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Zprávy z Obecního úřadu:  
 
Pošta Krompach – nové výběrové řízení 
 
Ve čtvrtek 28.3.2013 proběhlo na OÚ další kolo jednání o 
místní poště. 
Jednání se zúčastnili za ČP p. Vlk Tomáš – manažer obvodu a 
pí. Ing. Syková Olga – ředitelka regionu, za OÚ p. Audes 
(částečně), p. Kopecký, p. Jirmásek, za SpK p. Kalita. 
Bylo dohodnuto následující. ČP vyhlásí do 10 dnů nové 
výběrové řízení na obsazení místní pobočky, a to jednak na 
pozici vedoucího pošty a na případnou variantu služby 
„PARTNER“, která by v tomto případě kromě poštovních 
služeb mohla zajišťovat i doplňkové služby. Na službu 
„Partner“ je však nutno, aby zájemce měl IČ. 
Přihlášky se budou přijímat do 10 dnů od vyvěšení výběrového 
řízení na portál jobs.cz. Zástupci pošty slíbili dodat 
plakátky pro vyvěšení na obecní desky.  
Dále bylo dohodnuto, že na výběrovém řízení se zúčastní jako 
přísedící i jeden zástupce OÚ. 
Předpoklad pro ukončení výběrového řízení a vyhlášení 
výsledků je do konce dubna 2013 a případné obnovení služeb 
do konce srpna 2013.  
Podle telefonického rozhovoru z dnešního dne (3.4.2013) s p. 
Vlkem bude výběrové řízení vyhlášeno do konce tohoto týdne. 

(Kal) 
 
Veřejná schůze 3.4.2013 
Předmětem veřejné schůze zastupitelstva obce Krompach bylo: 
- Odsouhlasení účetní uzávěrky za rok 2012 
- OÚ podal návrh na vklad do katastru na historický majetek 

obce cca 80 ha lesů. Vypracováním programu hospodaření 
s lesy byl pověřen EKOLES Jablonec nad Nisou 

- OÚ vypracuje doplnění vyhlášky o odpadech pro MV. Týká 
se úpravy článku o ohlašovací povinnosti ve vazbě na EU. 
Poplatky za odpad zůstávají ve stejné výši. 

- Pošta Krompach – obec preferuje řešení pošta a její 
zaměstnanec. 

- Restaurace „U Zámku – 12.4.2013 proběhne jednání o 
zajištění bezpečnosti okolí budovy jednak na stavebním 
odboru ve Cvikově a na místě budovy. Majitel bývalé 
restaurace p. Menoušek si nepřevzal obsílku k jednání 

- Na internetových stránkách obce je možno se zaregistrovat 
k automatickému odběru nových zpráv, které budou na 
stránkách uveřejněny 

- Obec připravuje rekonstrukci vodovodu od kostela na 
Juliovku. Příprava je v současné době ve stavu vypracování 
projektu a podání žádosti o grant 

 
Policejní oddělení Jablonné v Podještědí 
Od 1.4.2013 spadají obce Krompach a Mařenice pod policejní 
oddělení v Jablonném v Podještědí. S případnými problémy se 
tedy obracejte na místní oddělení v Jablonném. 
  
Tri čka Krompach 
Pro zájemce je tu informace, že na Obecním úřadu jsou ještě 
stále ke koupi trička s logem obce Krompach. Stávající cena je 
130 Kč. 
 
Kniha o historii Krompachu  
Na Obecním úřadu a v restauraci „Na Vyhlídce“ je ke koupi 
kniha o historii Krompachu v ceně 70 Kč.  
 
Obecní kronika 
Obecní zastupitelstvo žádá trvale bydlící občany i rekreanty, 
kteří mají vědomost o událostech v obci od roku 1987 po 
dnešek, o pomoc pro doplnění kroniky obce. 
 
Znak a prapor obce 
V současné době je zpracován návrh znaku a praporu obce a 
bude podán na Heraldickou komisi Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Současné návrhy jsou zpracovány z návrhů, 
které byly předloženy na OÚ. Nejúspěšnějšími návrhy byly 
návrhy slečny Práškové, které posloužily jako předloha 
konečného návrhu. 
 
