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3. retro oslava MDŽ a současně 1. krompašský ples   
 

 
v Restauraci Na Hřebenovce, Krompach Valy č.p. 114, (www.nahrebenovce.cz) 

● začínáme v sobotu 3.3.2018 v 19 hodin a budeme pokračovat tak dlouho, jak si budou ženy přát, 
pokud se muži nebudou prát 

● oživením bude Vaše retro oblečení v jakémkoliv stylu z jakékoliv doby 
● multižánrový hudební večer zpestříme tombolou 

 
 

 
Srdečně vás všechny zveme přejeme a dobrou zábavu a nezapomenutelné zážitky! 

● Symbolický příspěvek od mužů ve výši 30,- Kč / muž bude každému muži připočten při vystavení 
účtu za konzumaci 
● Pokud byste se rádi zúčastnili, ale pěšky to máte daleko, zavolejte, přijedeme pro vás 

 
 

Společenský večer v restauraci 31.3. „Na Hřebenovce“ 
 

 
Krompach Valy č.p. 114, (www.nahrebenovce.cz) 

 
Srdečně  Vás zveme na velikonoční taneční veselici s Duo do noci (mix hudebních žánrů 
s akordeonem za doprovodu kláves), která začne 31.3. ve 20 hodin v sále Restaurace Na 
Hřebenovce. 
Máte to k nám pěšky daleko ? Můžeme vás přivézt i odvézt. 
Podrobnější info a případné rezervace přijímáme na t.č. 775 346 050 i formou SMS nebo 
prostřednictvím e.mailu info@nahrebenovce.cz.   

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

č.03/18      www.spk-krompach.wbs.cz    březen 2018 
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Doprava Jablonné v Podještědí. 
Dobrý den, 
od pondělí 19.2. do úterý 15.5.2018 (předpokládaný termín bez záruky) budou probíhat vždy v 
pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod.  uzavírky části ulice Zdislavy z Lemberka a 
Liberecká v Jablonném v Podještědí. 
V tomto období autobusy pravidelné linkové dopravy vynechají zastávku Jablonné v Podj., Zdislavy z 
Lemberka. Cestující musejí použít zastávku u žel. stanice.  
Výjimkou budou "školní" spoje linky 265 s odjezdem v 14:15 ze zastávky Jablonné v Podj.,škola směr 
Velký Valtinov - Postřelná a linky 272 s odjezdem v 13:00 ze zastávky Jablonné v Podj.,Zdislavy 
z Lemberka směr Heřmanice, kterým bude umožněn průjezd. Vlivem stavebních prací však může 
docházet ke zpoždění těchto spojů.  
Spoje, které vynechají zastávku Zdislavy z Lemberka a pokračují dále směr Rynoltice - Liberec, 
Rynoltice – Hrádek n.Nis. a Janovice - Stráž p.R., budou mít v zastávce Jablonné v Podj.,žel.st. mírně 
upravené časy odjezdů (o cca 2 - 3 min. později). 
V době do 8:00 a od 17:00 v pracovní dny a po celý den o víkendech bude průjezd ulicí Zdislavy z 
Lemberka zachován, zastávka autobusů však bude posunuta cca 100 metrů severovýchodně ke 
hřbitovu (do blízkosti křižovatky s ul.Alšova).  
V příloze posílám výlukové jízdní řády dotčených linek a zjednodušené schéma uzavírky. 
Prosím o zveřejnění informací na vašich webových stránkách a dalších informačních médiích. 
Pozn. Pro linku 471 Nový Bor – Jablonné – Stráž p.Ralskem je přiložen jízdní řád ve dvou variantách 
s platností od 19.2. do 3.3. a od 4.3. do 15.5., neboť k termínu 4.3. zde dochází k dalším změnám, jež 
s uzavírkou nesouvisejí (budou popsány v rámci přehledu změn, který budeme rozesílat příští týden), 
ale bylo nutné je předem zapracovat. 
Děkuji za spolupráci. 
  
S pozdravem 

Jan Roženský 
KORID LK, spol. s r. o. 

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje 
 U Jezu 642/2a 

461 80 LIBEREC 2 
www.iidol.cz/ 

William Shakespeare „ Znaven tím vším,.....‘‘  
 

 

 
Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, 
jen nevidět, jak žebrá poctivec, 
jak dme se pýchou pouhý parazit, 
jak pokřiví se každá dobrá věc, 
jak trapně září pozlátko všech poct, 
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, 
jak lidskou slušnost korumpuje moc, 
jak zchromlá vláda na nás bere bič, 
jak umění je pořád služkou mocných, 
jak blbost zpupně schopným poroučí, 
jak prostá pravda je všem jenom pro smích, 
jak zlo se dobru chechtá do očí. 
Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě, 
jen nemuset tím sbohem dát i tobě. 

