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Z obce:  

Obec Krompach: ODVOLÁNÍ ZÁKAZU POUŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY 
Na základě výsledků zkoušek dle vyhl. 252/2004 Sb. lze užívat vodu z vodovodní řadu obce Krompach k přímé 

spotřebě, tzn. VODA JE PITNÁ. 
 

Pošta Krompach 

Inzerát: 

Moc rádi bychom, aby v Krompachu i nadále pro pohodlí nás všech fungovala Pošta Partner. Proto hledáme novou 

pracovnici/pracovníka za následujících podmínek: 

• s možným nástupem ihned 

• s úvazkem 3 hodiny denně 

• s možným zaskokem v případě potřeby volna 

Na konkrétní práci zaučíme. Možnost brigády do prosince 2021. Od 1.1.2022 možno převzít jako provozovatel.  

Požadované vzdělání je minimalne vyučni list.  

Vhodné pro důchodce, matky na mateřské dovolené, zkrácený pracovní úvazek. Finanční podmínky dohodou.  

Zájemci, hlaste se na uvedené Poště Partner Krompach. 

 

Místní knihovna  

Vážení čtenáři, radostná zpráva. Knihovna je po dlouhé 

době opět otevřena a internet k dispozici. 

Každou sobotu dopoledne od 10 hodin do 11 hodin nebo 

podle dohody s knihovnicí. 

Prázdniny jsou dlouhé, přijďte vrátit půjčené a vybrat si 

jiné knihy. 

 

Babinec 

Milé ženy, kamarádky, 

Pro silnou účast a zájem o pobavení je další „Babinec“ 

3.8.2021 v 19 hodin v restauraci „Na Hřebenovce“. 

Tak děvčata, přijďte na pokec. 

Těším se.  Jarka Davidová 
 

Místní SDH Vás letos opět zve na soutěž O putovní pohár starosty obce Krompach v požárním sportu 
 

 

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

 

č. 8 srpen 2021  www.spk-krompach.wbs.cz      vydáno v Krompachu 31.7.2021 



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

Evidenční číslo MK: E 18130 

2/6 

Na vesnici  
Jezevec v Údolíčku žije 

Po několika pokusech se mě konečně podařilo zachytit jezevce, který naštěstí přežil nájezd jezevčice Fany paní Chábové i 

překopání části mojí zahrady krompašskými siláky Martinem a Danem na jaře letošního roku.   Michal Truksa 

 

 
 

 
 

Krompašský fotbal 
Vítej, zlatý hattricku! 

V sobotu 24.7.2021 se uskutečnil tradiční fotbal v malé kopané v obci Drnovec, známý jako ,,Drnčák“. O rok starší a někteří 

z nás o pár kilo těžší jsme jeli obhajovat zlato. 

Již dopředu nám bylo jasné, že letošní turnaj bude těžký. Do soutěže se totiž přihlásili i fotbalisté z Kunratic a České Lípy. 

Nicméně se ukázalo, že malé hřiště nám vyhovuje. S taktikou méně běhat, více držet míč, jsme všechny zaskočili. Nezalekli 

jsme se zvučných soupeřů a až na poslední zápas, který jsme pouze zremizovali, jsme turnaj s přehledem po třetí v řadě vyhráli. 

K trofeji jsme ještě navíc přibalili první místo pro gólmana s nejmenším počtem obdržených branek. Vítězství jsme řádně 

oslavili a opět ukázali, že Krompach umí po všech stránkách.  

Na závěr bych rád poděkoval organizátorům turnaje za uskutečnění super akce. Dále pak starostovi obce Krompach za 

poskytnutí triček s logem obce k reprezentaci. Bedřišce Chalašové za vyšití čísel na trika a také všem soupeřům za hru v duchu 

fair play. 

A velká omluva všem, které jsme svým hlukem toho dne a následujícího rána rušili. 

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.          Radek Malý 

 



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

Evidenční číslo MK: E 18130 

3/6 

 

 
Foto: Horáček Jan 

 

SDH Krompach a povodeň 

 
Výjezd! V sobotu 17.7. ve 21:07 byl naši jednotce vyhlášen poplach: TECHNICKA POMOC, MONITORING,/HCL631, 

HCL 637/, Krompach, monitoring vodních toků: 

Jednotka vyjela s CAS 24 Iveco a CAS 32 Tatra ke kontrole vodních toků nejen v naší obci, ale i na Dolní Světlé a v 

Mařenicích. Zjišťovali jsme i situace na dětském táboře na Juliovce. Po uklidnění situace jsme monitoring ukončili a vyčkali 

na rozednění. 