Veřejné schůze OÚ 
Pravidelné veřejné schůze OU se budou konat předběžně 
každou první středu ve čtvrtletí, pokud nebude uveřejněno 
jinak.  
Příští veřejná schůze by se tedy měla konat 3.7.2013 
 
 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. ve spolupráci s OÚ Krompach, místními obyvateli a chalupáři 
jako občasník 

č. 04/13                www.spk_krompach.wbs.cz                    duben 2013 
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V úterý 30.4.2013 se konají každoroční „čarodějnice“  
Akce začíná v odpoledních hodinách stavbou „máje“ v centru 
obce. V prostoru před budovou SDH Krompach se bude 
připravovat vatra.  
Přijďte se podívat, případně pomoct. 

Ve večerních hodinách cca od 19:00 hodin dojde ke 
slavnostnímu zapálení vatry.  
K občerstvení budou klobásy, párky, limonády, pivo. Hrát bude 
reprodukovaná hudba. 
Všichni jsou vítáni, dobrou náladu a čarodějnické masky s 
sebou.  

SDH Krompach 
 
 
Od našich čtenářů. 
 
NOVINKY V PRAVIDLECH SILNI ČNÍHO PROVOZU  
(tak jak je pro nás všechny zjišťoval a nález poslal V. Šíma) 
 
- Povinnost řidiče mít na sobě oděvní doplňky s označením z reflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem podle 
§56 odst. 8, nachází-li se řidič mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním. 
To neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla. 
 
 
-Koridor pro cyklisty  a vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty… 
 

       
 
 
- Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů v provozu na pozemních 
komunikacích se nově zavádí „Návěst doporučeného 
odbočení cyklistů vlevo“ (č. IS 10e), která informuje o 
možnosti využít k bezpečnému odbočení jízdních kol vlevo 
způsob příčného přejezdu nebo převedení jízdního kola přes 
pozemní komunikaci po odbočení vpravo. Tato úprava si klade 
za cíl pomoci jednak zejména méně zdatným anebo méně 
zkušeným cyklistům (starším osobám, rodinám s dětmi apod.) 
bezpečně provádět odbočovací manévr vlevo, a to zejména na 
frekventovanějších křižovatkách či méně přehledných místech. 
 

 
 
 
- V případě, že se pohybujete po dálnici a dostanete informaci, 
že se proti vám blíží vozidlo v nesprávném směru, zachovejte 
chladnou hlavu. Nejdůležitější je nepanikařit a zachovat se 
podle rad policistů - zvýšit svou pozornost, snížit rychlost a 
maximálně sledovat situaci před sebou. Až vozidlo v 
protisměru  zahlédnete, uhnete vozidlem do bezpečného pruhu. 
Nikdy totiž není jasné, ve kterém z pruhů zmatený řidič v 
protisměru pojede, proto nelze dát univerzální radu 
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Babinec – aneb krompašské ženy a dívky sobě 
V březnu opět proběhl v restauraci „Na Vyhlídce“ čím dále tím oblíbenější sraz té krásnější poloviny „krompašského 
lidstva“, tj. dámský večírek zlými jazyky zvaný „babinec“. Účast byla jako obvykle hojná, všichni se dobře bavili. Úmyslně 
píši bavili s měkkým i, protože kromě žen a dívek v jedné časti restaurace vyhrazené pro babinec, seděli v druhé polovině 
restaurace jejich mužské doprovody a též se dobře bavili. A tak to má být, když už je zima tak dlouhá, tak se alespoň 
všichni společně pobavme a zasmějme. 
Takže nezapomeňte, že v sobotu 20.4.2013 ve 20 hodin bude zase další „babinec“. 
 
Rok 2013 – rok velkých výročí Českolipska 
 
Duben 

• Nejvýznamnější obyvatel zámku v Zákupech císař Ferdinand V. Dobrotivý se narodil před 220 lety. 
• Už 100 let trvá definitivní ochrana Panské skály v Práchni, jedné z nejvzácnějších přírodních památek Českolipska. 

