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Informace obecního úřadu 
 
Sobota 28.7.2012 
Přednáška na téma: Lužické hory a jejich dějiny. 
Začátek v 18,00 hodin v zasedačce OÚ 
přednáší Dr. Smejkal z Okresního muzea v České Lípě 
 (po přednášce promítání historických fotografií - p. Rosol) 
 
Sobota 4.8.2012 
Ve 14,00 hodin odjíždí vláček z návsi do Oybina 
Program: prohlídka hradu a obce, od 18,00 hodin grilovačka na Kammbaude. 
Pití a hudba zajištěna. 
Výdej jízdenek na OÚ v pondělí 30.7.2012 od 15,00 hodin. 
 
Středa 8.8.2012 
Veřejná schůze od 16:00 hodin v zasedačce OÚ 
Nejdůležitější bod programu: stanovisko občanů a OÚ k uzavření místní pošty od 1.9.2012 

Starosta : František Audes 
 
Informace SpK - Krompašské silnice 
 
Českolipský deník 8.7.2012: 
Krompach: Na novou silnici si lidé počkají 
K plánované opravě silnice v Krompachu, která je plná děr, hned tak nedojde. Krajští silničáři totiž na rekonstrukci nemají dostatek 
peněz. Proto také požádali odbor dopravy v Novém Boru o prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu dokončení stavby. 
Místním lidem tak nezbude než čekat. Stavební povolení na opravu komunikace je platné od srpna 2010 s tím, že pokud by silničáři 
nezačali stavět do dvou let, přestane povolení platit. Když jim však úředníci platnost prodlouží, budou moci začít s opravami 
komunikace i později. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.7.2012 vyšel výše uvedený článek v Českolipském deníku, že oprava silnic v Krompachu je opět v nedohlednu. Byla to zpráva 
jako blesk z čistého nebe, protože jsme vás informovali, že KÚLK (Krajský ú řad Libereckého kraje) žádá o grant na opravu 
silnice Krompach – hraniční přechod Jonsdorf v rámci výzvy Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP) a 
výsledky by měly být teprve nyní zveřejněny i na internetu. Obrátili jsme se e-mailem o stanovisko na Ing. Jana Čápa, 
vedoucího oddělení pozemních komunikací KÚLK. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dotaz: 
Dobrý den pane Čápe, 
Dočetli jsme se v Českolipském deníku z 8.7.2012, že rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - státní hranice se opět z důvodů 
nedostatku peněz v dohledné době konat nebude a že v srpnu 2012 končí stavební povolení. Můžete nám, prosím, k této pro nás 
naprosto fatální zprávě napsat stanovisko ? Víme, že jste žádali o grant v rámci výzvy ROP Severovýchod, ale výsledky jsme na 
internetu nezjistili. 
S pozdravem 
Rudolf Kalita 
Sdružení pro Krompach, o.s. 

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

č. 07/12        červenec 2012 
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Odpověď Ing. Čápa: 
 
Dobrý den, 
českolipský deník ví asi více než já. poslední informace je, že projekt byl schválen v Ropu a může se začít stavět po jeho vysoutěžení. 
Soutěž na dodavatele stavby probíhá u KSSLK, prosím obraťte se tam. 
Čáp Jan 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mezi tím jsme na internetu skutečně objevili, že grant na rekonstrukci silnice III/27017 Krompach - státní hranice je schválen. Ale 
podle rady Ing. Čápa jsme se obrátili na Ing. Růžičku, ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, abychom pro vás měli 
informaci tak říkajíc „od pramene“. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dotaz:  
 
Vážený pane řediteli, 
na základě komunikace s Ing. Čápem z KÚLK a informace v Českolipském deníku z 8.7.2012, že rekonstrukce silnice III/27017 
Krompach - státní hranice se opět z důvodů nedostatku peněz v dohledné době konat nebude, se na Vás obracíme s dotazem, jaká je 
skutečná situace. Tato informace je pro obyvatele i rekreanty v Krompachu vzhledem ke stavu silnice zásadní a další odklad oprav 
naprosto nepředstavitelný. 
Přikládáme odpověď Ing. Čápa, která je v rozporu s článkem v Českolipském deníku a žádáme Vás o informace o skutečném časovém 
postupu nejen oprav silnice III/27017 Krompach - státní hranice, ale i silnice Heřmanice - Krompach.  
S pozdravem 
Rudolf Kalita 
Sdružení pro Krompach, o.s. 
 