Jak nadčasové, že? 
Pokud  Tě oslovila aktuálnost básně a ptáš se, který mladý talentovaný autor dokázal tak přesně 
vyjádřit naši prohnilou dobu, pak věz, že to byl William Shakespeare a tento jeho sonet je starý 400 
let. Co z toho plyne? Že neprožíváme žádnou krizi identity, kultury, vztahů a čehokoli dalšího. 
Pravda je, že lidé jsou - alespoň soudě dle velkého mistra – pořád stejní. 
Tak hlavu vzhůru! A nenech se otrávit!     z emailu  od známých 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

3/6 

 
Velikonoční dílnička 31.3. od 14 hodin v prostorách OÚ. 
Jste zváni všichni, které to zajímá, a chcete si k Velikonocům vyrobit vlastníma rukama hezkou velikonoční 
dekoraci. Dílničku povede paní M. Šímová. 
Vyrobeno z plsti a z papíru: 
 

  

     

 

 
 
 

 
Pomůcky s sebou: 
barevné nitě, jehly pro ruční šití, nůžky, tužku na obkreslování střihových šablon. 
Látky a další potřeby budou k dispozici. 
 
Velký přehled změn roku 2018....- výběr (Aktuáln ě.cz) 
 
Platby kartou  
Nový zákon o platebním styku přináší od 13. ledna 2018 
změny v placení kartou. 
Zakazuje se speciální poplatek za platbu kartou - tento 
příplatek dosud spotřebitelům účtuje část obchodníků 
(například někteří prodejci letenek, čerpací stanice, e-
shopy nebo restaurace). 
Při odcizení, ztrátě nebo jiném zneužití platební karty 
ponese klient ztrátu maximálně do výše 50 EUR, tedy 
asi 1300 korun, zatímco dosud byla tato hranice 
trojnásobná. 
Při rezervaci ubytování, půjčení auta nebo využití 
samoobslužné čerpací stanice musí obchodník nově 
oznámit přesnou částku, kterou chce na platební kartě 
zablokovat, a klient ji bude muset potvrdit. Blokace 
peněz pak musí být zrušena, jakmile bude bance známa 
přesná výše útraty. 
 
Řidičský průkaz 
Od 1. července 2018 půjde žádat o vydání nebo o 
výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním 

úřadu obce s rozšířenou působností. Dosud je to nutné 
vyřizovat v místě trvalého bydliště. 
Zároveň už nebude nutné nosit na úřad papírovou 
fotografii. Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, 
stejně jako je tomu u občanských průkazů. 
Na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou působností bude 
také možné požádat si o vydání mezinárodního 
řidičského průkazu, o výpis z evidenční karty řidiče či 
výpis z bodového hodnocení. 
 
Dálniční známky  
Bez dálniční známky bude nově možné jezdit po 
dalších 41 kilometrech. Známka nebude potřeba na D6 
Nové Sedlo-Březová, D3 kolem Veselí nad Lužnicí, 
D55 kolem Otrokovic, D52 u Pohořelic nebo D46 u 
Hněvotína, což umožní bezplatné využití obchvatu 
Olomouce. Už dříve vyjmulo ministerstvo dopravy ze 
zpoplatnění 145 kilometrů. Jde především o úseky, které 
tvoří obchvaty měst nebo přes které vedou silnice 
prvních tříd, případně kratší úseky bez návaznosti na 
zbytek dálniční sítě.Cena dálničních známek pro osobní 
auta v Česku se nemění. Zdražují ale v Rakousku - 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

4/6 

roční o 90 centů na 87,30 eura, dvouměsíční zdražila o 
30 centů na 26,2 eura a desetidenní o deset centů na 
devět eur. 
 
Kotle na tuhá paliva 
Prodejci už nemohou uvádět na trh nové kotle na tuhá 
paliva třetí emisní třídy podle normy ČSN EN 303-5. 
Mohou pouze doprodat stávající zásoby. 
Domácnosti si pak musí ohlídat revize kotlů, upozornilo 
ministerstvo životního prostředí. Povinné revize, které 
se prováděly v roce 2016, je nutné po dvou letech 
opakovat, což připadá na rok 2018. Nařízení se vztahuje 
na všechny kotle na tuhá paliva o příkonu do 300 kW, 
které jsou napojené na radiátory. Při nedodržení hrozí 
pokuta 20 000 korun. 
 