Českolipský deník únor 2013  
 
Něco málo k zamyšlení z  internetu -  reakce na článek v minulém čísle 
 
Uveřejňujeme reakci mladého čtenáře Rozhledů z Mařenic tak, jak jsme ji e-mailem po zveřejnění obdrželi: 
 
Vážený pane Kalito, vážená paní Kalitová, 
zdravím Vás z Prahy do pravděpodobně ještě zasněženého Krompachu. Jezdím na chalupu vedle, do Mařenic, mám to tam moc rád a 
zajímám se o dění v okolí. Proto si rád čtu Váš krompašský zpravodaj, ve kterém se často dozvím užitečné a zajímavé informace. Přesto 
si dovolím k poslednímu, březnovému výtisku mít jednu výhradu. Konkrétně se jedná o článek přejatý od jistého Štěpána Kotrby 
pojednávající o nevraživosti mladých lidí k seniorům. Ten článek působí jako velmi zlá zpráva, která zdravého člověka nenechá 
klidným. Také proto, že se mě článek přímo dotýká, protože mi před měsícem bylo 21 let. Ten článek mi přišel stejně rozeštvávající, 
stejně jako Facebooková stránka o které p.Kotrba píše. Přijde mi, že nás mladé hází do jednoho pytle, vypadá to, že všichni mladí jsou 
takoví, jako on popisuje. Přemýšlel jsem, co vedlo k uveřejnění takového článku v Krompaškých rozhledech. Možná nějaká Vaše 
konkrétní špatná zkušenost z Krompachu...pokud je to tak, mrzí mě to. Jinak ta facebooková stránka, patrně založená nějakými lidmi 
bez vychování a rozumu je opravdu ošklivá a nezdvořilá. Co vedlo ty lidi k jejímu založení nevím. Mám ale pocit že je to větší problém 
neúcty ke stáří v části společnosti. Staří lidé umírají opuštění v LDNkách a nemocnicích...(a to si vždy představím naše předchůdce, 
kteří v těchto horách odcházeli ze života důstojně v rodinném kruhu, ve světnici rodné chalupy, kdy se s vámi pak rozloučili sousedé i 
vesnice...) 
Různými špatnými okolnostmi už nemám žádné prarodiče, nicméně na ně pamatuji v nejlepším. Proto mě štvou moji vrstevníci, kteří si 
neváží svých prarodičů. I ti jednou odejdou a pak, až pozdě, si ti mladí uvědomí o koho přišli. Prarodiče a staří lidé předávají cenné 
zkušenosti, rady, dokáží člověka vyslechnout. Jenom hlupák tohle nepochopí. Když jsem dělal maturitní práci, obcházel jsem v 
Mařenicích starší lidi a ptal se je na minulost obce v rámci terénního výzkumu. Většinou mě mile přijali a snad i měli radost, že někoho 
historie zajímá. Nikdo mě namlátil francouzskými holemi ani mi nenadával do holobrádků.. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých 
informací! 
Abych to shrnul, největší tragédií v tomto problému je myslím ,,házení do jednoho pytle''. Na jedné straně nepřemýšlející mladí lidé, 
kteří generalizují důchodce jako nevraživé protivné lidi honící se jen za nákupy. Jistě se takoví najdou ale rozhodně to přeci nejsou 
všichni. Ti co si to myslí nemyslí. Na druhé straně podezřívám pana Štěpána Kotrbu z určité zaujatosti a házení nás mladých do 
jednoho pytle. Takováto zpráva může mít poplašný charakter a říkám si jak se asi budou cítit staří lidé kteří si jí přečtou. Kdybych byl 
starý a přečetl si to, bylo by mi z toho asi dost zle a měl bych pocit že už mě nikdo nemá rád, možná taky že mladá generace je ztracená 
a přivede naší zem do záhuby. Velice by mě mrzelo, kdyby si opravdu staří lidé začali myslet že jsme všichni mladí takoví nepřátelští a 
nevychovaní. Jaký smutný dopad mohou mít takovéto zlé zprávy. Bohužel pana Kotrbu, stejně tak, jako další novináře dobré zprávy 
nezajímají. Přitom ve stejný den, kdy banda blbců založí připitomělou Facebookovou stránku jistě mnoho jiných mladých lidí pomůže 
těm starým, nebo jim udělá radost. Jen se o tom nemluví, bohužel. Pokud mohu mluvit za sebe, snažím se být ke starým lidem zdvořilý 
a pomáhat jim jak to jde- a co pozoruji stejně tak moji přátelé nebo spolužáci.  
Proč tohle píšu- chtěl bych Vás povzbudit, zlých zpráv je dost a dost stejně tak i pánů Kotrbů, kteří o nich píší. Blbci kteří si neváží 
slušných a starých lidí později sami spláčou nad svojí blbostí. Zatímco dobré skutky jsou také konány. (i v Mařenicích a Krompachu.)  

