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VEŘEJNE ZASEDÁNÍ – č. 7/2016 Obecního zastupitelstva Krompach konané dne 10. listopadu 2016 od 17,00 hod v 
prostorách OÚ  
Program zasedání: 
1/ Volba předsedy kontrolního výboru 
2/ Schválení rozpočtu na rekonstrukci cesty k hraničnímu přechodu do Hainu 
3/ Balastní vody, tekoucí do ČOV - řešení 
4/ Kauza veřejné osvětlení Valy - Jonsdorf 
5/ Rekonstrukce pramenišť 
6/ Diskuse 
7/ Závěr 
Toto zasedání tématicky navazuje na zasedání ze dne 27.10.2016, které bylo pokračováním zasedání ze dne 10. října. (viz. 
minulé číslo Rozhledů). 
 
Stručný výtah z jednání tohoto zasedání zachycené redakcí Krompašských Rozhledů : 
Veřejné osvětlení směr Jonsdorf: 
Po úspěšném jednání s dodavatelskou firmou bylo osvětlení dokončeno a opraveno a je připraveno k revizi. 
Revize by měla proběhnout v pondělí 14. listopadu. 
 
Rekonstrukce pramenišť: 
Soutěž na opravu pramenišť byla zrušena a probíhá jednání s firmou MK - Stavo, s.r.o. na opravu nefunkčního stavu. 
Po zjištění stávajícího stavu bude obec případně vymáhat náklady na opravu od minulého dodavatele prací firmy JoStav. Na 
obci nejsou žádné podklady od prováděných prací (smlouvy, stavební deník,…), což zásadně ztěžuje jednání . 
 
Přeložení vedení: 
ČEZ bude provádět přeložku vrchního vedení od sloupu u kostela. Připravuje se smlouva o smlouvě budoucí o věcném 
břemenu. Kabel vedení by měl být uložen do svahu pod plotem u chalupy Kubelkových. 
Z pléna byl uplatněn požadavek na koordinaci termínu stavby s pořádanými akcemi. 
 
ČOV a natékání balastních dešťových vod do kanalizace: 
10. listopadu byla provedena kamerová kontrola kanalizačního potrubí. Po vyhodnocení záznamu bude navržen způsob 
vyčištění. Byly zjištěny i vady na kanalizačních šachtách. a jejich opravy se plánují na jaro příštího roku.  
Obecní úřad žádá všechny majitele nemovitostí o kontrolu odvádění povrchových dešťových vod z pozemků a zjednání 
příslušné nápravy, pokud povrchové dešťové vody odtékají do kanalizace. 
Kontrolu skutečného stavu bude provádět SDH Krompach ve spolupráci s OÚ Krompach. 
 
Zastupiteli byly předloženy požadavky na zpracování dosud neexistujících dokumentů, kterými se řídí práce 
obecních úřadů: 
Jednací řád zastupitelstva obce 
Organizační řád zastupitelstva 
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Konstatování člrnů zastupitelstva: nový rozpočet pro další roky bude strukturován tak, aby byl jasně čitelný a 
vypovídající. 

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

č.11/16      www.spk_krompach.wbs.cz     listopad 2016 
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Z pléna byl vznesen požadavek:, aby zápis z veřejné schůze zatupitelstva byl jasný a vypovídající o průběhu s vyjádřením, 
kdo ze zastupitelstva bude na problematice spolupracovat. Dále byl požadavek, aby zápisy ze schůze  veřejného 
zastupitelstva byly vyvěšeny na elektronické veřejné desce. Zveřejňovaná usnesení jsou těžko srozumitelná a ne každý má 
možnost se chodit na OÚ a tam  číst zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva v textové formě. 

 
Poslední letošní veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat dne 20. prosince 2016 

(úterý) od 17. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Přijďte, týká se všech, co se děje a díti v obci bude. 
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Upozornění!!  

V pondělí 21. listopadu má restaurace „Na Hřebenovce“ zavřeno!!! 
Sanitární den. 

 
 

V  neděli  4. prosince  od  15.00  hodin 
pořádá restaurace Na Hřebenovce pro děti a jejich doprovod 

Mikulášské odpoledne s čerty a anděly. 
 

Čekání na ně vyplníme promítáním pohádky pro nejmenší na filmové plátno, malým občerstvením a překvapením. 
 

Sdělení pro doprovod dětí : pokud budete mít zájem, připravte pro své dítě balíček a napsané pokyny ( zlobí, nezlobí a 
podobně ) k předání Mikulášovi v době promítání pohádky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. – 11. 12 bude probíhat již tradiční 17. Andělská slavnost, kterou pořádají ve spolupráci  Letní dům a 
Dětský domov Kropmpach. 

Podrobnější informace budou uvedeny v prosincovém vydání Krompašských Rozhledů a na plakátcích. 
 

 
 

Restaurace a penzion Na Hřebenovce pořádá již druhé Silvestrovského veselí 
 
 

K poslechu a především k tanci bude celý večer a celou noc hrát kapela Reserve ( akustické rockové trio, hrající světové hity 
ve vlastní aranži ), kterou jste měli možnost slyšet Na Hřebenovce při letošní Masopustní zábavě 
 
Podrobnější informace budou uvedeny v prosincovém vydání Krompašských Rozhledů a na www.nahrebenovce.cz 

 
Srdečně vás všechny zveme na skvěle znějící kapelu a dobrou zábavu ! 
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Babinec 
 

Milé ženy. 
Zdravím Vás a zvu opět na náš „Babinec“, 

tentokrát 19. listopadu 2016 „Na Hřebenovce“ 
ve 20 hodin. 

