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Z obce 
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 

roku 2022 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2: 

 

Poplatníci mající povinnost podat daňové přiznání na rok 2022 k dani z nemovitých věcí v územní působnosti Finančního 

úřadu pro Liberecký kraj. V případě obecných dotazů poplatníkům doporučujeme, aby si nejprve zkusili najít odpověď na 

svou otázku na odkazu: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-

sdeleni/2022/SARS-CoV-2-informace-pro-poplatniky-dane-z, na němž jsou zodpovězeny nejčastější dotazy na daň z 

nemovitých věcí. Pokud zde požadovanou odpověď nenaleznou, mohou kontaktovat infolinku pro obecné dotazy.  

Hlavní informační telefonní linka Finanční správy je dostupná na tel. 225 092 392. Infolinka je v provozu pondělí až 

pátek 9 - 17 hod. 

V únoru od 16.2 do 19.2.2022 řádily v Krompachu přírodní živly.     

Krompaští hasiči byli připraveni a pomáhali, kde bylo třeba. Komu čest tomu čest a díky a několik ukázek zásahů. 

 

17.2. 

POMOC S ODSTRANĚNÍM STROMU neprůjezdný směr 

Krompach od Juliovky, na silnici do centra. 

Jednotka vyjela na místo události s CAS 24 Iveco. Po 

příjezdu a následném průzkumu zjištěn vyvrácený strom, 

ležící přes celou šíří komunikace. Pomocí motorové pily 

jsme strom rozřezali a komunikaci opět plně 

zprůjezdnili. Na místě spolu s námi zasahovala jednotka 

HZS LK stanice Jablonné v Podještědí. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÉHO STAVU - Krompach 

čp.73, 

Jednotka vyjela na místo události s CAS 24 Iveco. Po 

příjezdu a následném průzkumu bylo zjištěno rozvodněné 

koryto místního potoka z důvodu ucpaného mostku. Hasiči 

provedli provizorní zahrazení pomocí protipovodňových 

pytlů. Dále pomocí ženijního nářadí provizorně 

zprůchodnili propustky. Na místě jsme spolupracovali s 

obecním zaměstnancem. 

 

 
 

 

 

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

 

č. 03 březen 2022  www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 28.2.2022 
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Jednotka vyjela na žádost starosty obce k monitoringu obce 

s CAS 24 Iveco. Při monitoringu jsme objevili u 

autobusové zastávky truhlárna naplavený štěrk do 

komunikace. Pomocí ženijního nářadí jsme naplaveniny z 

komunikace odstranili. 

 
 

19.2. POMOC, ODSTRANENÍ STROMU, Krompach-

Valy 21, nakloněný strom hrozící pádem na rodinný dům. 

Jednotka vyjela na místo události s CAS 24 Iveco. Jednotka 

vyčkala na příjezd jednotky HZS LK stanice Jablonné v 

Podještědí. Velitel zásahu vyhodnotil situaci tak, že strom 

neohrožoval zdraví a životy lidí, a proto doporučil majiteli 

strom nechat odstranit odbornou firmou. 

 
 

Foto SDH Krompach 

 

Krize na Ukrajině. 
Všichni jistě sledujete a víte, co se děje strašného na Ukrajině. Je to nebývalá drzost ze strany Ruska. Ale ono to tu už jednou 

něco podobného bylo a celá Evropa to má jistě v paměti. Začalo to tenkrát podobně. Doufejme, že to nebude stejně pokračovat 

jako tenkrát. 

 

A tady máme k tématu jeden příspěvek. 

 

Vážení, na zázraky nevěřím, ale 21. února jsem jeden zažil. 

Viděl jsem v TV projev Hitlera. Sice byl za přizrzlého 

blonďáka s pleší, ale ty řeči, jak přes kopírák z roků 1938 a 

1939!  Projevil obavy o své lidi (soukmenovce), o jejich 

práva, rodný jazyk, a taky o jejich zdraví. Tamní stát jim 

prý ubližuje. On to vylepšil. Páchá na nich rovnou 

genocidu.  A přitom to vůbec není suverénní stát. 

Odjakživa je to součást Ruska. 

Podle téhle teorie jsme ještě Rakousko-Uhersko. A taky 

řekl, že když bude Kyjev nesouhlasit, zaviní krveprolití. 

Cítíte tu paralelu? Když nebude Praha mlčet k zabrání 

Sudet, bude válka! 

