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Informace obecního úřadu 
 
Na Obecním úřadu již nějakou dobu běží níže uvedený odvlhčovač. Obec je s jeho činností  spokojena a jednotlivé místnosti se daří 
pozvolna vysoušet. Případným zájemcům OÚ umožní jeho prohlídku a zodpoví dotazy. Jistě zajímavá nabídka. Mnoho lidí má  jistě 
problémy s vlhkostí v domě. Odvlhčovač by třeba mohl být jedno z řešení. 
Pokud by bylo více jak deset zájemců, zajistil by OÚ obchodníka, který by odvlhčovač předvedl a vysvětlil podrobněji. 

 
Odvlhčovač Zibro DD108 
Adsorpční odvlhčování představuje vysoce účinnou metodu vysoušení vzduchu průchodem přes silikagelový 
materiál, který se kontinuálně tepelně regeneruje. 
Okruh pracuje bez kompresoru a náplně chladivem. Je proto tichý a lehký. 
Předností je dosahování extrémně nízkých hodnot vlhkosti při stabilním výkonu i při nízkých teplotách. 
Relativně vyšší příkon se vrací v účinnosti odvlhčení a výstupem teplého vzduchu. 
Adsorpční odvlhčovač vzduchu Zibro DD108 je vybaven generátorem zdraví prospěšných negativních iontů. 
 
Technické údaje 

Max. příkon: 370 - 600 W 
Napětí:  230 V / 50 Hz 
Proud: 2,6 A 
Doporučená podlahová plocha do: 25 m2 

Odvlhčení: 8 l / 24 hod v celém rozsahu teplot  
( 1 - 35 st. C ) 

Objem nádržky na vodu: 3,5 l 
Rozměry š x h x v : 300 x 195 x 500 mm 
Hmotnost: 6,5 kg 
Hladina hluku:  34 / 48 db 
Záruka:  2 roky 

 
 
 
Jiné informace  
 
Několik občanů ze sousedních německých obcí chodí již několik let na kurz češtiny do Krompachu. Jako učební pomůcka a jeden 
ze zdrojů informací o Krompachu, kde se češtinu učí, jim slouží i Krompašské Rozhledy. A tak se nedávno domluvili a společně 
darovali redakci na další práci 500.-Kč. Velmi si této pomoci vážíme a budeme i nadále podporovat společné akce a přeshraniční 
spolupráci.  A doufáme, že Rozhledy budou i nadále sloužit i jako didaktická pomůcka. 

Rudolf Kalita 

 

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

č. 09/12        září 2012 
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Tip na výlet. 
 

Pro mladé i pro starší, pro párečky i pro dědu s vnukem, zkrátka pro  celou rodinu je příjemný výlet do malé ZOO v Žitavě. Je 
situována na výjezdu z města směrem na Grosschönau, v ohromném lesoparku. Hezké zážitky v krásném prostředí.  Potřebujete sice 
auto, ale to snad problém není, no a pak objedete zprava ten větší a známější Kaufland a držíte se bílých směrovníků, které ukazují 
cestu nápisy TIERPARK. Velké parkoviště, dospělí  do parku platí vstup 4.-Eur, děti polovinu. Uvnitř najdete něco kolem 35 výběhů a 
klecí (český  plánek dostanete ke vstupence), které jsou kolem asfaltových cestiček, křížem krážem po celém areálu. Nad vámi po 
lanech důstojně přecházejí  nosálové a na každém stromě mají vyrobenou pozorovatelnu. Děti zde najdou vše od domácích zvířat, 
slepic, králíků, prasátek , koz, ovcí, krav a kachen, přes žáby, myši, morčata, opičky, papoušky i noční ptáky, dravce a pštrosy, lamy i 
lišky, rysa nebo velblouda, mývala, koně, osly, prostě vše, co může malá okresní ZOO nabídnout. Na každém rohu je dětská 
prolézačka, skluzavka, hřiště nebo lana na jakési dráze, všude dřevovýzdoba od českých i německých řezbářů , spousta laviček, nalezli 
jsme i dva kiosky s občerstvením a veřejné toalety, takže výlet na dvě až tři hodiny nebo také na celý den se přímo nabízí. 
 

