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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
POZOR – informace z příprav k otevření nové knihovny v Krompachu 
V knihovně se podařilo připojit internet (moc děkujeme poskytovateli) a probrat knihy od dárců. Nyní probíhá 
katalogizace. Bude zájem o další knihy. Po katalogizaci dáme všem vědět, kdy a kam bude možno knihy, které jsou doma 
„přebytečné“, odevzdat. A pro ty, kteří se již těší na možnost půjčovat si knihy v knihovně, oznamujeme, že její otevření 
se již velmi přiblížilo. 
 
Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje číslo 1/2015 ze dne 10.srpna 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí 

vzniku požáru:  
 

Oficiální text:  
vyhlašuji 

DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZBEČÍ VZNIKU POŽÁRU 
z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a vysokých teplot, kdy podle předpovědí 
Českého hydrometeorologického ústavu trvá nebezpečí požárů na území celého kraje. 

Čl.1 
Doba trvání 

Dobu trvání zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuji od 10.srpna 2015 do odvolání. 
Čl.2 

Vymezené území 
Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuji pro celé území Libereckého kraje 

Čl.3 
Podmínky požární bezpečnosti 

1. v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ZAKAZUJE : 
a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň 

b) kouřit 
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty 

d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky 
e) spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, 

polí s obilovinami a pícninami 
f) jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření 

g) vlastníkům,správcům a osobám zajišťujících nebo provádějících hospodářskou činnost pro vlastníky lesů: 
1. pálení klestí a dřevných zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě 

2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením 
zabraňujícím úletu karbonu u výfukových potrubí 

2. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí: 
a) lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m 

b) suché travní porosty 
c) plochy zemědělských kultur 

Čl.4 
Platnost 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti v 15:00 dne 10.srpna 2015 

Vydává: Zapsaný spolek SpK z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
 

č. 08/15     www.spk_krompach.wbs.cz    srpen 2015 
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Pro velký počet dotazů ohledně ceny vodného a stočného v Krompachu sdělujeme: 
Vodné:  32,80 Kč/ m3 
Stočné:  30,70 Kč/m3 
 
Babinec  

Prázdninový „Babinec“ se v srpnu z důvodů dovolených konat nebude. Tak zase až v září v restauraci  „Na 
Vyhlídce. Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 

na všechny se těší Jarka Davidová 
 
Buřtobraní 
Letos se  oblíbená akce Buřtobraní bude konat až v sobotu 26. září. Místo konání bude jako obvykle v prostorách 
před místním kostelem. 
 
Zájemce o kompašské divadlo upozorňujeme, že opakované představení pod názvem „Po druhé si tě už nevezmu“ 
uvede místní divadelní amatérský spolek DAS pod vedením Stanislavy Jachnické pro velký zájem ve dnech 25. a 26.září 
od 19 hod. v prostorách restaurace „Na Hřebenovce“. 
Na příští rok připravuje spolek další nové představení. 
 
Odpady 
Již několikrát jsme psali o podivných způsobech některých lidí při odkládání odpadů. Jedná se jak o odpad směsný, tak i 
tříděný. 
To, co se děje celé léto v prostoru točky autobusu, je nepěkná vizitka obce. Rázem zkazí dobrý pocit, který návštěvníci 
obce získají, když sem zajedou na výlet. Jistě, ne vše je vinou jen obyvatel, a to nejen bydlících ale i chatařů. Chataři mají 
jistě možnost vzít si svůj odpad, v nejhorším případě, do místa trvalého bydliště, proč ale? Vždyť v Krompachu za odpad 
také platí. 
Chápu, že když odpad není kam dát, je to zlé. To by ale asi měl řešit obecní úřad častějším odvozem, zejména v době 
sezóny, a to hlavně letní v době dovolených. Hromady přetékajícího odpadu nejsou pěknou vizitkou. 
Ale ruku na srdce, Odhazujeme odpad opravdu tam, kam patří? Někdy se stačí podívat, co v kontejnerech je, a budete 
nechápavě točit hlavou, jak to může někoho napadnout. 
Zřejmě by to chtělo občas přidat možnost kontejneru na velkoobjemový odpad. Pokusíme se zjistit, jak tato situace 
vypadá a zdali tato možnost bude. 
Zatím je třeba se chovat trochu rozumně a ohleduplně a třídit tak, jak se má. 
             pozn.red. 

Nešvar 
 
Začíná se v obci objevovat další nešvar. Tím nešvarem se po delší době stalo zase volné pobíhání velkých psů bez 
dohledu po obci. 
Únik psa, ať už k němu dojde nedostatečným zajištěním, podhrabáním se nebo třeba zvíře vypustí nezamčenou brankou 
třetí osoba, je přestupkem proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání. 
Majitel odpovídá škody způsobené psem  a především – pokud se stane a pes někoho napadne, jedná se o ublížení na 
zdraví z nedbalosti a přestupcem je vlastník nebo držitel psa. Zase na vysvětlenou – venčí-li zvíře někdo jiný než majitel a 
pes někoho napadne, je odpovědný ten, kdo měl psa v té chvíli svěřeného. 
Zákaz volného pobíhání psů nevyplývá přímo ze zákona, ale může jej stanovit obec svou vyhláškou. Porušení této 
vyhlášky je pak pokutovatelným přestupkem.        pozn. red. 
 