Bože, on se fakt nezměnil. Začalo to okupací Krymu, pak 

vzpourou Donbasu... Pokračuje to uznáním dvou 

"vzdororepublik" Kremlem a obsazením ruskou armádou. 

Nic není náhoda. Putin na začátku projevu to celé obalil 

množstvím blabla omáčky, ale kdo to sleduje, vidí jasně 

plán, který se naplňuje krok za krokem. 

Chce loutkovou vládu v Kyjevě, nepřipustí, že by Ukrajinci 

mohli mít vlastní představu. Tehdy mu západ pomohl v 

Mnichově. A co dnes? Zase mu někdo pomůže, třeba 

nicneděláním? Nebo se svět poučil? 

Krompach 22.2.2022, zdraví vás  Josef Vincík 

 
 

 

 

 

Hodně stručné dějiny Urkajiny 

První stopy po lidských obydlích na území Ukrajiny se datují do doby před 150 tisíci let, kdy se do této oblasti dostali 

neandrtálci, kteří sem přišli pravděpodobně z Kavkazu a Balkánského poloostrova.  

V průběhu téměř 400 let (2. století př. n. l. – 2. století n.l.) stepi severního a východního pobřeží Černého moře ovládli Sarmati, 

kteří do této oblasti přišli od řeky Volhy. 
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Období velkého rozmachu Kyjevské Rusi ohraničuje téměř sto let od vlády Olega (882) do smrti Svjatoslava I. Igoreviče v 

roce 972. 

Od konce 18. století do začátku 20. století se Ukrajinci ocitli pod vládou dvou impérií – carského Ruska a Habsburské 

monarchie – Rakouského císařství a později Rakousko-Uherska. 

Neruské národy se snažili o právo kontrolovat vlastní osud, proto výjimkou nebyla ani Ukrajina, kde se v roce 1917 rozpoutala 

Ukrajinská národní revoluce. Po ustanovení prozatímní vlády reagovala Centrální rada Ukrajiny v červnu 1917 vyhlášením 

autonomie Ukrajinské lidové republiky. 

Koncem 20. let byli bolševici připraveni zesílit kurz výstavby komunistické společnosti. Pro Ukrajince tento katastrofický 

scénář představoval konec všem pokusům prohlásit vlastní cestu ke komunismu. Ukrajina se tak zase jednou stala pouze 

součástí něčeho velkého a Ukrajinci, ačkoli o tom ještě nevěděli, museli za dosažení cílů bolševiků, tak jako ještě nikdy předtím 

ve svých dějinách, draze zaplatit, ačkoli si je sami nestanovili. 

Dalším úderem pro ukrajinské obyvatelstvo byla po hladomoru centralizace, konec ukrajinizace obyvatelstva a jeho postupná 

rusifikace. Stalin od roku 1933 na Ukrajinu posílal tisíce ruských stranických funkcionářů. 

Když však 5. března 1953 Stalin zemřel, Ukrajina a její obyvatelstvo si oddechlo, protože úmysl zostřit stalinistický režimu 

Sovětům nevyšel. 

Roku 1954 připojil Chruščov k Ukrajině poloostrov Krym. 

Gorbačov ihned po nástupu do funkce začal propagovat přestavbu sovětského systému, ale zvláště její ekonomiky. Když byl 

24. října 1990 z Ústavy Sovětského svazu vypuštěn článek o vedoucí úloze komunistické strany, přestal v zemi existovat 

sovětský systém. Po pokusu o vojenský převrat v Sovětském svazu v srpnu roku 1991 Ukrajina vyhlásila 24. srpna 1991 bez 

ohledu na další osud Sovětského svazu svou samostatnost. 

24.2.2022 napadlo Rusko a Bělorusko vojenskou silou Ukrajinu. 

 

Za kulturou 
Cvikov 
 

    
 

Nový Bor - Městské divadlo 
 

Městské divadlo 

čtvrtek 10. března v 19 hodin 

ÚVĚR - Jordi Galcerán 
přeložené představení, vstupenky zůstávají v platnosti. 

Hrají Martin Zounar a Filip Blažek. Do finančních záležitostí nikdy nezatahujte ženu, v nejlepším případě skončíte bez střechy 

nad hlavou. 

vstupné: 390 Kč 

 

http://www.divadlonb.cz/prodej
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Městské divadlo 

sobota 12. března v 10 hodin 

KRÁLOVNINA TOUHA 
DS Nopoď Nový Bor 

Pohádkový příběh na motivy Boženy Němcové. Režie: Lucie Kroupová a Radek Kalina. 