Těším se. 
Jarka Davidová 

 

 
babinec 15. října 

 
 
Pro zájemce o studium 

Nový studijní obor vyučovaný od září 2017: 
Požární ochrana 

Pro absolventy základních škol, pro chlapce a děvčata 

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou 

Studijní obor Požární technik připravuje žáky pro výkon středních řídicích a technických funkcí v Hasičském záchranném 
sboru ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí v rámci státního požárního dozoru. 
Absolvent se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany 
obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilá osoba na 
úseku požární ochrany i jako lektor odborných předmětů z oblasti požární prevence. Absolvent může dále pokračovat 
v prohlubování svých znalostí při studiu na vysoké škole. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění 
skupin B a C. 

ISŠ Semily  
jediná střední škola  v Libereckém a Královéhradeckém kraji,  

kde je možné tento obor studovat. 
 

Informace o dalších i učebních oborech lze získat v Integrované střední škole v Semilech.  
 
 
A máme tady podzim, sychravé chladné počasí, tak co si dát něco dobrého 
 
Pomalu pečená kachna s vůní Provence 
Na 4 porce potřebujete: kachnu, 500 g sádla, sůl, celý kmín, svazek tymiánu, 8 šalotek, 6 stroužků česneku 
Díky pomalému pečení jde kachna krásně od kosti 
Postup: Troubu předehřejte na 150 stupňů. Kachnu rozčtvrťte (nebo už rovnou kupte čtvrtky), omyjte a bohatě ji posypte 
kmínem a solí. Šalotky zbavte slupky, stroužky česneku vyloupejte. Na dno pekáčku (ke kterému máte poklici) rozložte 
šalotky a česnek, položte na ně kousky kachny a vše zalejte sádlem. 
Rozprostřete na něj snítky tymiánu, přiklopte a dejte na 3,5 až 4 hodiny volně péct. Občas se ke kachně vraťte a zkontrolujte, 
jestli jsou všechny části ponořené v tuku. Po uplynutí času pekáček vyjměte, troubu zapněte na 200 stupňů, kachnu přendejte 
na plech a v troubě jí nechte jen pár minut udělat kůrčičku. 
Tip: Nezapomeňte ke kachně připravit domácí knedlíky,  
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Kefírová buchta s karamelovými ořechy 
Na 1 plech potřebujete: 2 hrnky polohrubé mouky, 2 lžičky jedlé sody, 1 hrnek cukru krystal, 4 lžíce kakaa, hrst sekaných 
ořechů, 2 hrnky kefírového mléka, půl hrnku rostlinného oleje, 2 vejce. Na polevu: 100 g cukru moučka, lžíci vody, lžíci 
citronové šťávy. Na ořechy: 100 vlašské ořechů, 15 g vody, 60 g cukru krupice 
Postup: Troubu nejprve rozehřejte na 160 stupňů a začněte od konce. 100 g vlašských ořechů rozložte na plech s pečicím 
papírem a dejte je na 5 minut do rozehřáté trouby. Mezitím v kastrůlku zahřejte vodu a cukr krupici. Když se začne vařit, do 
sirupu nasypte ořechy rozehřáté z trouby a nechte je cukrem obalit. Asi 2 minuty je v hrnci převalujte, poté je začněte 
vyndávat a nechte je zchladnout. 
Teplotu v troubě zvyšte na 180 stupňů. Smíchejte mouku, jedlou sodu, cukr, kakao a ořechy, přidejte mléko, olej a vejce. 
Těsto rozetřete po plechu s pečicím papírem a moučník dejte na 30 minut péct. 
Po vychladnutí jen vytvořte polevu smícháním moučkového cukru, vody a lžíce citronové šťávy. Polevu rozprostřete po 
moučníku, poklaďte ořechy a nechte ztuhnout. 
 
A pro zábavu a poučení: 
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Trochu zvesela. 
 
Pacientovi hrozí nebezpečí ztráty sluchu. Lékař je přesvědčen, že je to zaviněno pitím kořalky, a proto mu ji zakázal. Pacient 
se po šest neděl zdržoval lihovin a sluch se mu vůčihledně lepšil. Ale za čtvrt roku je zase úplně hluchý. 
Lékař mu křičí do ucha: 
„Že jste zase pil kořalku? Proč jste to dělal?“ 
„Doktore, já jim něco povím: Co jsem mezitím slyšel, bylo vždycky horší než ta kořalka.“ 
 
Sára přijde do templu a horlivě se modlí. 
Při smírné modlitbě si každý nábožný žid sáhne na srdce, jen Sára si při tom nesahá na srdce ale jinam. Sousedky se tomu 
velice diví.  
Konečně si toho všimne i sluha a praví: 
Paní Sáro, sahejte si na srdce, kde máte hříchy.“ 
„Eh co,“ odvětí paní Sára, „já vím nejlépe, kde mám svoje hříchy.“ 
 
Rabínův žák činí rabínce nepočestné návrhy. 
Rabínka se zlobí, křičí a vyhrožuje, že to poví rabínovi. 
„No, když tedy nechcete......“ 
„Copak jsem řekla, že nechci?“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2016 
26.11., 17.12.2016 

p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 
mob.: 777 174 836 

 
 
 
 
 
 

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 