Odpověď Ing. Růžičky,  ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje: 
 
Dobrý den, pane Kalito, 
potvrzuji informaci pana Čápa. V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Přesný termín zahájení stavby bude znám 
až po jeho dokončení, podpisu SoD a dokončení formalit spojených s čerpáním dotace z programu ROP. 
Na základě čeho uveřejnil ČL deník informaci nevím. 
S pozdravem 
Ing. Jan Růžička ředitel 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 
České mládeže 632/32, 466 06 Liberec 6 
Pracoviště: 
ČS Armády 4805/24, 466 05 Jablonec n.N. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Protože jsme nedostali ještě odpověď na druhou část dotazu, tj jak to je se silnicí  Krompach – Heřmanice, poslali jsme Ing. Ružičkovi 
dotaz znovu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dotaz: 
 
Dobrý den pane řediteli, děkujeme za příznivou odpověď. Jak to vypadá se silnicí Krompach Heřmanice, ta je také v žalostném stavu, je 
plánovaná rekonstrukce ? 
Děkuji a zdravím 
Rudolf Kalita, SpK, o.s. 
 
Odpověď Ing. Růžičky,  ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje: 
Dobrý den. Zde je situace obdobná. Pouze dotačním titulem je program Ziel 3. 
Jan Růžička 
 
Celkově lze tedy konstatovat, že peníze se našly a po vysoutěžení dodavatelů prací na rekonstrukci silnic se snad už opravdu 
začne rekonstruovat ! 

Kalita Rudolf 
SpK o.s. 

 