Dobrovolní hasiči 
Pokud dobrovolní hasiči onemocní nebo se zraní v 
důsledku zásahu, mají od února 2018 nově nárok na 
nemocenskou, a to ve výši 100 procent svého 
vyměřovacího základu - tedy stejně jako profesionální 
hasiči. "Novinka platí i pro člena jiné složky 
integrovaného záchranného systému, který k ní není v 
pracovněprávním nebo služebním poměru," dodává 
mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana 
Buraňová. 
 
Portál občana 
Od července mají lidé dostat možnost používat pro 
komunikaci s úřady Portál občana - například pro výpis 
z bodového systému řidičů, z rejstříku trestů, zjištění 
závazků vůči státu nebo pro služby jednotlivých měst a 

obcí. Portál má také upozorňovat na konec platnosti 
dokladů. 
Pro přístup bude nutný nový občanský průkaz s 
čipem, který se začne vydávat od července 2018. Dosud 
vydávané čipové průkazy použít nelze. Výměna 
běžného průkazu za čipový přijde na 200 korun, 
výměna dosavadního typu čipového průkazu za nový 
má být bezplatná. 
 
Předkupní právo 
Do občanského zákoníku se vrací předkupní právo na 
podíl spolumajitele u nemovitostí. Pravidlo, které 
fungovalo předchozích padesát let, zrušil nový zákoník 
od roku 2014. Zastánci předkupního práva říkají, že 
vlastnické podíly by se měly scelovat. Kritici upozorňují 
hlavně na nedosažitelnost některých spoluvlastníků. 
"Na jednu stranu to posílí jistotu spoluvlastníků, kteří 
nehodlají svůj podíl převést, v tom, že budou moci do 
určité míry ovlivnit, kdo s nimi bude nemovitosti 
vlastnit," říká o výhodách změny Karel Nejtek, právní 
expert společnosti BDO. Na druhou stranu ale podle něj 
novela omezuje svobodu toho, kdo chce svůj podíl 
prodat. 
Převod nemovitosti, kterou vlastní více lidí, se kvůli 
novele může prodloužit. "Typickým případem může být 
prodej parkovacího stání, kdy vlastník takového stání je 
ve své podstatě spoluvlastníkem nebytového prostoru, 
kde se nachází parkovací místo. Spoluvlastníků mohou 
být i desítky, což může proces převodu stání výrazně 
zkomplikovat," řekl Nejtek Hospodářským novinám. 
 

         Ze serveru Aktuálně.cz poslala pí. Rachačová 
Odjezdy celá dvacet - pokračujeme. 
Vzpomínky, které sepsal místní chalupář JP. 
Výlet na koupaliště. 
Jednou v létě o prázdninách jsme tátu přemluvili, abychom se jeli vykoupat na koupaliště do Hamru na Jezeře. Nevím 
dodnes, jak se nám to tenkrát podařilo. Táta odmítal jezdit kamkoliv jinam. Kromě naučených tras do Krompachu a k 
druhé babičce do Slivna u Mladé Boleslavi  nikdy nikam jinam nejel. Že jsme ho přemluvili, byl zázrak, bylo to asi tím, 
že bylo opravdu hrozné vedro, a tak jsme vyrazili na výlet k vodě. Máma zabalila na svačinu borůvkové koláče. 
Obligátní chleba se sádlem by se roztekl. Jeli jsme přes Mařenice do Heřmanic. Přes Babiččin odpočinek tenkrát ještě 
nebyla asfaltka. Pak dále do Jablonného, a tím jsme se nějak propletli. Ale pak ouha. Když se vyjíždí z Jablonného, tak 
v tom prudkém kopci za městem jsme dojeli traktor. To byla zrada. Otec se snažil přeřadit na dvojku, což se mu 
samozřejmě napoprvé nepodařilo. A tak jsme zastavili a začali couvat. Táta s rachotem zatáhl ruční brzdu. Byl to u 
Spartaka takový jakoby věšák pod přístrojovou deskou, a když se to zatahovalo přes zuby, tak to dělalo hrozný rámus. 
Jedničku, plný plyn, odbrzdit a hop. Motor chcípnul. Zase rachot ruční brzdy, nastartovat a druhý pokus. Jedničku, plný 
plyn, obrovský řev motoru, hop, skok a zase jsme pro změnu couvali. A opět skok, chcíp, couvání,  řev motoru. Auta nás 
objížděla a traktor zmizel za kopcem. Rozjet se do kopce, to bylo nad tátovy síly. Docouvali jsme zpátky skoro až dolů 
pod kopec. Museli jsme všichni vystoupit a tátu s autem zezadu podržet. Táta s plným plynem a řvoucím motorem a opět 
s výskokem vypálil vzhůru a na jedničku vyjel celý kopec až nahoru. Tam na rovině u statku s vodojemem zastavil, dal 
si globusku a čekal na nás. My jsme se v tom vedru upocení dobelhali k němu, nasedli a jeli jsme dál. Nikdo se 
neodvážil říct ani slovo. Hrozilo, že by se táta naštval a na žádné koupaliště bychom už nejeli. A tak jsme jeli dál, jak 
táta říkával hezky volně, a na odbočce do Stráže pod Ralskem jsme opět dojeli onen osudný traktor. Ten nám již naštěstí 
nezpůsobil žádné další komplikace, neboť odbočil doprava na Brniště, a my jsme pak bez větších problémů dojeli přes 
Stráž pod Ralskem a dál po betonce až do Hamru na Jezeře. Bylo tam tenkrát před koupalištěm velké parkoviště. Táta 
nonšalantně zaparkoval šikmo přes tři parkovací místa. Tenkrát se to tak nebralo, aut bylo málo. Pak jsme vyrazili 
s dekami a nafukovacími lehátky k pokladně. Zaplatili jsme vstupné a hurá na pláž. Když jsme si vybírali místo na 
ulehnutí pod stromy, tak na pěšině mezi dekami návštěvníků ležely noviny. Nastražená past od vtipálků. Pod nimi byl 
schován pařízek. Táta do novin kopl a vyvrátil si palec. Ječel a nadával, ale my jsme byli šťastní, že už jsme u vody. 
Tátovi budiž ke cti, že bolest snášel hrdinsky  a koupal se s námi. Byl výborný plavec. Jako mrně mne vozíval za krkem 
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a plaval se mnou na hloubku. To se mi strašně líbilo. Máma, ta do vody nikdy nevlezla. Jen omočit na mělčině nohy a 
ven. Do smrti se nenaučila plavat, a tak ležela ve stínu borovic na pláži a něco pletla. Za tento koupací výlet jsem dodnes 
tátovi vděčný. My jsme se vycachtali, zajezdili si na skluzavce, vyblbli se na lehátkách a byli jsme šťastní. Cestou domů 
jsme již žádný zlý traktor nepotkali, a tak se dá říci, že se výlet až na ten vyvrácený a oteklý palec vydařil. A ten 
obligátní chleba se sádlem jsme měli až doma k večeři. S cibulí. A s okurkou. 
 
