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Informace z veřejné schůze zastupitelstva obce Krompach 
 
Ve středu 3. října  se konala na místním Obecním úřadu veřejná schůze zastupitelstva. 
Je nutno konstatovat, že bohužel účast místních občanů i chalupářů nebyla velká.  
 
A co bylo na programu schůze? 
- Vypadá to na další zdražení vody a stočného. Obec stále doplácí velké částky peněz na úniky vody ve vodovodních řadech, o kterých        

nikdo neví, kde jsou a kam jednotlivé řady vedou. 
- Místní hřbitov bude převeden do majetku obce za  1,- Kč. 
- Opravu silnice od návsi na Hrádek (pod Hvozd) financuje obec z peněz, které se OU podařilo dodatečně získat jako opravy po 

povodni  2007, které bývalé zastupitelstvo vůbec nenárokovalo. Plánované dokončení – konec října letošního roku. ?????????? 
- V rámci rozvoje obce plánuje zastupitelstvo ve spolupráci se sdružením „Podralsko“ několik akcí na roky 2013 až 2020: 

- rekonstrukce kravína v ceně cca 4 mil. Kč 
- oprava místních komunikací v ceně cca 6 mil Kč 
- úprava návsi v ceně cca 250 tis. Kč 
- cyklotrasa kolem Hvozdu 
- nákup a oprava restaurace „U Zámku“ – společně s investory 
- oprava komunikace otočka pod Hvozdem . Kammbaude 
-  

Tyto informace vám předáváme pouze na základě vlastních záznamů redakce ze schůze, oficiální zápis plánu rozvoje obce jsme 
nedostali. 

Informace z Obecního úřadu 

VOLBY  DO ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE  2012 
Výsledky hlasování v okrsku Krompach ze dne 12. a 13.10.2012 
 
Z celkového počtu voličů 122 přišlo volit 47 osob.Počet platných hlasů celkem 47. 
Účast voličů : 39% 
Strana č.         počet hlasů: 
7 Volte Pravý Blok       1 
14 Strana pro otevřenou společnost     1 
23 Starostové pro Liberecký kraj     10 
43 Komunistická strana Čech a Moravy    10 
53 Děln.strana soc.spravedln-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM  3 
60 Česká strana sociálně demokratická    6 
69 ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ    11 
70 Občanská demokratická strana     4 
93 Česká pirátská strana      1  
 
Bohužel, více zpráv jsme od obce nedostali. Snad příště. 
 

 

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

č. 010/12        říjen 2012 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

2/6 

 
 
 
 
Sousedské setkání. 
Připomínám, že po úspěchu v loňském roce, plánuje |SpK  ve spolupráci s obcí další ročník sousedského předvánočního setkání.  
Akce se tak jako loni uskuteční na první adventní sobotu u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku, tj 1.12.2012. 
Po slavnostním rozsvícení jste všichni zváni do prostor zasedací místnosti na Obecní úřadě, kde na vás bude čekat stejně jako loni 
mnoho sladkých i slaných dobrot, kterými se jistě budou chtít hospodyňky zase pochlubit. Kromě toho na vás bude i svařené víno, 
pokud se uvolní prohibice tak i grog, případně punč. 
Vezměte s sebou k této slavnostní příležitosti dobrou náladu a přijďte si popovídat. 
Loni bylo setkání velmi příjemné. Sousedské vztahy se přeci jen zlepšují. 

Kal 

 
Cvikovský hotel Sever získal cenu 
 
Dne 18.9. 2012 jsem se společně se stavebním technikem Petrem Vrabcem zúčastnil vyhlášení ceny Stavba roku Libereckého kraje. 
V této soutěži byl přihlášen i náš Hotel Sever. 
Hlavní cenu získala stavba soukromé vily v Liberci. 
Hotel Sever získal cenu sympatie, tedy stavba, pro kterou hlasovalo nejvíce lidí z laické veřejnosti. Ceny si samozřejmě velmi vážíme a 
vystavíme ji v Severu, kam patří. 
Sever je nominovaný do celonárodní soutěže za nejlepší rekonstrukci brownfields za rok 2011. Tuto soutěž organizuje Czechinvest ČR. 
Vyhlášení proběhne koncem roku v Praze, takže se těšíme, že by mohl Hotel Sever opět uspět i v celorepublikovém měřítku. 

