
KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 

Evidenční číslo MK: E 18130 

1/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tak je tady zase nový rok. Snad bude konečně trochu lepší než poslední. Přejeme Vám mnoho zdraví, štěstí, 

klidu, radosti  a životních úspěchů. 
redakce 

 
Z obce 
 

V lednu se připravuje veřejné zasedání se zaměřením na problematiku místní pošty. O termínu Vás budeme 

informovat. Zatím místní pošta bude i nadále fungovat ve stávajícím režimu. 

 

USNESENÍ č, 8/2021 Zastupitelstva obce Krompach ze zasedání dne 13.12.2021 

A. Zastupitelstvo bere na vědomí: 

B. Zastupitelstvo jmenuje: ověřovatelé zápisu — Miloš Jirmásek, Pavel Soukup 

C.a) Zastupitelstvo schvaluje: 

8.1 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje rozpočet obce Krompach na rok 2022. 

8.2 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Krompach č. 2/2021, o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

 

 

 

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

 

č. 01 leden 2022  www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 1.1.2022 
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8.3 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb SVAZKU 

OBCÍ NOVOBORSKA NA ROK 2022 mezi městem: 

Nový Bor, náměstí míru 1, 47301 Nový Bor, IČ:00260771, zastoupeným Mgr. Jaromírem Dvořákem, starostou 

města 

a obcí Krompach, Krompach 49, 47157 Krompach, IČ:00673421 zastoupena Františkem Chadimou, starostou obce 

  a ukládá starostovi obce příslušnou smlouvu podepsat. 

 

8.4 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Smlouvu o svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu v obci 

Krompach č. 03/2021 mezi objednatelem obcí Krompach, IČ 00673421, se sídlem Krompach 49, 471 Krompach  

a zhotovitelem firmou COMPAG CZ s.r.o. IČO 62241630, V Lukách 95, 471 24 Mimoň  

a ukládá starostovi obce příslušnou smlouvu podepsat. 

 

8.5 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje paní Věru Hruškovou, nar. 19.8.1947, bytem Krompach 58, 471 57 

Krompach pro další funkční období a souhlasí s opětovným výkonem funkce přísedícího u Okresního soudu v České 

Lípě na rok 2022—2027. 

 

8.6 Zastupitelstvo obce Krompach schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2021. 

 

C.b) Zastupitelstvo neschvaluje: 

 

C.d) Zastupitelstvo nepřijalo: 

 

D. Zastupitelstvo ukládá: 

viz body 8.3, 8.4 

 

Podepsáno: 

Pavel Soukup                              František Chadima 

místostarosta obce                            starosta obce 

 

 

 

Směrnice o poskytování finančních darů a příspěvků z rozpočtu obce Krompach 
(Výtah ze směrnice, podrobnosti a další informace na webových stránkách obce Krompach) 

 

ČL.4 

Druhy poskytovaných finančních podpor: 

Obec Krompach bude poskytovat především tyto druhy finanční podpory: 

Finanční dar při narození dítěte s trvalým pobytem v obci Krompach ve výši 5.000,-Kč. 

Věcný dar k významným životním jubileím občanům s trvalým pobytem v obci Krompach (65, 70, 75, 80 a každý rok nad 

tento věk) ve výši 400,- Kč. 

Jednorázový finanční příspěvek znamenající podíl na nákladech na pohřeb občana Krompachu ve výši 5.000,- Kč. 

Jednorázový finanční nebo věcný dar při zahájeni povinné školní docházky dětem s trvalým pobytem v obci Krompach ve výši 

1.000,-Kč. 

Jednorázový finanční nebo věcný dar při ukončení povinné školní docházky dětem s trvalým pobytem v obci Krompach ve 

výši .1.000,-Kč 

Jednorázový finanční příspěvek na dopravu ve výši 1.500,- Kč dítěti navštěvující předškolní a školní zařízeni do věku 18 let s 

trvalým pobytem v obci Krompach, 

Příspěvek na podporu jednorázové akce pro spolky, zájmová sdružení, fyzické osoby na základě konkrétních žádostí. 

 

Něco málo o svátku Nového roku 
Nový rok je svátek začátku nového roku. Podle celosvětově nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře připadá na 1. ledna. 

