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

1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pohádková cesta 
Krompach  2018 

 
 

Ahoj děti !!! Dne 23.6. 2018  Vás zveme na pohádkovou cestu. Užijeme si spolu spoustu zábavy a dobrodružství. 
Sejdeme se na nádvoří DD a akci společně zakončíme v Restauraci Na Hřebenovce diskotékou, opékáním buřtů a 
točenou zmrzlinou. Těšíme se na Vás, vaše Sněhurka a trpaslíci, Mařenka a Jeníček, Bob a Bobek a další naši 
kamarádi. 
 

Start: 14:00 - 14:30  nádvoří DD Krompach 
Cíl: Restaurace Na Hřebenovce 

Pořádají: Restaurace Na Hřebenovce, DD , OÚ a SDH Krompach 
Pokud bude pěkné počasí, bude i pěna. 

 

 
 

 
Informace z obce: 
 
V pátek 1.června 2018 se v prostorách restaurantu Ještěd uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže měst a obcí 
Libereckého kraje v třídění komunálního odpadu „Zlatá popelnice“ 2017. 
 
Obec Krompach získala deset tisíc korun v rámci soutěže Zlatá popelnice, která hodnotí třídění odpadů ve městech a 
obcích. Krompach se stal letos skokanem roku za největší posun v množství vytříděného odpadu. 

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

 
č.06-1/18      www.spk-krompach.wbs.cz  červen - mimořádné 2018 
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Zastupitelstvo obce Krompach děkuje všem obyvatelům a občanům Krompachu za to, že se velkou měrou podílíte na 
recyklaci komunálního odpadu a tím šetříte naší přírodu. Budeme velice rádi, že v tomto úsilí budete nadále pokračovat 
a my se budeme snažit zkvalitňovat odpadové hospodářství na Krompachu. 
 

 
 

            
 
 
 
Dne 22.6.2018, to je v pátek, bude v prostorách u „kravína“ p řistaven kontejner na velkoobjemový odpad. 
Prosím, abyste udržovali pořádek okolo kontejneru a snažili se ukládané věci v kontejneru rovnat. V případě potřeby 
dalšího kontejneru plný kontejner v pondělí odvezou a zároveň přivezou nový. Kontejner není určen na nebezpečný 
odpad jako je eternit, azbest atd., dále stavební materiál, suť apod. 
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Změny jízdních řádů 06/2018 NOVOBORSKO - Seznam změn platných od neděle 10. června2018 
 
 

LINKOVÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  
 

ε 272 
Jablonné v Podj. –
Dubnice – Stráž 
p.Ralskem 

540 
272 

Nové 
spoje 101 

- 106 

Nové sezónní víkendové spoje v trase Jablonné v Podj. – Petrovice a zpět. 
Odjezdy z Jablonného v Podj. od žel.stanice v sobotu, neděli a ve dnech 5.7. 
a 6.7. v 9:45; 11:45 a 15:45; odjezdy z Petrovic v 10:00; 12:00 a 16:00.  
Provoz do 30. září 2018. 
V Petrovicích navazuje autobusová linka 6 do/ze Zittau (Žitava) přes Oybin. 

ε 462 

Česká Lípa – 
Volfartice– Kam. 
Šenov – Česká 
Kamenice  

500 
462 

více Úpravy časů odjezdů z nácestných zastávek (zpravidla o cca 1 – 3 min.) 

500 
471 

Nové 
spoje 101 

- 106 

Nové sezónní víkendové spoje v trase Nový Bor –Jablonné v Podj. a zpět; 
v Jablonném návaznost na linku 272 do Petrovic a zpět. 
Odjezdy z Nového Boru v sobotu, neděli a ve dnech 5.7. a 6.7. v 9:15; 11:15 a 
15:15; odjezdy z Jablonného v Podj. od žel.st.  v 10:15; 12:15 a 16:15. Provoz 
do 30. září 2018. 

ε 471 

Nový Bor – Kunratice 
u Cvikova – 
Jablonnév Podj. – 
Stráž p.Ralskem 

 4, 6, 22 Úpravy časů odjezdů z nácestných zastávek (zpravidla o cca 1 – 3 min.) 

ε 474 
Nový Bor –Sloup 
v Čechách –Zákupy – 
Mimoň 

500 
474 

15, 22 
Večerní spoje prodlouženy v Novém Boru do/ze zastávky Crystalex – odjezd 
18:05. Z následujících zastávek posun časů odjezdů o 1 – 2 min. 