Zdraví vás   Josef Vincík 
 
Jen připomenutí. 
 
Nezapomeňte!! 
Pomalu končí rekreační sezóna a některé chalupy budou zazimovány a až do jara opuštěny. Nezapomněli  jste na svoje povinnosti vůči 
obci? Máte zaplaceny popelnice a vodné a stočné? Tyto poplatky jsou jeden z mála příjmů obce a protože my, jako obyvatelé, od obce 
také stále něco potřebujeme, je dobré splnit si i vlastní povinnosti vůči obci. Tak nezapomeňte,  je zbytečné být dlužníkem. 

Kal. 

 
 
Co se poslední dobou událo? 
 
V sobotu 15. září se uskutečnil již třetí ročník krompašského Buřtobraní. 
Vracíme se k němu několika fotografiemi. Lze říci, že se opět vydařilo a vládla všeobecná spokojenost. Díky všem, kteří se na přípravě 
a organizaci podíleli. Děkujeme pak zejména dětem z místního Dětského domova za jejich kuchařské výtvory, které měly velký úspěch. 
Trochu nás letos zklamalo počasí, ale na průběh a spokojenost návštěvníků nemělo velký vliv. 
Budeme se těšit na příští rok. 
 
 

     
 

     
 
 
 
SDH Krompach 
 
Ve stejný den v sobotu 15.9. se zúčastnil místní hasičský sbor soutěže požárních družstev ve Stružnici. A úspěšně. Přivezl pohár za 
krásné třetí místo. 
Blahopřejeme. Jen tak dál.  

Kal. 
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A jaký je poslední vývoj ohledně silnic v Krompachu? – zeptali jsme se opět e-mailem Ing. Jana Růžičky, ředitele 
Krajské správy silnic Libereckého kraje. 
 
Komu: Ing. Jan Růžička KSSLK 
Od: Kalita 
20. září 2012  
Věc: Rekonstrukce silnic v Krompachu 
 
Dobrý den, 
Vracím se k naší vzájemné komunikaci ohledně silnic v Krompachu ze dne 23.8.2012. Čas běží, na horách hlásí první sněhové 
přeháňky a silnice v Krompachu se tiše stydí za svůj stav a kdo projíždí Krompachem, tak zuří. 
Ptám se, jaká je situace k dnešnímu dni, prosím? 
Na Juliovce se opravují mostky a pokládají asfaltové koberce na vytlučených částech a zde v Krompachu nic.  
Přestože na obě silnice byly schváleny dotace, tak dosud ani přípravné práce nejsou nikde vidět. Natož příprava případných 
objízdných tras. 
Nechci být poslem špatných zpráv, ale je tu pomalu říjen. Období, kdy se stává, že i sníh napadne.  
Budou se silnice opravovat ve sněhu?  
Nebo se konečně Krajská správa místo slov a slibů odhodlá k činům? 
 
Kalita Rudolf 
předseda Sdružení pro Krompach, o.s 
 
 
 
Od:Jan.ruzicka@ksslk.cz>  
Předmět: Rekonstrukce silnic v Krompachu  
Komu: kalitovi@volny.cz  
Datum: Pátek, 21. září 2012 - 8:29:55 
  
 
Dobrý den, pane Kalito, 
na "Vaši "silnici jsme nezapomněli, bohužel ještě probíhají formální kroky. Tato akce spojuje 2 dotační tituly, takže je to o něco 
složitější. Nyní dobíhá lhůta pro podání nabídek, následně po jejich vyhodnocení musí před podepsáním smlouvy proběhnout další 
kontrola dozorujících orgánů (ÚRR a CCR)... 
V případě dalších průtahů se nebudeme tlačit do provedení v letošním roce za každou cenu, případně se provedou přípravné práce a 
hlavní stavba proběhne na jaře. 
 