V noci z 31. prosince na 1. leden svět slaví konec roku a tak i začátek nového – Silvestrovské oslavy. Před Novým rokem si 

jednotlivci, rodiny i firmy posílají blahopřejné novoročenky s hezkým či vtipným obrázkem a s přáním zdraví a štěstí v 

nadcházejícím roce. Nový rok je v ČR, ale i v dalších zemích světa, státní svátek. 

 

Podle jiných kalendářů připadá začátek nového roku na jiné dny gregoriánského kalendáře. V juliánském kalendáři, který 

používá pravoslavná církev, připadá Nový rok na 14. leden podle gregoriánského kalendáře. 
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Původně se počátek cyklu roku odvozoval od rovnodennosti či slunovratu stejně jako počátek dne je stanovován různě (úsvit, 

poledne, západ Slunce, půlnoc). 

 

Místní knihovna  
Knihovna je otevřena a internet k dispozici. 

Od listopadu každé pondělí odpoledne od 15 hodin do 16 hodin nebo podle dohody s knihovnicí. 

Těšíme se na Vás! 

 

Převzato časopisu: Trosečník 
 

Severočeské muzeum v Liberci nechá až do dubna na úvaze návštěvníků, kolik zaplatí za základní prohlídku. Dobrovolné 

vstupné zavedlo letos v květnu, kdy se po tříleté rekonstrukci otevřelo veřejnosti. Experiment zatím ředitel muzea Jiří Křížek 

hodnotí kladně. Podle něj mají víc návštěvníků, než kolik jich chodilo v době před zavřením muzea, uvedl server Genus. 

 

Ohlas na článek Exponát měsíce v muzeu: podmalba na skle Ukřižování svaté Starosty Na jedno vyobrazení sv. Starosty se 

v článku zapomnělo. V Kryštofově údolí v kostele sv. Kryštofa visí obraz sv. Starosty. Má rozměry 130 x 76 cm. Je malován 

na dřevě jako dobrá lidová práce. Je umístěn v presbyteriu, vlevo od hlavního oltáře. Josef Syrowatka v článku 

Frühlingserlebnis in Christophsgrund z roku 1914 píše: "Který návštěvník Údola by neznal sv. Starostu! Jako chlapec jsem 

obraz pozoroval vždy s ostychem a strachem. Ale dnes, v jarním prozářeném odpoledni na mne a na přítele působí přátelským 

dojmem. Veselost, jíž zvítězila nad životem, vyzařuje z obrazu. A u nohou vousaté panny, již otcův hněv přibil na kříž, hraje 

mladý houslista nebeskou taneční píseň. Ona, přibita na kříž? Ale kdepak, jaro to nepřipouští! Dnes má lehce přizdvižené své 

pravé koleno, ale nejen, aby darovala houslistovi zlatý střevíček jako odměnu, ale též aby sama sestoupila. Neboť krutá muka 

jsou zapomenuta. Její paže se lehce zvedají dovnitř k tanečnímu gestu, s nímž chce svůj tanec doprovodit. Tanec máje! Hraj 

jen, ty dobrý druhu, ty svatý umělče, muka a trápení se v nebeské rozkoši mohou vyjasnit."  

S pozdravem Bohumil Nádhera, Liberec 

 

Správa KRNAPu vydala interiérové turistické mapy Nejnovější mapa na trhu by měla sloužit návštěvníkům horských bud, 

hotelů a informačních center. Turisté jistě pamatují, že podobné nástěnné mapy dříve mívala ve svém interiéru kdekterá bouda. 

Současnou edicí turistických map Správa KRNAP navazuje na tuto tradici. „S vydavatelem turistických map jsme zajistili 

aktualizaci mapového podkladu, zanesli do něj poslední změny v podobě nových klidových území a nyní tuto mapu přinášíme 

našim partnerům, samosprávám, školám a dalším krkonošským institucím,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. 