S pozdravem 
Matěj Carda, student 

 
Článek v minulý Rozhledech byl zveřejněn jako odstrašující příklad toho, jak by se lidé k sobě chovat neměli. Doufám, že ti, co dnes 
takto smýšlí, se dožijí lepších časů a nikdo se k nim tak nebude chovat.  (pozn. redakce) 
 
 
Kuchařský koutek  
 
Jablečné knedlíky - nejjednodušší na světě 
PŘÍSADY: 
pro 4 osoby: asi 4 středně velká jablka, hrubá mouka - to je opravdu všechno 
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POSTUP PŘÍPRAVY 
jablka oloupeme a nastrouháme na hrubém struhadle. smícháme s hrubou moukou, nepíšu schválně kolik, protože každé jablko je jinak 
velké a šťavnaté, musíte rukama uhňácat prostě knedlíkové těsto. Knedlíky vyrobíme jen tak velké, aby se daly schovat v dlani, cca 
pingpongové míčky - aby se dobře provařily. 
Vhodíme do symbolicky, jen pár zrnky soli osolené vroucí vody a uvaříme. 
Knedlíky vytáhneme asi 3-5 minut poté, co vyplavou. Krásně voní, jsou sladkokyselé, dají se jíst i samotné. 
Můžeme je podávat s čímkoli, co máte rádi, polité máslem, s cukrem a skořicí, kysanou smetanou... mákem... posypané nebo obalené 
osmaženou strouhankou, s tvarohem (může být i strouhaný) a grankem, se strouhaným perníkem... 
 
 
Něco na odlehčení letošní dlouhé zimy. 
 
 
Když to ta příroda nezvládá, je nutné, abychom se toho 
chopili my, lidé.  
 
Po krátkém zamyšlení nad efektivní realizací bylo navrženo 
následující:  
Ti z vás, kteří mají "ptačí" příjmení, popř. jména (např. 
Špačková, Kavková, Vrabec, Skřivánek, Sýkora, Sýkorová, 
Jiříček a Jiřička - Sikorovy měkké "i" neomlouvá, gramatika 
sem, gramatika tam - každý pták dobrý....) vylezou na nejbližší 
strom a začnou šveholit, švitořit a štěbetat, a jelikož 
simulujeme jaro, tak se samozřejmě za účelem rozmnožování u 
toho musí tvářit vilně, dámy poodhalí výstřihy, pánové 
načechrají chocholy, je povoleno stavět hnízda...  
Přirozeně Vrána, Vránová, Havran, Havranová, Vraný a jim 
podobní zavřou zobáky a odjedou na sever, třeba lyžovat, to je 
jedno. Kolegové Suchý, Suchánek, Sušák, Vysušil, Lux, 
Smeták a jim podobní poberou lopaty, košťata, vysavače, hadry 
a fény a začnou odstraňovat sníh a vlhkost, pomůže jim např. 
Teplý, Teplá.  
Ti z vás, kteří disponují příjmením typu Louka, Fiala, 
Palouček, Karafiát, Kvítek, Hájek či jmény typu Květa, Jiřina, 