Nové 
spoje 101 

- 104 

Nové sezónní víkendové spoje v trase Nový Bor – Polevsko a zpět s možností 
přepravy jízdních kol. 
Odjezdy z Nového Boru v sobotu, neděli a státní svátky v 9:45 a 15:26; 
odjezdy z Polevska v 10:00 a 15:35. Provoz do 30. září 2018. ε 482 

Nový Bor – Polevsko – 
Kytlice 

500 
482 

35 
Změna trasy večerního spoje – v Novém Boru pojede přes zast.Crystalex 
(odjezd 18:11) 

 

Koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji | www.iidol.cz | email:info@korid.cz| tel.: 774 485 021  

 

Vyjádření starosty obce : 
Vážení spoluobčané, 
 v posledním čísle 06/18 Krompašských rozhledů z června 2018 jsem si na straně 3  
přečetl článek Bledulová louka – rok poté a uvědomil jsem si důležitou věc – komunální volby se blíží a 
volební kampaň před nimi již začala. Je tedy čas připravit se na útoky a osočení a manipulaci s fakty, a to i 
v případech zcela jasných a srozumitelných. Šlo o velmi rozhořčeně psaný článek plný urážejících přirovnání, 
pomluv a absurdních spekulací, avšak postavený na nekonkrétních obviněních.  Považuji za nutné vysvětlit 
alespoň to, co bez zásahu do soukromí dotčených osob mohu.  
 
 Tak tedy: Obec před více než 13 (!) lety pronajala obecní pozemky. Mimo jiné i louky, na nichž 
rostou Bledule jarní a také zvláště chráněný ohrožený druh Prstnatec májový.  Při pronájmu obec postupovala 
zcela transparentně podle podmínek stanovených zastupitelstvem obce. Z důvodu přijetí nového občanského 
zákoníku před více než třemi lety došlo ke změně v tom, že z nájemní smlouvy se –  za stejných podmínek – 
stala smlouva pachtovní. Opět byly splněny všechny formální podmínky, a to včetně vyvěšení záměru obce.  
Poté pan Kudrna požádal obec o poskytnutí informací o okolnostech uzavírání smlouvy o nájmu a zejména 
pachtovní smlouvy. Obec mu vyhověla a požadované informace sdělila. Když zjistil, že pronájem a pacht byl 
uzavřen zcela v souladu se zákonem a podle podmínek zastupitelstva, nezbylo mu než napadat nízkou cenu 
nájmu. Z mého pohledu je však zcela mimo realitu. Pominu-li základní fakt, a to že nájem i pacht byly 
uzavřeny přesně podle schválených podmínek zastupitelstva, musím se ohradit vůči tvrzení, že obci vznikla 
ztráta v řádu mnoha statisíců či dokonce v řádu miliónů korun. Pronajímané pozemky jsou užívány k seči 
trávy.  Považuji za naivní domnívat se, že pronájmem či pachtem pozemků s tímto druhem užívání lze 
dosáhnout tak vysokých výnosů, aby z nich mohl být hrazen pacht v takové výši, jak autor píše. Avšak 
budeme mít možnost reálně se přesvědčit, neboť se po takové urážlivé kampani pachtýř rozhodl, že bude 
souhlasit s předčasným ukončením pachtu tak, aby mohla být vyhlášena soutěž o cenu pachtovného. Za sebe 
však mohu slíbit, že se přičiním za to, aby obecní pozemky byly vždy užívány tak, aby bylo přednostně 
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chráněno či obnoveno narušené životní prostředí.  Stávající uživatel takovou péči pozemkům věnoval, o čemž 
svědčí místní šetření CHKO v letech 2017 a 2018, o jejichž výborných výsledcích informovaly Krompašské 
rozhledy. Jen doufám, že nenávistný článek nebude důvodem toho, že místní pachtýř dodržující stanovené 
podmínky ochrany okolní přírody a krajiny, ve které žije spolu s námi, bude jen z důvodu vyšší ceny (byť jen 
o pár korun) nahrazen uživatelem, jehož snahou bude jen hospodářský užitek na úkor drancování životního 
prostředí, a to i proto, že se zaváže k úhradě pachtovného na hranici rentabilnosti.  

Závěrem si proto dovoluji shrnout, že sice předvolební agitace je na místě, avšak agitátor by měl vždy 
především dodržovat hranice slušného chování nejen k zastupitelstvu obce, ale též ke svým spoluobčanům.  

  
František Chadima, starosta obce 

 


