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Z obecního úřadu 
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR  
stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, 
fax 487 726 160, tel. 487 712 324, e-mail: epodatelnaanovv-bor.cz  
Sp.zn.: SU 592/2015-zm2ÚP Krom./Mě-45 MUNO 10826/2016 vyřizuje : Ing. Darina Měchurová  
Nový Bor 7. 3. 2016  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VE ŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZM ĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

KROMPACH 
Stavební úřad a úřad územního plánování MěÚ Nový Bor (dále jen „úřad územního plánování") pořizuje v souladu s 
ustanovením § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů změnu č.2 územního plánu Krompach. Pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 stavebního 
zákona oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny č.2 územního plánu Krompach  
Veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu Krompach se bude konat dne  
25. 4. 2016 (pondělí) v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Krompach  
Návrh změny č.2 územního plánu Krompach, grafická i textová část je k nahlédnutí na MěÚ v Novém Boru, SÚ a ÚÚP, 
budova „A", nám. Míru 1 a Krajském úřadě Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu Liberec. 
Doporučujeme využívat úřední dny Po, St 8.00-11.30, 12.30-17 hod., obec Krompach Po,St 15.00-17.00 hod. a to v 
termínu od 8. 3. 2016 do 25. 4. 2016.  
Stavební úřad a úřad územního plánování MěÚ Nový Bor z titulu pořizovatele změny č.2 územního plánu Krompach  
vyzývá zástupce dotčených orgánů, Krajského úřadu Libereckého kraje, sousedních obcí, dále vlastníky dotčených 
pozemků a staveb a ostatní veřejnost k účasti na veřejném jednání. 
 
Beseda s pracovníky Policie ČR o nové dopravní vyhlášce 294/2015 Sb. a o obecné kriminalit ě v naší lokalitě.   
 

    
 
Účast na přednášce, která se konala 26. března, byla velká. Proběhla i bohatá diskuse. Byla to úspěšná akce. Můžeme 
konstatovat, že se snad do budoucna zlepší i vztahy s policií. Policie se obrátila na představitele obce se žádostí o 
možnost sdělení kontaktu na majitele nemovitostí v případě, že bude zjištěno poškození či vykradení nemovitostí. 

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

č. 04/16     www.spk_krompach.wbs.cz    duben 2016 
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 Obec souhlasí a žádá majitele o poskytnutí kontaktů (telefon, mail, …). Tyto budou využívány jen a pouze případě 
žádosti Policie ČR při  potřebě rychlého kontaktu s majitelem nemovitosti. 
Kontakty předejte na obecní úřad. Pokud již jste své kontakty předali, zkontrolujte jejich platnost. 
Tímto bychom chtěli poděkovat zástupcům Policie ČR z Jablonného v Podještědí  a dopravního odd. v České lípě za 
vstřícnost a zajímavou a oboustranně  přínosnou besedu. SpK rádo zase připraví další podobnou akci. 
 
Hasiči Vás zvou na letošní oslavu „Čarodějnice 2016“ 
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Vracíme se ještě obrazem ke dvěma akcím, které se konaly v Krompachu v březnu, a obě se podařily a byly 
úspěšné. 
 
Oslava Retro MDŽ  5. března v restauraci „Na Hřebenovce“: 
 

     
 

     
 
Diskotéka hudby ze 70. a 80. let též v restauraci „Na Hřebenovce“. 
 

   
 

Jak vidíte, všichni, kdo přišli, se dobře bavili. Pochvala všem, kteří v Krompachu společenské akce pořádají, Krompach zase žije a 
baví se, a tak to má í být……. A co je hlavní, sami krompašáci umějí přispět ke všeobecné zábavě. 

 
Kultura Cvikov  
 

Čtvrtek 7. dubna 2016 od 17 hodin 
Galerie - Kulturní centrum Sever 
TAJEMNÝ OYBIN – po stopách KARLA IV. 
Setkání s autory knihy o hradě a klášteře na Oybině 
s důrazem na dobu Karla IV. 
Vstupné 50 Kč. 
 

Pátek 8. dubna 2016 od 19 hodin 
Galerie - Kulturní centrum Sever 
U NÁS V LUŽICKÝCH HORÁCH 
XI. Večer při svíčkách a petrolejce 
Zábavný hudební pořad Martina Žáka a jeho hostů.  
Vzhledem k tradičně velkému zájmu doporučujeme 
včasné zakoupení vstupenek. 
Vstupné 100 Kč. 
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Sobota 9. dubna od 18 hodin 
Sál - Kulturní centrum Sever 
ZÁHADA HLAVOLAMU  
Divadelní představení na motivy knihy Jaroslava 
Foglara pro všechny věkové skupiny v podání 
divadelního spolku NOPOĎ. 
Vstupné 70 Kč. 
 