Výjezd! V neděli 18.7. v 10:49 byl naší jednotce vyhlášen poplach: TECHNICKA POMOC, ODSTRANENI  

NEBEZPECNYCH STAVU,/HCL631/, Krompach-Krompach 98, u truhlarny, uklid komunikace: 

Jednotka vyjela s CAS 24 Iveco k úklidu nánosu štěrku z komunikace po předchozí noci. Pomocí lopat, košťat a 

vysokotlakého proudu vody jsme silnici odklidili. 

Výjezd! V neděli 18.7. v 11:18 byl naší jednotce vyhlášen poplach: TECHNICKA POMOC, CERPANI VODY, /HCL631/, 

Velenice-Velenice 148, v obci Velenice je voda asi ve 30 domech, čerpání: 

Jednotka vyjela s CAS 24 Iveco do obce Velenice k likvidaci následků povodně. Obec byla v době našeho příjezdu rozdělena 

na dvě části. V první zasahovala JSDH Volfartice a druhá byla přidělena nám. Po příjezdu jsme ihned nasadili plovoucí a 

kalové čerpadlo, abychom odčerpali vodní laguny a zpřístupnili první domy. 

Dále jsme průzkumem zjistili zanesenou odtokovou trubku, kterou jsme následně zprůchodnili. Dostavila se za námi také 

jednotka Hasiči Zákupy, která nám pomáhala s odčerpáváním. 

Zásah byl po bezmála 4 hodinách ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu. 

Výjezd! V pondělí 19.7. v 9:56 vyjela jednotka s CAS 24 Iveco na žádost starosty obce k čerpání kalné vody z vodojemu. 

Na místě bylo ponecháno kalové čerpadlo a část družstva. Druhá část družstva odjela s vozidlem do obce Malá Veleň pro 

obecní cisternu na pitnou vodu. Cestou zpět byla cisterna napuštěna z hydrantu v Jablonném v Podještědí a následně 

odstavena u hasičské zbrojnice. 
Zdroj: facebook SDH Krompach 

https://www.facebook.com/hasicizakupy/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC-GBrxyGxAR_LNoxOFwzdNG6Fbhw6MU8CXX4N2xbklgcZIEYDOvpvTtxLuMPjdNoDGP1C8r4w4oCMCjMARPtFIaZc25j8rGMi16TkBwBRFXJeZ1kSnVNa9gmdkmNHQfiNV8XAdKsUwTJTlH-jLAC6tMzlVGkQOz3z8Rs6VF857z3DeJ2_9tZBsnACW3Dl7vAKhdvlgYKtr7cL8lL7z3UAwucQH8tvYN7B3tvnBPZ78C6tWarLH01ylA_UW3yCas_V3WisDBBA049enRJVNz1zhEN0CEKjVhEtx2XK5xrMhRvXHjWs&__tn__=K-R
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Následky bleskové povodně v obci Krompach a zatím pouze odhadnuté ceny za jejich opravy:  
1.            místní komunikace p.č. 1839, odplavené podloží a podkladní vrstvy komunikace, nesjízdná – uzavřená, vyčíslená 

škoda 150 tis. Kč , 

2.            místní komunikace p.č. 1143/15,1143/16, 1143/17,1143/18,  částečné odplavené vrchní vrstvy komunikace, 

vyčíslená škoda 50 tis.Kč, 

3.            místní komunikace p.č. 1832/3, částečně odplavená vrchní vrstva komunikace,  s opatrností  sjízdná, vyčíslená 

škoda 15 tis.Kč, 

4.            místní komunikace p.č. 1880/3, 1880/4, 1896/3, 1900, částečně odplavené vrchní a podkladní vrstvy, částečně 

odhaleny kanalizační šachty a vodovodní uzávěry, vyčíslená škoda 90 tis. Kč, 

5.            místní komunikace p.č. 1931/7, 1820/4, částečně odplavená vrchní část komunikace, částečně odhaleny svodnice 

vody, vyčíslená škoda 50 tis. Kč 

6.            místní komunikace p.č. 1940/1, 1342/4, 1339/2, částečně odplavené vrchní a podkladní vrstvy, částečně odhaleny 

kanalizační šachty a vodovodní uzávěry, vyčíslená škoda 70 tis. Kč, 

7.            ČOV Krompach, p.č. 65/1 – částečně zanesená čerpací jímka s mechanickým předčištěním (nátoková jímka) 

inertním materiálem (štěrkem), vyčíslená škoda 20 tis. Kč.  