Mapa má velikost 100 × 140 cm, je na laminovaném kartonu odolném před špínou a UV paprsky. K dispozici je 500 kusů 

map. Na jaře rozšíří krkonošskou turistickou infrastrukturu ještě dalších 33 venkovních stojanů s těmito mapami, které budou 

sloužit návštěvníkům Krkonoš na významných křižovatkách. Zájemci o interiérové papírové mapy se mohou domluvit na 

osobním převzetí ve Vrchlabí na Správě KRNAP s garantem projektu Michalem Skalkou (mskalka@krnap.cz). 

Radek Drahný, KRNAP 

Převzato časopisu: Trosečník č.50, ročník I. pátek 17. prosince 2021 

 

Farma Hvozd – otevírací doba v lednu: 
Po-Út: Zavřeno 

St-Čt: 11-20 

Pá-So:11-22 

Ne : 11-20 

A přejeme všem do Nového roku jen to nejlepší. Hlavně zdraví a pohodu. 

Farma Hvozd. 

 

Restaurace Na Hřebenovce - otevírací doba v lednu: 
1.1.2022 – otevřeno od 13:00 

Další dny v obvyklých a osvědčených hodinách.  

Vše nejlepší do nového roku a hodně zdraví. 

Vaše Hřebenovka 

 

Ptačí hodinka –  akce pro milovníky přírody, sčítání ptactva 
 

Termín dalšího ročníku sčítání ptáků na krmítkách, které proběhne 7.–9. ledna 2022. 

Sčítat ptáky na krmítku budeme od pátku 7. ledna do neděle 9. ledna. Čas si vyberme podle svých možností, důležité je 

vydržet pozorovat krmítko či dané místo celých 60 minut. Zaznamenáváme nejen ptáky, kteří dosednou na krmítko, ale i ty 

přeletující, můžeme pozorovat i více krmítek najednou. Nepřecházíme ale mezi krmítky, zůstáváme pozorovat na jednom 

místě. Sčítat lze i bez krmítka, v zahradě či parku. Bližší pokyny a sčítací arch si můžete stáhnout z webu: 

https://ptacihodinka.birdlife.cz/wp-content/uploads/2021/10/Letak_hodinka_2022-web.pdf 

mailto:mskalka@krnap.cz
https://ptacihodinka.birdlife.cz/wp-content/uploads/2021/10/Letak_hodinka_2022-web.pdf
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Za kulturou 

 
Cvikov 

 

 
 

 
 

Nový Bor - Městské divadlo 
Městské divadlo pátek 21. ledna v 19 hodin 

MILUJI TĚ, TAK SE MĚJ... 

autor: Maria Goos 

režie: Antonín Procházka 

JT Promotion a.s. 
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Brilantní komedie z divadelního prostředí, kde všechny postavy hrají pouze dva herci. Richard, herec a režisér, bohém se 

zálibou v alkoholu, připravuje premiéru. Jeho herecké partnerky před ním utíkají jedna za druhou. Poslední záchranou je Lies, 

Richardova dávná kolegyně a láska. Na jevišti jim to klape, ovšem mimo něj ….  

V komedii je vše, co k dobré hře patří: humor, láska, sentiment a skvělé herecké výkony. 

Kostýmy: Lenka Polášková. 

vstupné: 400 Kč 

 

Městské divadlo úterý 8. února v 19 hodin 

DÁMSKÁ ČTYŘHRA 

autor: Norm Foster 

Láska, děti, kariéra, životní prohry a zjištění, že každý není tím, kým se zdá být – opravdu znáte svou nejlepší kamarádku? 

Hrají: Eva Elsnerová, Jitka Nerudová, Ilona Svobodová a Monika Zoubková. 

vstupné: 400 Kč 

 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco pro zasmání a pobavení 
 

  
 

To je pořád dokola…očkovat,    

neočkovat, pro a proti. 

Přitom by stačilo v médiích 

napsat, že podle vědecké 

studie očkování způsobí 

zhubnutí u žen až o deset kilo 

a u mužů zvětšení penisu o 5 až 

10 cm. 

Podle mého by někteří šli na 

očkování několikrát. 
 

 

 

Pro kuchařky 

Jednoduchý recept na králíka upečeného v troubě na cibuli a slanině prošpikovaného klínky slaniny, podlévaného 

černým pivem. 