POZOR! 
 
V posledních dnech se v obci objevili zloději!!!! 
Množí se krádeže kol, nosičů, ale i značek na autech a další poškození. Není výjimkou, že zloději vlezou do domu, i když 
jste doma, pokud je otevřen a nestřežen zejména z ulice. 
Dávejte si pozor a mějte oči otevřené a nebojte se nahlásit krádeže i podezřelé chování neznámých lidí na linku 158. 

pozn. red. 
Restaurace „Na Hřebenovce“ 
Dostáváme dotazy, proč se budoucí restaurace „Na Hřebenovce“ (v bývalé „Severce“) tak jmenuje. Tak tedy a velmi 
zkráceně: 
Hostinec „Na Hřebenovce“ (nyní budoucí penzion Na Hřebenovce , Am Kammweg) se nacházel na Valech už za druhé 
světové války. Údajně se tu i nějaký čas vyráběly součástky pro rakety V2. 
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Po válce sloužil objekt převážně jako rekreační zařízení ministerstva vnitra pod názvem „Severka“. 
Později zde sídlila i pohraniční policie a celní policie. V současné době probíhá rekonstrukce. 
A trochu místopisu: 
Restaurace Na Hřebenovce leží na obnovené hřebenové cestě. Liberecký kraj společně s německým partnerem 
Landkreis Görlitz realizují projekt podpořený Evropskou unií na znovuobnovení části této hřebenové cesty, která spojuje 
atraktivní místa vrcholových partií Jizerských, Lužických a Žitavských hor, Černostudniční i Ještědsko-kozákovský hřbet. 
Bližší informace viz http://www.hrebenovka.cz/cs/o-projektu.html 
Myslím, že si všichni na název zvykneme, včetně pochybovačů, i když se asi jistě bude používat i výraz „U  Kubešů“. 
Výletníkům asi na názvu nesejde. Hlavně, že najdou pěkné ubytování, dobrou stravu a dobré pití. 

pozn. red. 
Trochu za kulturou po okolí. 
 
15.8. koupaliště Nový Bor – „Mariánská pouť“ 10:00 – 17:00, 18:00 koncert skupiny Condurango, 20:30 divadelní 

představení „Jak se vám líbí“ 
18.8. lesní divadlo Sloup – „Gulliverovy cesty“ (pro děti), 40/80 Kč 
21.8. lesní divadlo Sloup – 20:00 „Lenka Filipová a hosté“ (koncert zpěvačky se svými hosty), 80/150 Kč 
22.8. Zahrádky u České Lípy – 11:00 „Zahrádecké slavnosti“ (Lucie revival, Zmožek, Pitkin, dětský kabaret atd. ... 
25.8. lesní divadlo Sloup – 19:00 „Loupežník Rumcajs“ (pohádka), 40/80 Kč 
28.8. Česká Skalice - 20:30 „Noc pro netopýry (před jeskyní ve Skalickém vrchu, svítilny sebou) 
 
Městské divadlo Nový Bor 
úterý 8. září v 19 hodin 
Willy Russell SHIRLEY VALENTINE 
Bravurní herecký koncert Simony Stašové. Jednoho dne Shirley zjistí, že její život stojí za starou bačkoru. Musí se 
odehrát nějaká změna, a to hned. Když její kamarádka vyhraje zájezd do Řecka, je rozhodnuto. 
vstupné: 350Kč 
 
čtvrtek 10. září v 18 hodin 
Navrátilův sál, přednáší: PhDr. Vladislav Jindra 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE - PUTOVÁNÍ ZA KRÁSA MI NAŠEHO KRAJE 
vstupné: 50 Kč 
 
sobota 19. září v 10 hodin 
Divadlo D5 Praha - ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE 
Divadelní představení na motivy komiksu Jaroslava Němečka. 
Čtyřlístek se vypraví do pohádky a zažije tam zase jedno ze svých velkých a neopakovatelných dobrodružství. 
Hrají: Dita Zábranská / Jana Birgusová, Libor Jeník / Václav Krátký, Josef Zýka/ David Voráček, Michal Čeliš/ Radim 
Jíra. 
Režie Libor Jeník. 
vstupné: 60 Kč 
 
sobota 19. září v 19 hodin 
Navrátilův sál  
CAMELLA a JEJÍ N ĚMEČTÍ HOSTÉ 
Vstupné: dobrovolné 
 
pondělí 21. září v 19 hodin 
Jean Barbier  -  Agentura Harlekýn 
V PAŘÍŽI BYCH T Ě NEČEKALA, TATÍNKU! 
Komedie o pařížském dobrodružství sympatického venkovana. 
Hrají: Petr Nárožný, J. Švehlová, J. Šťastný/ J. Čenský, S. Postlerová aj. 
vstupné: 350 Kč 
 