8.            Vodojem Krompach – vodovodní řad obce Krompach – zakalená pitná voda, prosáknutí spodních vod do úpravny 

vody ve vodojemu. Voda není určená k přímé spotřebě – není pitná, zajištěno náhradní zásobování obyvatelstva obce 

Krompach pitnou vodou, vyčíslená škoda 100 tis. Kč 

 

Za kulturou 
 

Jiřetín 

Úterý 24. 8. od 10:00 h. V TOLŠTEJNSKÝCH HRADBÁCH. Hradní historie a pověsti. Hrad Tolštejn 

Úterý 24. 8. od 17:00 h. Koncert: NÁHODOU Varnsdorf Pěvecký sbor napříč žánry. Malé lesní divadlo 

Čtvrtek 26. 8. od 17:00 h. PODVEČER S HUDBOU NEJEN NEVIDOMÝCH. Hudební umění mladých interpretů. Kostel 

Nejsvětější Trojice 

Pátek 27. 8. od 17:00 h. D. Churchill: NATĚRAČ – DS Vojan Desná.  Komedie, která dobře pobaví. Malé lesní divadlo 

Sobota 28. 8. Od 9:00 h. SAMAT TOUR.  XVIII. ročník cyklistického závodu Sportovní areál. 



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

Evidenční číslo MK: E 18130 

5/6 

 

Cvikov 

KC Sever Cvikov 

PERPETUUM MOBILE je zbrusu nová unikátní interaktivní výstava pro děti i dospělé mapující odvěkou lidskou touhu po 

čisté energii. Nezanedbatelný je její edukativní přínos z oblasti termodynamiky, mechaniky a fyziky vůbec. Zařízení si můžete 

osahat, rozpohybovat, roztočit a sledovat, co umí. 

Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč 

 

Letní kino Cvikov 

Bábovky – 7.8. 21:30 

3Bobule – 15.8.-21:00 

Vstupné – 100 Kč 

 

Nový Bor 

Divadlo Nový Bor 

6.8 v 15:00 LIVE ART CAMP.  Herecký camp nadačního fondu LIVE ART zve na premiérová uvedení muzikálových 

projektů: 

• ALLADIN (režie: Nela Kailová a Josef Haldina) 

• Alenka v říši divů (režie: Valentýna Vojtková) 

• Ať žijí duchové (režie: Josef Fečo a Jakub Novotný) 

Vstupné: 100Kč na všechna představení.  

 

8. 9 MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD (Divadlo Kalich) - nutná výměna vstupenek s aktuálním datem v knihkupectví J. 

Rady (pouze u tohoto představení). Hrají: Aleš Háma, Nela Boudová, Tereza Kostková, Petr Motloch. 

 

20.9 KAKTUSOVÝ KVĚT (DS Háta) Hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková/Olga Želenská, Filip Tomsa/Václav 

Jiráček/Petr Buchta 

 

27.9 NEPERTE SE, PROSÍM VÁS! (Divadlo Palace) Hrají: Miroslav Etzler, Ladislav Hampl 

 

5.10 MILIÓNOVÝ ÚDRŽBÁŘ (agentura Harlekýn) hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová 

 

20.10 LA STRADA/SILNICE (Divadlo Kalich) Hrají: Bára Hrzánová, Radek Holub 

 

28.10 JIŘÍ SUCHÝ a JITKA MOLAVCOVÁ (LÍPA MUSICA) 

 

8.11 CAWEVOMAN (Divadlo Palace) 

 

Předmět: Stížnosti klientů CK 
 

V moři není voda, sex nás rušil …      Perly z reklamací zájezdů.  

Takto čeští klienti reklamovali dovolenou v Bulharsku: 

1) Byli jsme naprosto šokováni, kolik je v hotelu kromě Čechů i dalších cizinců, a na pláži též bylo dokonce i mnoho Bulharů. 

2) Dovolená byla moc pěkná, ale do hotelu, kde jsou Češi takto diskriminováni, už víckrát nepojedu. Při odjezdu totiž museli 

všichni Češi vyklidit pokoj již ve 12 hodin a ještě na to byli upozorněni velkou cedulí na recepci CHECK OUT 12:00.  