JUDr. Jaroslav Švehla 
místostarosta města 

 
 
 
Pozor – „přijďte pobejt „ 
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Co by Vás mohlo zajímat v okolí? Zejména asi cyklisty. 
Poslední ZMAZÁNÍ 2012  
 
Poslední Zmazání BUDE. Motto? „Jaký si to uděláš, takový to máš". 
Tradiční akce na závěr sezóny se uskuteční v sobotu 27. 10. 2012 

 
Sraz „účastníků zájezdu" 10.30 – 11.15 hod. v PARDÁL CENTRU Jablonné v Podještědí (tenisové kurty).  
N 50° 45.80052', E 14° 45.45732'  
Program: vyjížďka po Lužických horách s nejasným cílem i délkou. Předpokládá se návštěva jednoho místního singltreku, ochutnávka 
smažených tvarůžků atp. Vše podle vašeho zájmu nebo chuti a podle aktuálního počasí. Návrat cca 16.00 hod. 
V Pardál centru možnost ranní kávy či grogu, podvečerní omytí kol i vás. Pivo, gril klobásy a něco na zub bude zajištěno. Pokud bude 
zájem, je zde možnost večerního posezení. Jestli máte někdo dovolenkové zážitky, o které se chce podělit, neváhejte vzít 
fotodokumentaci, video projekce bude zajištěna. 

Na viděnou se těší Radek 
P. S. poznáte ho?? Možná přijede taky.  

Ilustrační foto MS MTB marathon 2012 Ornans /MTBS.cz 
 

Informace ze stránek města Jablonné v Podještědí 
 
 

Pro kulturní nadšence  –Městské divadlo Nový Bor  
 
Městské divadlo středa 17. října v 19:00 
Společnost Jany Šulcové  -   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  
 
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 
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Suchanský (George Harrison) - sólová kytara, Daniel Škorvaga 
(Ringo Starr) - bicí 
vstupné: 290  
 
Městské divadlo pátek 2. listopadu v 19:00 
SLET BUBENÍK Ů 
Unikátní bubenická show přiveze rytmy z celého světa.  
vystoupí: Pavel Fajt, Miloš Vacík, Ephraim Goldin, David 
Koller, Pavel Koudelka, 
Zdeněk Bína, Tomáš Reindl 
vstupné: 260 Kč 
 
Navrátilův sál sobota 3. listopadu v 19:00 
SWING PARTA 
Hana Pánková - zpěv, Vojtěch Haňka - piano, Pavel Jirásek - 
trumpeta, 
Ota Jirgl - basa, Jiří Holman - bicí, Ivan Košťál - kytara. 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo sobota 10. listopadu v 10:00 
Divadlo Matýsek 
DATLOVÁNÍ 
Příběh plný fantazie a písniček. Datel Bonifác se učí, jak v 
životě obstát...jak se naučit létat, sehnat si potravu, obstarat si 
bydlení....k tomu všemu se ještě stihne zamilovat. 
vstupné: 60 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 12. listopadu v 19:00 
ČESKÝ KALENDÁ Ř 
Unikátní hudební projekt, který v sobě propojí, písně, básně i 
divadlo.  
vystoupí: Michal Horáček, Ondřej Ruml, František Segrado, 
Petra Hřebíčková, Lenka Nová 
vstupné: 320 Kč 
 

Navrátilův sál čtvrtek 15. listopadu v 18:00 
PhDr. Vladislav Jindra 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 
Chirugové, felčaři, lékaři a báby pupkořezné na sloupském 
panství 
vstupné: 50 Kč 
 
Navrátilův sál sobota 17. listopadu v 19:00 
PODZIMNÍ DECHOVÉ ROZJÍMÁNÍ 
Dita Eiseltová (klavír), Margarita Moskinová ( klavír), Jana 
Kopicová (hoboj),  
Veronika Hofmanová ( klarinet), Jana Hricová (klarinet) 
vstupné: 70 Kč 
 
 
Městské divadlo sobota 24. listopadu v 19:00 
Eduardo de Filippo          Agentura Harlekýn 
FILUMENA MARTURANO 
Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři 
zhýralého boháče? Simona Stašová a Svatopluk Skopal v 
hlavních rolích slavné komedie,  která patří 
k tomu nejlepšímu z italské tvorby. Dále hrají: Karel Heřmánek 
ml., Čestmír Gebouský, Petr Vančura aj. Scéna a kostýmy: 
Kateřina Baranowská. 
vstupné: 330 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 26. listopadu v 19:00  
MICHAL VAN ĚK 
- křest CD „ V galerii“ 
Marek Novotný – klavír; Petr Tichý – kontrabas; Marián 
Petržela – bicí… a další…     spojení písničkáře a světově 
uznávaných jazzmanů přivedlo na svět CD 
na pomezí folku, šansonu a jazzu 
HOST: ŽOFIE KABELKOVÁ  
vstupné: 120  

Historické pohlednice 
 

 
archiv Panák 

 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

5/6 

Něco pro chuť. 
 
