře,....). Rádi přivítáme 
každou pracovitou ruku. A po úklidu se budeme těšit, že se sejdou ony dobré přebytečné knihy (kontakt zatím do redakce 
KR), ze kterých začneme budovat základ nové místní knihovny. A vděční budeme za každý tip na dobré regály na knihy a 
další nábytek vhodný pro knihovnu.           kal 
 

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

č. 03/15     www.spk_krompach.wbs.cz    březen 2015 
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Úprava jízdních řádů ČSAD 

 

 
 
Sousedské setkání s programem v sobotu 7. 3. 2015 od 15 hodin  
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Místní sbor dobrovolných hasičů sděluje, že organizuje a zajišťuje: 
 

   
 
SPORTOVNÍ AKTIVITA PRO VE ŘEJNOST - pingpong 
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 
 
Babinec  
Příští „Babinec“ se bude konat v sobotu 21.3.2015 v restauraci „Na Vyhlídce“.  Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány i 
se svými mužskými doprovody. 

na všechny se těší autorka myšlenky Babince a hlavní organizátorka Jarka Davidová 
 
Akce pořádané v letošním roce 2015 – oprava, v minulém čísle došlo ke zmatkům a jedna akce chyběla. 
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. 
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 

Krompach umí - sousedský jarmark 2015 - ukázky 
koníčků sousedů z Krompachu 

v průběhu června, bude upřesněno Krompach umí -B. Horáčková ve spolupráci 
s dobrovolníky z Krompachu, dopoledne 
přípravy, odpoledne program na parkovišti 
u OU v K, večer posezení se sousedy 

Rozloučení se školou 27.6.2015 dětský domov 
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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 24.12.2015 obec, farář 

 
Sdružení pro Krompach z.s. 

Trochu za kulturou 
MĚSTSKÉ DIVADLO NOVÝ BOR – b řezen a duben 2015 
 
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 
 
Městské divadlo úterý 7. dubna v 19:00 
Divadlo Palace Praha, Patrick Haudecoeur, Danielle 
Navarro - Haudecoeur S NEBO BEZ? 
Režie: Vanda Hybnerová, Jakub Čermák 
Francouzská komedie. Skupina herců zkouší divadelní frašku. Je 
pár dní před premiérou a nic není hotové. Technika je 
flegmatická, režisérka nezvládá krizové situace a mezi herci 
vzrůstá napětí.  
Hrají: Vanda Hybnerová, Jakub Žáček a Vojtěch Záveský (Na 
Stojáka), Richard Trsťan, Lucia Kašiarová, Tomáš Grúz. 
vstupné: 290 Kč 

 
 
Navrátilův sál 8. dubna v 19:00 
Folkový koncert PAVLÍNA JÍŠOVÁ a ADÉLA JONÁŠOVÁ 
Pavlína je označována jako dáma folku. Hrála ve skupinách: 
Žalman a spol, Nezmaři aj. Spolupracovala s významnými 
hudebními osobnostmi - Pavel Lohonka Žalman, Michal Tučný, 
Věra Martinová, Robert Křesťan, Pavel Bobek... Adéla je 
zpěvačka, kytaristka, klavíristka, hráčka na irské flétny, 
mandolínu. Autorka hudby a textů. 
vstupné: 100 Kč  
 
Městské divadlo sobota 11. dubna v 10:00 
Divadelní soubor Hrajeto Nový Bor JAK VAŠEK S ČERTY 
ZAMETL 
pohádka pro děti 
vstupné: 60 Kč  
 
Městské divadlo pátek 17. dubna v 19:00 
Nopoď Nový Bor ZÁHADA HLAVOLAMU 
Na motivy knihy Jaroslava Foglara. Pět chlapců odhodlaných bít 
se za čest, pravdu a slabší kdykoli a kdekoli, to je klub Rychlých 
Šípů. Příběh o dávném a strašlivém tajemství, pomstě, trestu, 
moci a obrovské síle přátelství.  
vstupné: 60 Kč  
 
Navrátilův sál sobota 18. dubna v 19:00 
koncert bluegrassové kapely LUŽICKÁ TRÁVA 
vstupné: 100  
 
Městské divadlo čtvrtek 23. dubna v 19:00 
koncert legendární skupiny POUTNÍCI slaví 45 let 
vstupné: 190  
 
Městské divadlo pondělí 27. dubna v 19:00 
KŠANDA „Nelétej příliš vysoko,všimnou si toho…“  
Komedie s originálním humorem a dialogy ostré jako bič. 
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují společný 
život, ale ještě předtím se snaží získat hodně peněz a přitom 
zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán. K jeho realizaci zneužijí 
manžela Olezlé – Huberta Kšandu.  
Hrají: Hrají: M. Kuklová, T. Šefrnová, P. Jančařík, M. Maxa, M. 
Bittnerová, M. Pitkin, M. Šimůnek 
vstupné: 250 Kč 
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Kuchařský koutek  
 
Babiččina velikonoční nádivka 

• ingredience: sůl, majoránka, mletý pepř, kopřiva, petrželka, rohlíky 10 ks, 1/2 kg vepřového masa, 10 ks vajec, pažitka, 1/2 kg 
uzeného masa 

Vepřové a uzené maso uvaříme doměkka. Rohlíky nakrájíme na kostičky, pokropíme vývarem z masa, aby byly mírně nasáklé. 
Vmícháme žloutky, pepř, sůl, pažitku, majoránku, petrželku a nakonec ušlehané bílky. Podle chuti můžeme přidat i čerstvé nasekané 
kopřivy.  
Nádivku dáme do formy a pečeme 1/2 - 3/4 hodiny.  
Babiččinu velikonoční nádivku podáváme podle chuti.  
 
Trochu z jiného soudku 
 

   
 
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 2015 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

7.3., 28.3. 
 
 
 

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 


