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

Evidenční číslo MK: E 18130 

1/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy z obce  

                                                                                          
HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru 

 

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v  domácnostech mají nejtragičtější následky.  Každý rok při nich 

zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun. 

Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při 

kouření, neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech, ať již 

se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru 

v blízkosti hořlavé látky nebo užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.  

Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k 

úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Právě toxický kouř 

je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.  

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné 

nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, 

vaření, kutilství apod.  

 

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, dávejte pozor na: 

Otevřený oheň bez dozoru 

 Nenechávejte  bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky. 

 Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.  

 Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných 

potravin. 

Děti a domácí mazlíčky 

 Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Poučte své děti o 

nebezpečí vzniku požáru. 

 Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo nepoškodili kabely od elektrických 

spotřebičů. 

Kouření a cigaretové nedopalky 

 Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků, pozor na 

pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod 

vlivem alkoholu nebo jiných drog.  

Komíny a topidla 

 Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny.  

 Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu. 

 Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.  

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s obecním úřadem, místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
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 Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzinu) a 

netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem 

sálavého tepla.  Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech na použití. 

 Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. uhlí, seno, bavlna) v dobře 

větraných prostorách. 

Elektrospotřebiče 

 Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.  

 Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová 

vedení atd. 

 Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací šňůry s vypínačem. 

 Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze sítě, pokud to je možné. 

Protipožární zabezpečení 

 Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní, zejména 

v noci.  

 Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).  

 Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů, případně jiných zařízení určených pro hašení 

požárů.  

 Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů. 

 

V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení 

hasebního zásahu. V těchto objektech musí být umístěny např. funkční a snadno přístupné hasicí přístroje, zařízení pro 

zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod.  

Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak 

nejen svůj život a zdraví, ale i majetek. Případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou 

stokorunové investice do hasicího přístroje nebo hlásiče požáru. 

 

Autor:  por. Mgr. Iva Michalíčková 

            koordinátorka preventivně výchovné činnosti 

           HZS Libereckého kraje 
 

Koncert Martina Rouse 
V lednu 18.1.2020 se konal v prostorách obecního úřadu recitál písničkáře Martina Rouse. Byl to krásný zážitek, který 

všichni přítomní ocenili. Vracíme se několika fotografiemi. 
 

    
 

  foto: Jan Horáček 
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POZOR VŠICHNI MLSOUNI !!! 
 

Místní sbor SDH pořádá každoroční únorový Masopust. 

 
 

Trocha zajímavostí z historie  
Z archivu  p. Šimečka 

 

 
 

The rarely seen back of the Hoover Dam before it filled 

with water 1936   

Zřídka viděná zadní část Hooverovy přehrady (řeka 

Colorado, Nevada, USA), než se naplnila vodou, 1936. 

The last known photo of the Titanic, as the ship leaving 

Queenstown, Ireland on April 12th,1912. 

Poslední známá fotografie Titaniku, jak loď opouští 

Queenstown, Irsko 12. dubna 1912. 
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Velmi předběžný návrh plánu kulturních akcí v Krompachu – pouze pro orientaci, není úplný, probíhají jednání. 
 

 
 

Kultura Cvikov: 
DUO JAMAHA 

14.2.2020 19:00 
Koncert známé dvojice Oba umělci hrají na klávesy a svou 

hudební produkci doplňují zpěvem. Otec Alfonz navíc ovládá 

akordeon a syn Marián zas bicí. Repertoár dvojice představují 

československé lidové či moderní písně a hity hrané na 

zábavách. Za svá vystoupení obdrželi i ocenění. Vedle 

koncertů vystupují od přelomu let 2012 a 2013 také v televizi 

Šlágr TV, v níž mají svůj vlastní pořad. 

Fantom Morrisvillu 

22.2.2020 19:00 
Divadelní thriller ve stylu anglických “šestákových” 

detektivek, spletitý příběh, tajemný přízrak, dávné tajemství, 

geniální detektiv - amatér. A to vše v útrobách šlechtického 

panství, jehož podzemí skrývá více než tajné chodby... 

Dramaturgická spolupráce: Eva Suková 

 

Šmoldasův drzý jazyk 

24.2.2020 19:00 - 21:00 
Ivo Šmoldas a Antikvartet - klubový pořad  

Inteligentní humor Dr. Ivo Šmoldase. Dvě hodiny naprosté 

improvizace. Buďte ve střehu, s jakou myšlenkou zase přijde a 

rozvine do “řehtatelna”. Vyprávěnky krásně doplňuje čtyřhlasé 

zpívání vynikajícího hudebního uskupení s názvem 

“Antikvartet” Dušana Vančury, známého zpěváka, 

kontrabasisty a textaře, dlouholetého člena legendární skupiny 

“Spirituál kvintet“. Spoluúčinkuje kytarista Libor Šmoldas, 

který patří přes svůj mladý věk mezi stálice české jazzové 

scény. Vystupuje, natáčí a učí s mezinárodními jazzovými 

hvězdami a je všeobecně hodnocen jako jeden z nejlepších 

jazzových kytaristů u nás. 