Jan Růžička 
 
(Co k tomu říci!?! Takový stav věcí jen přispívá k různým řečem. Šíří se i zprávy, že případné opravy silnic někomu zde vadí. Tak 
jen doufám, že to není pravda. Vždyť kdo by chtěl jezdit  po takových silnicích, kde i chůze je o zdraví. – doplněk redakce) 
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Pro kulturní nadšence  –Městské divadlo Nový Bor –lesní divadlo Sloup v Čechách 
 
 
 
Městské divadlo sobota 22. září v 10:00 
Agentura DAP, Hana Lamková 
MATYLDA ZASAHUJE 
aneb povídačky naší kačky 
Veselé příběhy přemoudřelé kachny Matyldy. Kachna Matylda 
všechno ví, všechno zná, všude byla.  
Je to korpulentní dáma se slamáčkem, která žije v malém 
domku na venkovském dvoře, odkud pozoruje, co se kde 
šustne. A kdo si náhodou neví rady, tomu hned ochotně 
přispěchá na pomoc. 
Pohádka pro děti od 4 let.  
vstupné: 60 Kč                                                         
 
Městské divadlo pondělí 24. září v 19:00 
C.S. Forester, AP Prosper 
AFRICKÁ KRÁLOVNA 
Příběh o lásce a válce. Ostřílenému lodníkovi zkříží cestu 
spořádaná dcera faráře. Humorný i dramatický příběh o tom, k 
čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného muže. 
Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák 
vstupné:260 Kč                                    
 
Náměstí Míru sobota 6. října 
IGS  
10:00 šermířská pohádka SHŠ Garde Cvikov  
11:00 Stratos - koncert 
14:00 šermíři SHŠ Garde 
14:30 AJETO DIXIELAND  
16:30 KRAKATIT Jiří Bláha  
17:45 DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA 
19:00 LUŽICKÁ TRÁVA 
21:00 READY KIRKEN 
 
Navrátilův sál čtvrtek 11. října v 18:00 
PhDr. Vladislav Jindra 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE  
Jak Zajíček okradl Zajíce Haseho ( z dějin kriminalistiky na 
Českolipsku) 
vstupné: 50 Kč 
 
Navrátilův sál sobota 13. října v 19:00 
SWINGOVÝ VEČER 
Večer plný swingu v podání Pavla Větrovce, Josefa Nepustila, 
Oty Jirgla. 
Hosté: Jiří Kudrmann - klarinet, saxofon, Alena Průchová - 
zpěv. 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo středa 17. října v 19:00 
Divadlo Bez zábradlí, Neil Simon 
VELKÝ HOLKY NEPLÁ ČOU 
Příběh dvou dam ve středních letech, kterým se rozpadlo 
manželství. Teď začínají konečně žít a zažívají spoustu 
komických situací. 
vstupné: 260 Kč                                                       
 

Navrátilův sál čtvrtek 18. října v 19:00 
PHISBACHER BROTHERS 
Koncert bratrské dvojice Alexe (kytara) a Waltera (klávesy) s 
originálními kompozicemi na pomezí jazzu, rocku a 
elektroniky, se silným emočním nábojem a velikým 
dynamickým rozpětím. 
Newyorský klávesista Walter Fischbacher je u nás známý z 
vystupování se souborem Celula New York Laca Decziho. 
vstupné:120 Kč 
Městské divadlo sobota 20. října ve 14:00 
Pragokoncert 
Michal na hraní    
 O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. 
 Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný 
Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s 
ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku 
ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku 
až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami 
vyrobenými nejen ze samolepicí pásky. 
 Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění 
získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků. 
 Michal a jeho vystoupení představují jednoduchou formu 
humoru, založenou na věcech které děti denně obklopují, které 
znají a jen udiveně sledují co a jak s nimi umí vymyslet jejich 
kamarád Michal. A proto odchází nejen nadšené a zabavené, 
ale nesou si v hlavičkách hodně zajímavých nápadů, které 
rozvíjí fantazii a přitom dávají smysl. 
Přijďte si hrát! Michal bude Vaší hračkou! 
vstupné: 169 Kč / 149 Kč      
                                               