Hrají: Lucie Kroupová, Radek Kalina, Monika Trávníčková, Tomáš Dokoupil, Dominik Fišer, 

Jeanette Tichá, Judita Brožová, Miloslava Pilnáčková, Vít Chalupníček, Petr Heřmanský, Gábinka Šulcová/Lilinka 

Vaníčková. 

 

Městské divadlo 

úterý 22. března 19 hodin 

MILUJI TĚ, TAK SE MĚJ... 
přeložené představení z 21.1. vstupenky zůstávají v platnosti 

autor: Maria Goos režie: Antonín Procházka JT Promotion a.s. 

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 

 

Jablonné v Podještědí 

 

 
 

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! 

 

Krompašský „Babinec“ 
Tak ženy a děvčata, situace konečně povolila a je tu opět Váš milovaný „Babinec“. 

Zdravím a hlásím, že je dojednaná schůzka žen na 25. března v 19 hod. na Farmě Hvozd. Otevřeno bude do 22 hodin určitě, 

tak se těším na shledání a pokec. 

Jarka Davidová 
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Převzato časopisu: Trosečník z 18. února 2022 

 

NOVÝ BOR 
Most v ulici B. Egermanna v Novém Boru, který je zatím oficiálně pojmenovaný pouze technickým označením, ponese jméno 

sklářského výtvarníka světového renomé a novoborského patriota Iva Rozsypala. Rozhodli o tom lidé z Nového Boru ve 

veřejné anketě města Nový Bor. 

 

LIBEREC 

 

Pozvánka do království automobilů 
Pavilon D Technického muzea Liberec představuje unikátní sbírku více než 20 historických automobilů z let 1906 až 1987, 

která vás zavede do pomyslných nejvyšších pater automobilového umění. V unikátní sbírce manželů Hadrabových jsou auta 

převážně anglická a americká, vystavena je ale i oblíbená tuzemská prvorepubliková Praga Piccolo z roku 1929. A rozhodně 

vás nadchnou exponáty francouzské. Právě z Francie je nejstarší vystavený automobil De Dion Bouton z roku 1906. Legendární 

Ford T je zastoupen unikátním závodním speciálem Speedster Rajo Special 1912 a Doctor Coupe 1926. Kolekci 

aristokratických vozů Rolls Royce reprezentují Phantom 1 1927, Phantom 2 1930, Silver Dawn 1950, Silver Cloud 1959 a 

Silver Spirit 1987. Americké křižníky reprezentují vozy Cadillac Club Coupe 1941 a Cadillac De Ville Flattop 1959. Lze si 

prohlédnout i vozy Daimler DS 420 1980, Charron BA Torpedo 1912, Maxwell Roundabout 1910, Triumph 2000 Roadster 

1949 a další. Atmosféru minulého století dokresluje také dobová hudba a celková kompozice výstavy včetně vítězných pohárů 

získaných na prestižních veteránských akcích po celé Evropě. Přijďte si do Království automobilů v Technickém muzeu 

Liberec zavzpomínat na dobu, kdy auta nebyla běžným dopravním prostředkem, ale především uměleckým dílem snoubícím 

krásu a techniku. 
Technické muzeum Liberec, Zpravodaj Liberec 

 

 

Kultura Krompach – zatím plánovaná 

 
(pokud se nestane nic, co by tomu bránilo) 

Datum akce Program 

28.05.2022 

 
Koncert Pěveckého sboru ČVUT a smíšeného sboru ROSEX 
Liberec 

11.06.2022 Koncert Kuba Horák 

24.06.2022 předpremiéra ĎAS Krompach 

25.06.2022 Jarmark Krompach umí 

09.07.2022 Cyrilometodějské slavnosti, premiéra ĎAS Krompach 

17 (24).9.2022 Buřtobraní 

27.11.2022 Advent (možná vč. "svařáku", dle situace ???) 

 

 

 

Tato tabulka není konečná ani úplná. Nemáme informace od ostatních subjektů, které obvykle něco před dobou covidovou 

pořádaly. 

Dále ještě probíhají jednání o možnosti novéhjo formátu Jarmarku a CMS jako společné akce. Jakmile bude známo něco 

nového v této záležitosti, Krompašské Rozhledy Vás budou informobvat. 
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K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco pro zasmání a pobavení 
 

   
 

 
 

Inzerce 

Termíny rozvozu plynu: 12.3, 2.4.2022 - mob.: 777 174 836 
 

UPOZORŇUJEME NA 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 
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