Další obecné informace 
Karta sociálních systémů (sKarta) 
Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti, které jsou dosud vypláceny třemi různými platebními 
způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny prostřednictvím Karty sociálních systémů 
neboli tzv. sKarty. Vydávat se bude ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P. 
sKarty budou vyráběny v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty, budou tedy obsahovat 
stejné ochranné prvky. Podobný systém zavedla a využívá již řada evropských zemí, například Itálie, Velká Británie, Finsko a další, 
mimo EU třeba také USA.  
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Pro koho je sKarta určena? 
sKarta je určena příjemcům následujících nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, které se 
vyplácejí buď jednorázově, nebo pravidelně: 
•Dávky státní sociální podpory  
•Dávky pomoci v hmotné nouzi  
•Dávky příspěvku na péči  
•Dávky pro osoby se zdravotním postižením  
•Dávky v nezaměstnanosti  
Jakou funkci bude sKarta plnit? 
•sKarta bude mít tři funkce: identifikační, autentizační a platební.  
•Sloužit bude zejména k identifikaci na úřadě. U osob se zdravotním postižením bude plnit funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi 
jejími výhodami.  
•Autentizační funkce umožní z domova realizovat činnosti spojené s veřejnou správou. Příjemce bude mít prostřednictvím internetu 
přehled o čerpaných sociálních dávkách.  
•Platební funkce umožní příjemci sKartou platit v obchodech nebo vybírat hotovost z bankomatů České spořitelny i všech dalších bank. 
Prostředky bude možné si bezplatně převést na svůj vlastní účet.  
Co bude sKarta obsahovat? 
•sKarta bude obsahovat běžné identifikační údaje, které jsou obvyklé pro bankovní kartu, tudíž i ochrana bude podléhat stejným 
parametrům a principům. 
•U osob zdravotně postižených bude sKarta obsahovat také fotografii a informaci o stupni mimořádných výhod. 
Přechod na nový systém        
Karty sociálních systémů, tzv. sKarty, budou na úřady práce v České republice distribuovány od konce června letošního roku, od 
července pak budou vydávány klientům. Každý příjemce této sKarty bude písemně vyrozuměn o tom, že je jeho karta na úřadu 
připravena. Nejprve tedy držitel sKarty obdrží od příslušného úřadu práce dopis s výzvou k vyzvednutí sKarty. Při převzetí sKarty 
dostane klient příručku s návodem, jak lze kartu používat, informaci o podmínkách použití sKarty a také sazebník plateb při nakládání 
s sKartou. Přičemž zdarma je pro příjemce sKarty její vydání jedenkrát za 4 roky, otevření a vedení platebního účtu, 
bezhotovostní platba kartou u obchodníka, výběr z bankomatu České spořitelny ke každé dávce nebo provedení jednoho 
bezhotovostního převodu. 
sKarty budou na úřady práce zaváženy postupně, a to v průběhu celého druhého pololetí roku. Denně by mělo být na úřady práce v celé 
České republice distribuováno v součtu 7 – 10 tisíc karet. Takový počet je zvolen, aby nedocházelo k přetížení jednotlivých pracovišť. 
Informace pro klienta 
Každý klient, pro něhož bude karta připravena, o tom bude informován dopisem z ÚP ČR. První dávky budou prostřednictvím 
těchto karet vyplaceny až v srpnu, poslední z příjemců naopak obdrží svoji sKartu až v prosinci a příspěvek či dávku od státu si 
poprvé prostřednictvím sKarty vyzvedne až v lednu roku 2013. Harmonogram distribuce sKaret počítá s tím, že nejprve budou sKarty 
distribuovány ve velkých městech. Zde v první řadě mezi ty klienty, kteří již dnes čerpají dávky prostřednictvím svých bankovních 
účtů. 
Držitelé průkazů TP, ZTP A ZTP/ P 
U speciálních sKaret, které jsou určeny držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, bude nutné, aby příjemci dodali na úřad práce svoji 
fotografii, která bude na sKartě uvedena. Tito příjemci tedy nejprve získají od úřadu práce informaci, že na další pravidelnou 
návštěvu úřadu práce (například při dokládání povinných dokumentů) mají přinést svoji portrétní fotografii . Teprve poté, co 
bude jejich karta připravena, obdrží dopis s výzvou k vyzvednuté své sKarty.  
Výhody, které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, zůstávají i nadále zachovány. Dávky, na které má příjemce tohoto 
průkazu nárok, bude čerpat prostřednictvím sKarty. 
Pokud příjemce dávek nebude chtít s sKartou nakládat a bude například chtít i nadále přijímat dávky na svůj vlastní účet, bude 
to možné. Možnosti, jak toho dosáhnout, se mu nabízí dvě. Buď příkazem provedeným na ÚP ČR, nebo samostatně prostřednictvím 
bankomatu ČS. Více viz www.skontakt.cz/sportal/menu/cs/main/nav02_pouziti_karty 
Výjimkou jsou tzv. účelové dávky, v případech, kdy dosud nebyly dávky vypláceny peněžitě, ale například prostřednictvím poukázek, 
nebude možné vybrat hotovost z bankomatu, či převést ji na svůj účet. Možnosti nákupu budou omezeny prostřednictvím kódu 
obchodníka, v praxi to znamená, že kartou nebude možné platit například v pohostinství či v herně. 
www.skontakt.cz 
Další pokyny a přednášky na toto téma budou následovat také u nás na Krompachu. 
Budeme se snažit včas informovat. 
Zdravím. 

Starosta : František Audes 
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Stalo se  
 