3) Dovolenou nám kazili naši sousedi. Ač oba věkem přes padesát, oddávali se každou noc pravidelně hlasitému sexu při 

otevřeném okně. S takovými sousedy třicetiletý člověk na vlastní sex ani nemá chuť a ztrácí tak radost z dovolené.  

4) Měli jsme zaplaceny letištní taxy, ale z letiště na hotel jsme jeli autobusem stejně jako ostatní klienti. 

5) Cestovní kancelář by měla upozornit, že v době odlivu není voda v moři. 

6) Stížnost na dovolenou v Řecku: "Jídlo v hotelu bylo moc řecké, což nám nechutnalo. Od poloviny zájezdu jsme tedy přestali 

využívat polopenzi a chodili do místního fast foodu. V příloze posíláme účtenky a žádáme jejich proplacení". 

7) Klient: "Dobrý den, prosím, můžete mi e-mailem zaslat nabídku pobytů u moře? Podmínkou je ubytování přímo na pláži s 

all inclusive a v pokoji s výhledem na Eiffelovu věž. 

Operátor: "Velice rádi vám zašleme nabídku all inclusive zájezdů v hotelech přímo na pláži. Bohužel vyhlídku na Eiffelovu 

věž není možné zajistit, protože se nachází dvě stovky kilometrů od nejbližšího pobřeží." 

Klient: "V tom případě se obrátím na konkurenční cestovní kancelář. Věřím, že mému požadavku vyhoví. Známá byla takto 

ubytovaná v minulém roce a byla velice spokojená." 

8) Dobrý den, prosím, můžete nám zajistit odlet i z kteréhokoliv jiného města v Moravskoslezském kraji?" 

9) Klient: "Dobrý den, rádi bychom využili slevu na dítě. Složení osob bude dva dospělí a jedno dítě." 

http://www.divadlonb.cz/prodej
http://www.divadlonb.cz/prodej
https://www.divadlohata.cz/cz/abe-burrows-kaktusovy-kvet/89/
http://www.divadlonb.cz/prodej
https://www.divadlopalace.cz/cz/neperte-se-prosim-vas-/343/
http://www.divadlonb.cz/prodej
https://harlekyn.cz/hra/milionovy-udrzbar
http://tickets.colosseum.eu/lipamusica/standard/Hall/Index/839855/S82CXruCtuf08tqGHtfJYQ_rov__rov__xcodex_AGA1gFbU4wis2pTilMFFF-YlTxfAMXbo25XzjA__?
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Operátor: "Samozřejmě, a jak staré je vaše dítě?" 

Klient: "Je mu 24 let." 

10) "Můžete mi prosím pomoci najít spoj do Osla? Volám, protože nemám e-mail a ani ho neumím používat. Zároveň si 

nemůžu letenku rezervovat on-line, protože se bojím, abych něco nepopletla. Ještě sice neznám termín, ale potřebuju letět 

přímo. Bojím se totiž letět s přestupem, protože se nedomluvím. Samozřejmě nechci letět z Vídně, protože nevím, jak bych se 

tam dostala. Chci tedy lety pouze z Prahy, protože tam snad trefím."(Telefonický dotaz, tazatelka je ročník 1984..) 

11) "Prosím, můžete nám poslat e-mail s pokyny k odletu znovu? Manželka totiž byla minulý týden v zahraničí, proto jí e-mail 

nemohl přijít." 

12) "Požaduji náhradu za ukradené brýle. Jako důkaz krádeže vám zasílám své fotografie z pobytu. Na první fotografii jsem 

ještě s brýlemi, na druhé fotce mi již chybí!" 

13) "Dobrý den, rád bych objednal pobyt v Thajsku pro dvě osoby, pro manželku mi rezervujte prosím jen jednosměrnou 

letenku. Děkuji!" 

14) "Můžete mi prosím sdělit, kolik plechovek piva si můžu vzít s sebou do příručního zavazadla na palubu?" 

15) "Byli jsme na dovolené na začátku sezony. V letovisku byl prazvláštní klid, restaurace, bary i atrakce sice otevřené, ale v 

nich málo lidí. Stejně tak na pláži. Prostě to nemělo tu správou atmosféru rušné dovolené." 

16) "V katalogu neuvádíte, na které světové straně bude v Řecku východ slunce." 

17) Další klient napsal, že když přišel na oběd v plavkách, personál mu řekl, že tam v plavkách být nesmí, a tak si je sundal. 

 

 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzerce 

Termíny rozvozu plynu: 2021: 14.8. a 4.9. 2021 - 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 
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