Ingredience: 

1 králík, 2 středně velké cibule, 4-5 stroužků česneku, 1 láhev černého piva, 180-200 g slaniny, pepř, sůl 

Postup: 

Králíka naporcujeme, prošpikujeme klínky slaniny, osolíme, okořeníme pepřem. Na oleji orestujeme na kolečka 

pokrájenou cibuli spolu se slaninou nakrájenou na kostičky a plátky česneku. Vložíme porce králíka, podlijeme černým 

pivem (asi 2 dcl), pečeme zaklopené v troubě vyhřáté na 200-220 °C tak 90 minut, pak odklopíme a dopečeme doměkka, 

během pečení přeléváme maso výpekem i pivem. 
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https://www.divadlovceletne.cz/program/damska-ctyrhra/
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Doporučení: 

Kdo má rád hustější omáčku, může výpek zaprášit moukou, případně přidat trochu vody a vše provařit do zhoustnutí. 

Klínky slaniny je dobré hodinu před použitím strčit do mrazáku, budou se pak lépe vtlačovat do masa. 

 

Husí játra v sádle patří i dnes ke kulinářským zážitkům, i když jde o dobrotu připravovanou již v dobách dávno 

minulých. Zde je námi vyzkoušený recept z receptáře našich babiček a prababiček. 

Ingredience: 

750-1000 g husích jater, husí sádlo (lze použít i vepřové), mléko na vymáčení jater, tymián, sůl, vhodné sklenice s víčky 

na uskladnění. 

 

Postup: 

Husí játra zbavíme blanek, nakrájíme na menší kousky, vložíme do misky, zalijeme mlékem, necháme vymáčet, nejlépe 

přes noc, zhruba tak 12 hodin. Játra vyjmeme z mléka, propláchneme v cedníku vodou, necháme okapat, osušíme. Husí 

sádlo rozpustíme v pekáčku, vložíme do něho kousky jater, mírně osolíme, ochutíme jemně tymiánem. Pekáček vložíme 

do trouby, pečeme při 180 °C zhruba 30 minut. 

Játra vyjmeme ze sádla. Do sklenic buď vkládáme celé kusy jater, nebo nasekáme nožem na menší kousky, lze je i umlít 

najemno. 

Játra zalijeme sádlem a necháme v chladu ztuhnout. Během tuhnutí, několikrát sklenice otočíme, aby játra nezůstala na 

dně. 

Doporučení: 

Husí játra mažeme na čerstvý chléb, osolíme, posypeme jarní cibulkou. 

 

Co nějaký nápoj? 

 

Medovina 

Ke svátkům klidu a míru jednoznačně patří také medovina. Doporučujeme si ji „vymazlit“ podle svého a přinášíme vám 

k tomu jednoduchý návod. 

Ingredience na 4 porce: 

250 ml jablečného džusu, 250 ml vody, 200 ml MEDOVINA BYLINNÁ HOŘKÁ, 3 celé skořice, 1/2 hrušky pokrájené 

na kousky, 1/2 ks jablka pokrájeného na kousky, cukr 

Postup: 

Do jedné nádoby nalijeme medovinu a pomalu zahříváme. Teplota nesmí přesáhnout 40 °C. Ve druhé nádobě svaříme 

vodu, džus, skořici, hrušky, jablka a vše přecedíme. Zamícháme dohromady a dochutíme podle chuti cukrem. 

 

Bohem políbená 

Ingredience: 

6 cl Metropolu Bianco, 6 cl jablečného džusu, 2 cl griotky, 1 cl Becherovky, skořice, citron 

Postup: 

Metropol společně s džusem, griotkou, Becherovkou, skořicí a citrónem svaříme, to znamená že vše přivedeme k varu, ale 

dále již nevaříme, aby nám alkohol nevyprchal! 

Přelijeme do silnostěnné sklenice, podáváme teplé. 

 

 

Inzerce 
 

 

Termíny rozvozu plynu: 2021: 8.1., 29.1.2022 - mob.: 777 174 836 
 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZMĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 
Není – li uvedeno jinak, autory fotek je redakce KR. 

 

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 

http://www.spk-krompach.wbs.cz/
mailto:kalitovi@volny.cz
mailto:spk_krompach@volny
http://www.spk-krompach.wbs.cz/