7. července se konal již 5. ročník Cyrilometodějských slavností. 
Podle ohlasů,  které se k nám donesly, byla velká spokojenost a akce se lidem líbila. Škoda jen dvou věcí. Jednak toho, že plánované 
občerstvení u pouťových atrakcí, které bylo domluveno měsíce předem s p. Bělou a byl p. Švárou postaven i stan pro pohodlí 
hodujících, se bez omluvy nedostavilo. Poučení pro příště. Nutno říci, že občerstvení p. Mesároše situované u kostela jej plně nahradilo 
a příště občerstvení objednáme už jenom u něj. 
Druhou nepříjemnou věcí bylo počasí. Sice nedlouho před koncem akce, ale přesto začal nepříjemný prudký liják a akci „násilně“ 
ukončil. 
Příjemnou stránkou akce byla účast mnoha lidí na její přípravě a organizaci. A rozhodně to nebyli jen členové SpK. Díky za to a hodně 
si toho vážíme. Díky i všem kuchařkám. Jejich výtvory byly velmi dobré a jen se po nich zaprášilo. Díky i občanskému sdružení Jánské 
kameny - Johannisstein, které nám zapůjčilo klíče od kostela, aby si jej zájemci mohli alespoň prohlédnout, protože letos mše z důvodů 
nepřítomnosti p. faráře nebyla sloužena. 
Zajímavé a úspěšné bylo i letošní vystoupení krompašských hasičů ve spolupráci s cvikovskými hasiči, kteří ukazovali vyproštění 
osoby z havarovaného auta. 
Díky za pohotové moderování programu p. Šímou. 
Úspěch měla i netradiční večerní ohňová show pořádaná Skupinou historického šermu Garde Cvikov. 
V neposlední řadě děkujeme mladým mažoretkám z Dětského domova v čele s jejich vedoucí pí. Janou Davidovou, které jsou rok od 
roku lepší a lepší. Jejich vystoupení a vystoupení mažoretek z Nového Boru bylo krásné a vždycky je největším „tahákem“ slavností. 
Přejeme mažoretkám, ať se jim stále daří a těšíme se na příští rok zase na jejich vystoupení.. 
Děkujeme Obecnímu úřadu za vstřícnost a účast při přípravě akce. Nelze vyjmenovat všechny, ale všem díky za nezištnou pomoc. A 
budeme se těšit na spolupráci při dalších akcích.  
A bude se na co těšit. Doufáme, že se podaří v druhé polovině srpna koncert pro violu a kytaru v místním kostele. Další a již téměř 
tradiční akce se připravuje na polovinu září a to „Buřtobraní“. Na první advent druhý ročník „Sousedského posezení“. Takže je na co se 
těšit.  
 
Ještě zvláštní poděkování Pavle Serinové za krásný dort, který plně nahradil plastickou mapu Krompachu, jen měl tu výhodu, že byl k 
snědku. Byla to věrohodná mapa i skvělý dort. 

Předseda SpK 
Rudolf Kalita  

 

 

 
Díky. 
Každým rokem o Cyrilometodějských slavnostech dostáváme 
extra moučníky od pí. Hansalové, ale ani ostatní kuchařinky 
nesmíme vynechat a tímto jim děkujeme. Letos byly také pravé 
české makové buchty od pí. Audesové, ale to, co „nemělo 
chybu“ a bylo obzvlášť dobře vypracované, to byl dort od 
Pavly Serinové a Jirky Daňka z Prahy. Na dortu byla 
vyobrazena obec Krompach i s Hvozdem a vypadalo to krásně 
(pozn. i to tak chutnalo). Srdečně děkujeme, neb autoři byli i 
nejmladší tvůrci sladkého výrobku. 
Díky všem. 

Zdraví Vás Jarka Davidová 

 
Několik fotografií ze slavností: 
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Ještě dodatečně jedno poděkování. 
 
P O D Ě K O V Á N Í  
Obecní úřad v Krompachu děkuje sousedovi Jaroslavu Ř Í P O V I za osobní iniciativu při opravě kříže na hřbitově a jeho opětovné 
instalaci na podstavec, aniž by požadoval finanční odměnu. 

Starosta : František Audes 

      
 
Pro kulturní nadšence  – Městské divadlo Nový Bor – Lesní divadlo Sloup v Čechách 
 
26.7. v 19:00   Lesní divadlo Sloup v Čechách 
Až opadá listí 
pohádka od Jana Wericha, Novoborská divadelní společnost 
Nopoď 
Vstupné: 40,- a 80,- Kč 
 
31.7. v 19:00   Lesní divadlo Sloup v Čechách 
Mauglí 
pohádka o chlapci, který je odloučen od společnosti, divadelní 
soubor Mladá scéna Ústí nad Labem 
Vstupné: 40,- a 80,- Kč 
 

3.8. v 19:00  Lesní divadlo Sloup v Čechách 
Bubáci a hastrmani 
pohádka Josefa Lady, agentura K+M, Hofmannovo divadlo 
Vstupné: 40,- a 80,- Kč 
 