Režie: Stanislava Jachnická 
Představení krompašského Divadelního amatérského spolku - ĎAS 

 

https://cvikov.cz/smoldasuv-drzy-jazzyk/a-1056/p1=1046
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Kultura Nový Bor: 

Městské divadlo úterý 4. Února v 19 hodin 

Divadlo pod Palmovkou - David Seidler 

KRÁLOVA ŘEČ 
Hra, která je předchůdkyní slavného stejnojmenného filmu, 

začala vznikat v osmdesátých letech minulého století na 

motivy vzpomínek svérázného „královského logopeda“ 

Lionela Logua. Loguovy deníky, dotýkající se jednoho z 

nejcitlivějších momentů moderních britských dějin, však 

nesměly být na základě přísného zákazu Alžběty (Královny 

matky) během jejího života vydány, a proto mohla být 

dokončena až po roce 2002, kdy zemřela. V centru příběhu, 

který je založený na skutečných událostech, stojí britský král, 

který právě nastoupil na trůn. Jeho problémy s koktáním, které 

stejně jako jeho nesmělost a psychická zranitelnost zásadně 

ohrožují budoucnost království, jež se nachází se na prahu 

světové války a naléhavě potřebuje silnou a kvalitní osobnost 

ve svém čele. Seidlerova působivá a emotivně silná 

tragikomedie je skvělou hrou o překonávání vlastních slabostí, 

opravdovém vědomí odpovědnosti a zranitelném mužství. 

Hrají: Martin Stránský, Dušan Sitek, Simona Vrbická / 

Petra Horváthová , Kateřina Macháčková, Martin Hruška, 

Karel Vlček, Ivan Jiřík, Saša Malinská, Pavel Skřípal, Ivo 

Kubečka, Jiří Havel, Jan Špíšek, Václav Vostarek a Otto 

Rošetzký. 

  

Městské divadlo úterý 11. Února v 19 hodin 

Agentura Harlekýn - Divadlo U Valšů - Arnošt Goldflam 

DÁMSKÁ ŠATNA 
Jestlipak víte, která místnost v divadle je opravdu ta 

nejdůležitější a kde se všechno určuje, probírá, ovlivňuje, 

posuzuje a rodí? Tím tajemným, mystickým a vzrušujícím 

místem je právě dámská šatna. Netřeba příliš zdůrazňovat, že u 

autora není o situační humor nouze,. Dámská šatna vybízí 

diváky, aby si představení užili a odcházeli dobře naladěni. 

Umění všech čtyř představitelek k tomu dává dost důvodů, 

stejně jako hra samotná.  

Hrají: Daniela Kolářová, Dana Batulková, Evellyn 

Pacoláková a Petra Tenorová  

Režie: Arnošt Goldflam 

Vstupné: 390 Kč  

 

Městské divadlo pondělí 24. Února v 19 hodin 

NEZMAŘI 

Koncert stálice folkové scény a neustálého kandidáta na 

neoficiální prvenství ve sborovém folkovém zpěvu.  

Vstupné: 250 Kč  

Vstupné:  390 Kč 

 

Jablonné v Podještědí 
 

 
 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
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Trochu na obveselení 
 

Policie hledá muže, který nabízí přes internet na prodej sušičku prádla na solární energii za 800 Kč. Lidem, kteří si ji 

objednali, přišla poštou prádelní šňůra. 

 

Manželé, on je silně pod pantoflem, jsou na návštěvě. Ona povídá: „Jaroušku, vezmi si svetr.“ „ Ano, ano maminko, a to je 

mi zima nebo už jdeme domů?“ 

 

 

Kukačky  
Včera jsem se svými kamarádkami vyrazila na večírek. Manželovi jsem řekla, že se vrátím o půlnoci.  "Slibuji ti, miláčku, 

že se nevrátím ani o Minutu později!" prohlásila jsem a vyrazila.  

Ale večírek byl fantastický. Drinky, tanečky, znovu drinky a znovu tanečky, ještě víc drinků... bylo to tak skvělé, že jsem 

zapomněla na čas!  

Když jsem se vrátila domů, byly tři hodiny v noci. Vcházím do bytu, jako myška otvírám dveře a vtom slyším tu 

zatracenou kukačku v hodinách, jak kuká třikrát! Když jsem si uvědomila, že manžel se při tom kukání může probudit, 

zakukala jsem sama ještě devětkrát...  

Byla jsem na sebe hrdá, že i když jsem ožralá jak dělo, dostala jsem takový dobrý nápad a podařilo se mi vyhnout 

nepříjemnosti s manželem...! Rychle jsem si lehla a usínala s myšlenkou na to, jak jsem inteligentní.  

Ráno, během snídaně se manžel zeptal, kdy jsem se vrátila z večírku.  A tak říkám, že přesně o půlnoci, jak jsem slíbila. 

Nic neříkal a ani nevypadal, že by měl nějaké pochybnosti.  

"To je skvělé, jsem zachráněná.. !" pomyslela jsem si a otřela pot z čela.  

"Víš, musíme vyměnit ty naše kukačkové hodiny."  

Zbledla jsem strachy a ptám se pokorně: "Aaano ? A prroč, miláčku?"  

A on na to: "Víš, dneska v noci kukačka zakukala třikrát, potom nevím, jak to udělala - vykřikla Ó bože!, znovu 

zakukala čtyřikrát, vyzvracela se v předsíni, zakukala ještě třikrát a upadla se smíchem na podlahu.  

Kuknula ještě jednou, šlápla na kočku a převrátila stolek v obýváku. Potom mě poslala do prdele a svalila se vedle 

mě. Pak zakukala naposledy a začala chrápat. 

 

Inzerce 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  15.2., 7.3.2020 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/