 

Čtvrtek 14. dubna 2016 od 16 hodin  
Galerie - Kulturní centrum Sever 
TRADI ČNÍ SETKÁNÍ D ŮCHODCŮ 
 
Pondělí 18. dubna 2016 od 19 hodin 
Sál - Kulturní centrum Sever 
NEZMA ŘI 
Koncert legendy českého folku. 
Vstupné 100 Kč.  

 

Městské divadlo Nový Bor 
Městské divadlo úterý 12. dubna v 19 hodin 
Julie Steinová, Sam Bobrick Divadlo v Řeznické  
SHELDON A JEHO MATKA -PANÍ LEVINOVÁ 
Tato inscenace nás zavede mimo jiné do Tibetu, Severní 
Dakoty či Arizony a oba hrdinové se snaží pochopit 
jejich komplikovaný vztah. Nakonec zjišťují, že k tomu, 
aby byli dokonale šťastni, nebudou od sebe nikdy 
dostatečně daleko. 
hrají: paní Levinová - Naďa Konvalinková, Sheldon - 
Jan Zadražil 
vstupné: 320 Kč 
 
Městské divadlo sobota 16. dubna v 18 hodin 
VÝROČNÍ KONCERT p ěveckého sboru 
CAMELLA Nový Bor 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo úterý 19. dubna  od 19 hodin 
Keith Huff - Divadlo Ungelt - Deštivé dny 
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň 
kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey 
jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském 
předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. 
Hrají: Denny – Richard Krajčo,  Joey – David Švehlík 
vstupné: 400 Kč 
 
Městské divadlo sobota 23. dubna v 10 hodin 
Divadelní společnost Julie Jurištové, napsala Dana 
Bartůňková - STRAŠIDELNÝ MLÝN 
Strašidelný mlýn je původní česká pohádka s 
písničkami, ve které se setkáte s legračními strašidly 
Bubulisem a Bobolisem a také s čertem Vilibaldem. 

hrají: Julie Jurištová, Jana Birgusová, Libor Jeník, 
Radovan Snítil, Daniel Koťan 
vstupné: 60 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 25. dubna v 19 hodin 
NOPOĎ Nový Bor - PŘEŽÍVAT NEBO ŽÍT 
Černá komedie na motivy kultovní hry Colina Hogginse 
"Harold a Maud". Co se stane, když se potká vitální 
stařenka a osamělý introvertní mladík. Režie Judita 
Brožová 
vstupné: 100 Kč 
 
Městské divadlo čtvrtek 28. dubna v 19 hodin 
koncert u příležitosti 70.narozenin LAĎA KERNDL 
s orchestrem 
vstupné: 250 Kč 
 
Městské divadlo sobota 30. dubna v 10 hodin 
NOPOĎ Nový Bor - KRKONOŠSKÉ POHÁDKY po 
20-ti letech tak trochu jinak 
Jak to bylo když se Anče s Kubou vzali a narodila se 
jim dcera. 
vstupné: 60 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 2. května od 19 hodin 
Carlo Goldoni - Divadelní klub mladých Česká Lípa 
– TREPERENDY 
Italské skotačení v duchu commedia dell arte, 
představení v režii Ivy Bufkové 
vstupné: 100 Kč 

 

Babinec  
Milé ženy, 
Jste opět zvány k posezení a debatě 16.4.2016 v 19:00 hodin v restauraci „Na Hřebenovce“. Zdravím vás a těším se na 
vás.             Jarka Davidová 