7.8. v 19:00  Lesní divadlo Sloup v Čechách 
Tajemství lesní tůně 
pohádkový příběh o dvou rybářích v podání divadelní 
společnosti Fr. Krezmanna 
Vstupné: 40,- a 80,- Kč 
 
10.8. ve 20:00  Lesní divadlo Sloup v Čechách 
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Záměna 
moudrá a laskavá komedie o mužích a ženách pro všechny bez 
rozdílu věku, agentura Nordproduktion 
Vstupné: 50,- a 100,- Kč 
 
14.8. v 19:00  Lesní divadlo Sloup v Čechách 
Byl jednou jeden drak 
muzikálová pohádka podle J.Lady, umělecká agentura Agnes 
Česká Lípa 
Vstupné: 40,- a 80,- Kč 
 
17.8. v 19:00  Lesní divadlo Sloup v Čechách 
Ať žijí duchové 
hudební pohádka, divadelní spolek Řevnice 
Vstupné: 40,- a 80,- Kč 
 
Mariánská pouť 
17. – 19.8. Městský park Nový Bor 
Pátek 17.8 
18:30 B-NHL – bigbeatová kapela 
21:00 Fanfáry z kostela 
21:05 DRÁKULA – divadelní představení Nopoď 
Sobota 18.8 
10:00 Sklářská muzika Míly Dočkala 
13:00 TAJTRDLIK - BAND písně Ivana Mládka 
14:30 Šitíčko Krejčíka Honzy – pohádka pro děti  
15:45 Show Milana Matějky  

16:00 Divadlo Trakař „Když jde pusa na špacír“ - pohádka 
16:45 Zumba / Cvikov 
17:15 Divadlo Trakař „Nejkrásnější narozeniny“ – pohádka 
17:50 Show Milana Matějky  
18:00 Naopak – folk / Dobříš 
19:30 Atomik – rock -pop / Nový Bor 
21:00 Fanfáry z kostela 
21:15 NĚTOČKA (F.M.Dostojevský) - Turnovské divadelní 
studio 
Neděle 19.8. – kostel Nanebevzetí Panny Marie 
10:00 Mše svatá  
17:00 Guitar arte trio – koncert 
Nafukovací atrakce pro děti, staročeské občerstvení, řemeslné 
stánky 
Změna programu vyhrazena 
 
21.8. v 19:00 Lesní divadlo Sloup v Čechách 
Našel se medvěd 
pohádka, jak ztracený medvěd procestoval svět v podání 
divadla Krapet 
Vstupné: 40,- a 80,- Kč 
 
24.8. ve 20:00 Lesní divadlo Sloup v Čechách 
Pavel Bobek s doprovodnou skupinou P.R.S.T. 
závěrečný koncert letošního kulturního léta 
Vstupné: 80,- a 150,- Kč 

Historické pohlednice 
 

 
Něco pro chuť. 
Tvarohové řezy 
1 kg měkkého tvarohu, 30 dkg cukru, 12 dkg tuku, 5 lžic dětské krupice, 4 vejce, 2 vanilkové cukry, 1 prášek do pečiva. 
Tvaroh utřeme s tukem, přidáme cukr, žloutky, vanilkový cukr a v krupičce rozmíchaný prášek do pečiva.  
Vypracujeme těsto, do kterého nakonec vmícháme z bílků ušlehaný tuhý sníh . Upečeme do zlatova ve vymazané a moukou vysypané 
formě. 
Dobrou chuť!! 
Různé 
Firma Jirmásek nabízí možnost koupě mléka a mléčných výrobků 
v Krompachu 
Složení mléka naší krávy Jersey je 7% tuk, 4% bílkoviny. 
Mléko je žlutě zbarvené karoténem a je vhodné k výrobě másla 
a sýrů. 
domácí mléko plnotučné 15Kč/ 1litr /nepasterované/ 
domácí tvaroh plnotučný 27Kč/ 250g 
domácí měkký sýr 27Kč/ 100g / výroba na objednávku. 

 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2012 
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, 
mob.: 777 174 836 
4.8., 25.8., 15.9., 6.10., 27.10., 17.11., 8.12., 29.12.2012, 
19.1.2013  

 
Koloniál „U GOGA“  

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

 
Ubytování v Krompachu 

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

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. 