Růženka a ojedinělí jedinci jako Petr Klíč, se výrazně 
obléknou, nalíčí a na místech již ošetřených pány Suchým a 
spol. zahrabou své bosé nohy po kotníky do země, vztyčí paže 
směrem k nebi a budou se nadále tvářit blaženě. 
Kolegové Ježek, Kuře, Kocourek, Zajíc, Králík, Křeček - 
vylézt z brlohů, odblešit a rozmnožovat!!! 
Ostatní, s nepoužitelnými jmény jako Nykodýmová, Joura, 
Šilhavá, Krátký, Nováková apod... se lehce obléknou a za tance 
Volání jara, začnou zpívat píseň s jarní nebo letní tématikou 
(Léto - Iveta Bartošová, Léto je léto (Sun of Jamaica) - Helena 
Vondráčková, atp.). Choreografie je individuální, zakázány 
jsou pohyby připomínající sníh, sněžení, vánoční stromek, 
lyžování, let na lyžích, Ježíška, soba a podobné symboly zimy! 
Počet opakování nejméně 5x denně! 
Pány a dámy Mrázek, Mrázková, Mikulášek, Studený, Studená, 
Zima, Zíma, Zímová a jim podobné je bohužel nutné držet 
uvnitř a nevypouštět ven. Případně navrhujeme jejich 
hromadné stěhování do Lednice. 
Jaru zdar 
    (poslala pí. Seidlová) 
 

 
Staré pohlednice 
 

 
archiv: Panák 
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Pozvánka na kulturu 
 
SOSNOVÁ u České Lípy 

 
 
 
Kulturním centrum SEVER CVIKOV:  
Pondělí a středa od 10 do 17 hod,  
úterý, čtvrtek, pátek, sobota od 10 do 15 hodin, případně dle dohody.  

 
VÝSTAVA 
Galerie Kulturního centra Sever 
JANA SEDLMAJEROVÁ – ŠPERKY NA STĚNU 
Cyklus obrazů s názvem „Šperky na stěnu“ zahrnuje plastické 
obrazy vytvořené kombinovanou technikou a fotografie na 
plátně s použitím techniky vzdušného štětce, doplněné 
minerály, perlami a jinými přírodními materiály. 
 
5. dubna 2013 od 19 hodin 
Galerie Kulturního centra SEVER 
„U nás v Lužických horách“ – Osmý večer při svíčkách 
MARTIN ŽÁK  
a královna českých textařů JIŘINA FIKEJZOVÁ 
VSTUPNÉ 100 Kč 
* 
11. dubna 2013 od 16 hodin 
TRADI ČNÍ SETKÁNÍ D ŮCHODCŮ 
V galerii Kulturního centra SEVER 

 
16. dubna 2013 od 17 hodin 
Galerie kulturního centra Sever 
MEXIKO 
Beseda  
* 
25. dubna 2013 od 17.30 hodin 
Galerie kulturního centra Sever 
KOUZLO APATIKY V ČERA A DNES 
Beseda v rámci Klubu Labyrint 
* 
30. dubna 2013 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
18 - 19.15 hod – areál Letního kina – ČARODĚJNICKÝ REJ 
S JANOU RYCHTEROVOU 
19.30 – u rybníku Veselák – Rytířské klání – SHŠ Garde 
Cvikov 
20.00 – zapálení vatry u rybníku Veselák 
21.00 (po setmění) – OHŇOSTROJ 

 
 
 
 

Sport 
 
Připomínáme ještě letošní ročník  MALEVIL CUP 2013  , který se letos opět pojede přes Krompach 15.6.2013.  
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Různé 
 
 

 
 

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 2013 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 

mob.: 777 174 836 

13.4., 4.5., 
25.5., 15.6., 6.7., 27.7.,  17.8.,  7.9.,  28.9.,  19.10.,  9.11.,  30.11., 21.12.2013.,11.1.2014 

  
Koloniál „U GOGA“  

Mařenice – křižovatka,potraviny, uzeniny, lahůdky 
Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16, So 7 – 10 

 
Ubytování v Krompachu 

Restaurace „Na Vyhlídce“ telf::  487 754 283, mob.:604 600 560 
 

 
 
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 Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“   p. Vincíkovi. 
www.spk_krompach.wbs.cz  