 
Pozvánka na 3. krompašský jarmark "Krompach umí" v sobotu 18.6.2016 
Ráda bych Vás pozvala na další setkání sousedů z Krompachu. Letos se poprvé na jarmarku představí i sousedé z 
okolních vesnic. Připravujeme pro Vás a Vaše děti také soutěže, občerstvení a živou hudbu. Již tradičně na odpolední 
jarmark naváže večerní premiéra nové divadelní hry. Nechte se překvapit a dorazte v co nejhojnějším počtu. 
Kdo máte zájem pochlubit se společně s ostatními Vaším koníčkem či profesí, ozvěte se brzy, prosím, na mail 
blanka.horackova@krompachumi.cz. 
Těším se na viděnou, Blanka Horáčková. 
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Vítání ptačího zpěvu 
Opět připomínáme, že se blíží akce Vítání ptačího zpěvu, která navazuje na tradici založenou r. 1983 v Birminghamu 
pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí zpěv. 
Česká společnost ornitologická se přidala v r. 1992. Vítání ptačího zpěvu u nás probíhá formou vycházek do přírody, 
které vedou dobrovolníci z řad členů ČSO nebo jiných partnerských organizací. Hlavním termínem je první květnový 
víkend, některé akce se mohou konat i dříve nebo naopak později. Všechny podrobnosti  s daty,  kontakty na pořadatele 
lze v nejbližší době dohledat na stránkách ČSO  - www.cso.cz. 
Pěkné jarní zážitky 

přeje Hanka Biganovská 
 
Něco málo k pobavení 
 
Rodiče si přijdou pro dít ě do školky. Slunce svítí, děti 
sedí v pískovišti s tablety a učitelka si dříme na lavičce.  
„Haló, paní učitelko, nebojíte se, že se vám nějaké dítě 
ztratí?!“ 
„Ne, kam by chodily, když signál wi-fi je jenom na 
pískovišti...“ 
 
Vzorná manželka  
Ráno jsem se probudila, rychle se umyla, podojila 
krávu, dala žrát slepicím a králíkům, vyvedla kozy a 
krávu na pastvu.  
Potom jsem vzbudila děti, připravila snídani, 
zkontrolovala dětem věci a odvezla je do školy.  
Po návratu jsem naklepala kosu a pokosila trávu. Pak 
jsem šla do práce.  
V práci jsem se pohádala s nadřízeným a jednoho 
podřízeného z práce vyhodila.  
Cestou z práce jsem nakoupila v supermarketu. Trochu 
jsem se zdržela...  
Zapomněla jsem totiž tomu svému koupit pivo, tak jsem 
se musela vrátit.  

Takže jsem koupila i klobásky na gril... ty má ten můj 
strašně rád.  
Pak jsem přijela domů, nasekala dřevo, připravila jídlo, 
dojela do školy pro děti, dala jsem jim svačinu, 
zpracovala daňové přiznání a šla na pole.  
Mezitím jsem stihla jít ke kosmetičce, objednala si nový 
balzám na ruce a vrátila se domů.  
Došla jsem pro krávu a kozy, sebrala vejce v kurníku, 
připravila večeři, vyměnila pojistku na levém blinkru u 
auta a žárovku v chodbě, nakrmila děti, vykoupala je a 
dala spát.  
Pak jsem dala prát prádlo, šla na internet, přes 
internetbanking jsem zaplatila účty, přečetla poštu, dala 
sušit prádlo, včerejší jsem vyžehlila.  
Snědla jsem kousek mrkve, osprchovala se a jdu 
spokojeně spát.  
Když v tom mi blesklo hlavou:  
"HRŮZA" !  
Vylítla jsem z postele...  
Můj muž leží od rána v obýváku na gauči u televize a 
ještě chudák nešukal !!! 
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S Andělem Strážným se dovoláte pomoci i na chalupě. 
Nový projekt mobilní elektronické asistenční služby pro  
seniory a zdravotně postižené „And ěl Strážný“.  Zajistěte  
sobě i svým nejbližším klid pomocí červeného SOS tlačítka  
napojeného na pult Anděla Strážného 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu, který obsluhují odborně vyškolení  
pracovníci, kteří reagují na aktuální situaci jednotlivých  
klientů a řeší jejich problém v rámci celé ČR. 
Službu poskytuje Anděl Strážný,z.ú. provozovna 5.května 797, 
 Česká Lípa, registrovaný poskytovatel tísňové péče u MPSV. 
Dotazy zodpoví a službu předvede koordinátorka projektu  
tísňové péče Anděl Strážný  
paní Milena Mocová,  Tel.: +420 603 563 060,  
e-mail:  mocova@henig.cz 
 
 

 
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 nás kontaktovat. 
Tel: +420 731 411 687, 731 411 689, e-mail: henig@henig.cz  

 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2016 
9.4, 30.4., 21.5., 11.6., 2.7., 23.7., 13.8., 3.9., 24.9., 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.2016 

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

 
 

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 
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