 
úterý 29. září v 19 hodin 
koncert - MISSA BREVIS 
Vystoupí : Dirigent - Václav Filip , sólisté (klarinet) - Denisa Hrušková, Kateřina Škardová, solista - bas - Milan Al-
Ashhab , soprán - Michaela Vyhnánková, baryton - Vladimír Müller. 
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Sbory: Pěvecký spolek Václavky sbormistr: Václav Filip, Českolipský pěvecký sbor. sbormistr: Jaromír Ehrenberger, 
Orchestr: složený z učitelů okolních ZUŠ, amatérských i profesionálních hráčů, žáků ZUŠ a ze členů Rumburského 
komorního orchestru. 
Program: E. Grieg - Peer Gynt ( Morning Mood, In the Hall od the Mountain King), Franz Krommer: Koncert pro dva 
klarinety a orchestr, op.35, Antonín Dvořák - Mazurek, op.49. J. Pavlica - Missa Brevis 
vstupné: 100 Kč  
 
Zvesela 
V životě je mnoho důležitých věcí. 
Ale někdy je nejdůležitější klíč od záchodu. 
 
Existuje jediný prostředek, jak se cítit dobře: 
Musíme se naučit spokojit se s tím, co máme. 
 
Můj syn byl na  podzim se svým tátou na víkendu v horách. 
Přijeli a já se ptám, co to má syn na sobě? 
Tatínek, že prý jsem mu asi koupila nový tepláky, ne? 
Synek běhal celý víkend venku v pyžamových kalhotách.V čem spal, to netuším. 
 
BABIČKY JSOU CHYTRÉ 
Byla jsem na procházce s vnukem. Zvedl něco se země a dával si to do pusy. 
Sebrala jsem mu to a řekla, ať to víckrát nedělá. 
"Proč?" zeptal se vnuk. 
"Protože to bylo na zemi, nevíš, kde to bylo, je to špinavé a pravděpodobně plné bacilů. Bacily často způsobí, že malí 
chlapci onemocní a necítí se dobře" odpověděla jsem. 
Můj malý vnuk se v tom okamžiku na mě podíval s obdivem a prohlásil: "Babi, jak to všechno víš? Ty jsi tak chytrá!" 
Rychle mi to zapřemýšlelo a odpověděla jsem: 
"Všechny babičky takové věci znají. Je to na babičkovském testu. Musí to vědět, jinak se nemohou stát babičkou." 
Šli jsme vedle sebe v tichu několik minut. Vnuk se evidentně zabýval novou informaci, kterou ode mne obdržel. 
"Aha...už jsem na to přišel!“ Rozzářil se. „Takže když ten test neuděláš, je z tebe dědeček." 
"Přesně tak," odpověděla jsem radostně! 
 
Historie 
 

 
 

Poznáte, kde to je??? 
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Vzpomínka na padlé obránce hranic z roku 1938 v Lužických horách 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
dovolte mi, abych Vás jménem Jednoty Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi srdečně pozval na 
vzpomínkovou akci pořádanou naší organizací v Lužických horách dne 13. září t.r. 
Vzhledem k probíhající výstavě o finanční stráži ve Cvikově je letošní setkání posunuto na poněkud netradiční termín. V 
neděli 13. září v 10,00 si připomeneme u pomníku hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf jak 
historii finanční stráže, tak i tragické události z podzimu roku 1938 na tomto místě. Připomeneme boj obětavých 
hraničářů, příslušníků finanční stráže a Stráže obrany státu, za svobodu našeho Československa.  Následně, ve 14,00 
hodin, proběhne v prostorách výstavy "Finanční stráž v Lužických horách" v galerii Multifunkčního kulturního centra 
Sever ve Cvikově přednáška o finanční stráži se zaměřením na region Lužických hor. 
Na akci jste srdečně zváni a na setkání s Vámi se těší členové ČsOL Jednoty Mladá Boleslav. 
 
S legionářským pozdravem, 
Ing. Jaroslav Beneš 
 
 

 
 
 
 
 
Něco příjemného, dobrého a osvěžujícího pro letošní horké léto 
 
Letní ovocný salát  
 
Ingredience: 500g čerstvých broskví, 2 velké pomeranče, 200g jahod, 2 kiwi, 4 banány, 3-4 středně velká jablka, větší 
žlutý meloun, hustý ovocný džus 
Popis přípravy: 
Ovoce očistíme, nakrájíme na přiměřeně velké kousky, vložíme do mísy a dobře promícháme. Zalijeme hustým džusem, 
opět promícháme a můžeme podávat.  
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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 2015 
22.8., 12.9., 3.10., 24.10., 14.11., 5.12., 26.12. 2015 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 
777 174 836 
 
 

Nákup až k Vám domů. 
Stačí zavolat na telefonní číslo 
731 475 710 
Doprava zdarma 
 

 
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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