Městské divadlo pondělí 22. října v 19:00 
k výročí založení Československa   Balet Opera Ústí nad 
Labem 
NABUCCO 
Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh o 
utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z 
babylonského zajetí. 
Režie: Martin Otava, atraktivní kostýmy renomovaného Josefa 
Jelínka.  
vstupné: 119 Kč                                                       
 
Navrátilův sál čtvrtek 25. října v 19:00 
NEZNÁMÁ ARMÉNIE 
Přednáška s promítáním o cestě po Arménii MUDr. Lenky 
Šepsové. 
vstupné: 50 Kč 
 
Městské divadlo pátek 26. října v 19:00 
THE BACKWARDS 
Beatles revival 
Kapela je jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě. 
Největším úspěchem čtveřice je dvojnásobné vítězství na 
prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003.  
Dalibor Štroncer (John Lennon) - doprovodná kytara, Miroslav 
Džunko (Paul McCartney) - basová kytara, František 
Suchanský (George Harrison) - sólová kytara, Daniel Škorvaga 
(Ringo Starr) - bicí 
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Historické pohlednice 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

archiv Panák 
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Něco pro chuť. 
 
 
 
Naložený králík 
 
Potřebujeme kromě králíka:  nové koření, bobkový list, sůl, pepř, sladká paprika, kmín, tymián, zázvor, cibule, česnek, obyčejnou 

hořčici, ½ másla, špek. 
 
Králíka osolit, potřít hořčicí, dát do pekáče a na to všechno koření.  
Pod králíka nakrájet na kostičky špek a  na kolečka cibuli. Rozpustit máslo a to vše tím zalít. 
Nechat přes noc uležet v lednici a potom  dát upéct do trouby. 
 
Dobrou chuť. 
 
 
Něco pro zasmání 
 
Paní učitelka řekne dětem: „ Tak děti, co nám dává slepička?“ 
Děti: „ Vejce“. 
Učitelka:  „Správně a co nám dává prasátko?“ 
Děti: „Slaninu.“ 
Učitelka:  „Správně a copak nám dává kráva?“ 
A od dětí se ozve: „ Domácí úkoly!“ 
 
 
Pepíček dostane od tatínka nové autíčko a maminka mu připomíná: „Pepíčku, co se říká?“ 
„Nevím“ odpoví Pepíček. A maminka na to: „Co říkám tatínkovi, když donese výplatu?“ 
Aha, vzpomene si Pepíček: „Neříkej, že je to všechno!“ 
 
 
 
Blondýna sedí doma a je šíleně naštvaná, protože má málo peněz. Tak přemýšlí, jak by k nějakým penězům přišla. Vtom ji napadne 
únos dítěte. Hned běží před školu, kde si vyhlédne prvního hezkého kluka a spěchá s ním domů. Doma usedne ke stolu a píše anonym. 
Milá maminko, dnes jsem ti unesla syna a chceš-li ho ještě někdy vidět, tak dej do igelitky milion korun a nech mi ho zítra v 16 hodin v 
centru u kašny. Blondýna zalepí obálku, předá ji klukovi a pošle ho domů. Druhý den běží ke kašně a tam leží igelitka s milionem a 
dopisem. Milion posílám jako výkupné, ale můžu vám říct, že my blondýny bychom si takové sviňárny dělat neměly. 
 
 
 
Různé 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2012 
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, 

mob.: 777 174 836 

15.9., 6.10., 27.10., 17.11., 8.12., 29.12.2012, 19.1 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