Tvarohový dort bez pečení 
Suroviny: 
2 dl horkého mléka 
2 dl krystalového cukru 
1 vanilkový cukr 
2 plnotučné tvarohy 
2 lžíce želatiny¨ 
½ l vody 
1 – 11/2 sáčku piškotů 
kompotované nebo čerstvé ovoce 
kakao 

 
Želatinu namočíme přes noc do vody, druhý den ji zahřejeme, 
aby se želatina rozpustila (nesmí se vařit). Nalijeme do mixeru, 
přidáme mléko, cukr, vanilkový cukr, tvaroh a dobře 
rozmixujeme. 
Do dortové formy dáme vrstvu piškotů a posypeme ovocem 
(může být i více druhů najednou) a zalijeme směsí. Přidáme 
další vrstvu piškotů a opět ovoce a dolijeme zbytek 
rozmixované směsi a kakaem. 
Dáme do ledničky na 1 – 2 hodiny ztuhnout, nakrájíme na 
porce a zdobíme šlehačkou. 

 
 
Něco pro zasmání i k zamyšlení 
 
Daně 
 
Pokud má daň z cigaret odradit lidi od kouření 
a daň z alkoholu odradit lidi od pití, 
pak nechápu daň ze mzdy 
 
Jeden z návodů, jak přežít důchod!!! 
Jak se navždy zbavit podomního oblbovače 
 
Před barákem mě zastavil nějaký optimistický kravaťák s tím, že je z firmy už nevím jaké, a prý kolik platíme za elektřinu, že by pro 
nás měl fajnovou nabídku. 
Stižen kratochvilným nápadem zahrát si na trotla, živě jsem reagoval: „A jaký proud nabízíte?“ 
„Pro vás určitě výhodnější, než máte …“ začal našprtaný kolovrátek. 
Nehodlal jsem mu přenechat aktivitu: „No to jistě. Ale JAKEJ je ten proud? Střídavej nebo stejnosměrnej? 
„Prosím?“ ustrnul sales area manager. 
„No ptám se, jestli nabízíte proud střídavý nebo stejnosměrný“ dával jsem si záležet na výslovnosti. 
Totálně vykolejenému nabízeči to v hlavě viditelně začalo šrotovat a na čele jako by mu povstal nápis Měli jsme to na školení?. Když 
nápis zhasl, špitl obchodník nejistě „ No… to je jedno, ne?“ 
„No to teda není jedno“, pravil jsem rozhodně, „střídavej proud musíte pořád přepínat, měnit. Proto je dražší. Tak to vy asi máte 
stejnosměrnej, když ho nabízíte levnějc.“ 
„A jakej vy tady teď máte proud?“ zasáhla mladého muže spásná myšlenka. 
„Jednofázovej“ oznámil jsem suše a mladého muže spásná myšlenka opustila. 
Hned to ale srovnal: „A jakej mají sousedi?“ 
„No přece ten samej. Tady to všichni máme stejný. To jste si nezjistil předem?“ nasadil jsem pohoršený výraz, že je náš barák tak 
nehoden pozornosti. 
„Jó, jistě. Ale my dáváme nabídky jednotlivým odběratelům, ne celýmu domu. Víte co, já vám to zpracuju a přijdu ještě jednou. Můžu 
vás poprosit o nějaký kontakt?“ 
Na jméno se zapomněl zeptat, číslo jsem mu řekl, co mě zrovna napadlo, on něco naučeného zamumlal a pádil pryč. Na futru do baráku 
jsem udělal pomyslný zářez: zase jeden oblbovač, co už k nám nikdy, ale opravdu nikdy nepřijde.  
Zdravím, uživatel elektřiny    
 
Psychotest na 15 sekund. 

 
Z následujících druhů ovoce zvolte jeden a zjistíte o sobě něco nového! 
Prosím, zvažte vše důkladně, nebuďte zbrklí. 
Je to paráda, sám jsem byl překvapený. 
Vaše volba o vás toho hodně prozradí. 
 
A) Jablko 
B) Banán 
C) Jahoda 
D) Broskev 
E) Pomeranč 

 
Výsledky testu: 
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Pokud jste si zvolili : 
 
a) Jablko:  To znamená, že jste osoba, která má ráda jablka. 
b) Banán:  To znamená, že jste osoba, která má ráda banány. 
c) Jahodu:  To znamená, že jste osoba, která má ráda jahody. 
d) Broskev:  To znamená, že jste osoba, která má ráda broskve. 
e) Pomeranč:  To znamená, že jste osoba, která má ráda pomeranče. 
 
Rovněž se vsadím, že byste mě právě teď rádi nakopali do prdele... 
Jen mě bohužel právě nenajdete, neboť stále hledám toho hajzla, co to poslal mně!! 

 
 

                      Slunce v duši !!!!! 
 
 

 
 
 
Jedna zajímavost. 
 
Víte, že díky církevním podvodům věřící uctívají: 
18 Loginových kopí 
20 koster sv Jiří 
10 lebek Jana Křtitele 
18 předkožek Ježíše Krista  

EPOCHA 20/2012 
 
 
 
 
 
 
Různé 
 

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

mob.: 777 174 836 

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. 