Kultura – divadlo Nový Bor  
KD Bohemia - sobota 3. března v 19 hodin 
Město Nový Bor a Kultura Nový Bor Vás zvou na 
OLDIES PLES 
Přijďte se pobavit se skvělou skupinou  
JAM&BAZAR. 
Vstupné: 150 Kč 
 
Městské divadlo - sobota 10. března v 10 hodin 
Divadlo KRAPET KOCOUR MODROOČKO 
Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí 
pořádnému kočičímu životu. Postupně zjišťuje, jak 
dovede být ten "opravdový" kočičí život zajímavý, 
někdy trochu krutý, ale především krásný. 
Vstupné: 80 Kč 
 
Městské divadlo - úterý 13. března v 19 hodin 
MILOVAT K SMRTI 
„Příběh o velké Edith Piaf“  
Podle knihy její sestry Simone Berteautové vznikl 
strhující příběh sledující životní cestu Edith Piaf, velké 
zpěvačky, která byla vždy a za všech okolností pevně 
rozhodnuta žít naplno, zpívat naplno, milovat naplno... 

až k samotné smrti. Živě doprovází Blue Angel Memory 
Band Jiřího Toufara. 
Hrají: Světlana Nálepková, Martin Sochor, Ondřej 
Kavan, alternuje Juraj Bernáth - Petr Pěknic 
Vstupné: 320 Kč 
 
Městské divadlo - pondělí 26. března v 19 hodin 
Agentura Harlekýn 
Pardon me, Prime Minister - CO TAKHLE KE 
ZPOVĚDI ... 
Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná 
bomba. 
Petr Nárožný v hlavní roli anglické komedie. 
Vstupné 390 Kč 
 
Městské divadlo - středa 28. března PŘELOŽENO Z 
2.ÚNORA v 19 hodin 
SHIRLEY VALENTINE 
One woman show Simony Stašové. 
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen 
ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou 
zábavu. 
Vstupné 360 Kč 

 
Kultura Cvikov  
 

 

    

 
 
 
 
Inzerce zaměstnání za hranicí 
 

  
Pekárna hledá pomocnou sílu. 
Všechno je naučitelné 
Plat po dohodě 
Předpoklad: německé jazykové 
znalosti 
(firma Landbäckerei Hahmann 
Bertsdorf-Hörnitz, tel. 03583/511020) 
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inzerce a jiné 

 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2018: 

3.3., 24.3. 2018 
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 
 

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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