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Zprávy z obce 
Obec Krompach připravuje výstavbu nových obecních bytů 

Jelikož v dnešní době vidím jako velký problém dostupnost bydlení pro mladé rodiny s dětmi, navrhl jsem zpracování 

projektu na vybudování obecních bytů pro rodiny s dětmi na pozemku na p.č. 506/1 v k.ú Krompach. Projekt je ve fázi 

zpracování a počítá s vybudováním objektu, kde budou tři bytové jednotky 3kk se samostatnou zahradou a výhledem na 

Hvoz a veřejné dětské hřiště.  

Dále hledáme vhodnou lokalitu na pozemcích obce pro výstavbu malometrážních bytů pro naše seniory. Zde je v této 

fázi prioritou najít řešení nízkonákladového bydlení, aby senioři nebyli v takové míře zatíženi náklady na topení, což je 

v této době prioritou.    

Pavel Soukup 

Místostarosta obce  

Co se za poslední 4 roky povedlo. 

Na konci volebního období tohoto zastupitelstva je vhodné zhodnotit co se povedlo. 

Vidím jako velký úspěch tohoto volebního období, že se povedlo získat 12 miliónů korun na dotacích jak od EU, státu 

tak od Libereckého kraje. Z těchto financí a financí obce byl kompletně zrekonstruován vodovod v části obce Juliovka, 

dále byla vybudována kanalizace Valy II, nové obecní silnice, zázemí pro naše dobrovolné hasiče a přilehlý sběrný dvůr 

pro odpadové hospodářství. V současné době jsou přislíbeny další 3 miliony korun na realizace akcí v letech 2022/2023. 

Tímto chci poděkovat stávajícím zastupitelům, kteří měli o tyto věci zájem a podpořili je. 

V příštím čísle Rozhledů bych rád popsal, co se naopak nepodařilo a z jakých důvodů. 

Pavel Soukup 

Místostarosta obce  

 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 

Oznámení hejtmana Libereckého kraje ze dne 22. července 2022 

V souladu s nařízením Libereckého kraje č. 3/2016 ze dne 28. 6. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 

požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného 

sboru Libereckého kraje oznamuji: 

pro území celého Libereckého kraje od 14:00 hodin 22. července 2022 začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku 

požáru 

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je dle článku 5 Nařízení Libereckého kraje č. 3/2016 zakázáno: 

a) rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě, 

b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích, 

c) provozovat jízdy parních lokomotiv, 

d) provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampiony,pochodně). 

 

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru platí zvláštní podmínky k zabezpečení požární ochrany při sklizni obilovin, 

řepky a sklizni celých rostlin systémem silážování drtě stanovené v článku 6 Nařízení Libereckého kraje č. 3/2016. 

Konec doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru bude oznámen po pominutí zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 

Martin Půta 

hejtman Libereckého kraje 

vz. Ing. Jan Sviták 

statutární náměstek hejtmana 

 

 

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

 

č. 08 červenec 2022  www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 29.7.2022 
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Komunální volby 2022 
 

Kdy budou komunální volby v roce 2022 

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech:  

v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 

Křížkování místo kroužkování 

Volební systém pro komunální volby je poněkud složitější než u těch ostatních. Místo kroužkování se totiž 

křížkuje.  

 

Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran. Volič může zakřížkovat buď celou 

stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých osobních preferencí. Zakřížkovat tedy 

může současně nejen stranu, ale i kandidáty. Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva. Pokud 

volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od 

celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.  

 

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební 

stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, 

je volební lístek pro komunální volby neplatný.  

 

Strana – Volič křížkem označí čtverec vedle názvu strany na hlasovacím lístku, pro kterou se rozhodl. 

Kandidáti – Volič pomocí křížků vedle jmen vybere tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo křesel. 

Kombinace – Volič vybere jednu stranu a následně například čtyři kandidáty jiných stran. Strana, kterou 

vybral, tak o tyto hlasy přijde. 
 

 

Rock na vsi 
 

V pátek 12. srpna se na Farmě Hvozd uskuteční 1. ročník rockového večera “ROCK NA VSI”, jehož účastníky budou 

novoborská legenda OPTIMIK s charismatickým frontmanem Vítem Svobodou a jedním z nejlepších hráčů na 

elektrickou kytaru u nás Ondřejem Pourem a místní osvědčená kapela CO3 (Jana a Michal Davidovi a Míra Pozník)! 

 

Přijďte pobýt a popít a podpořit účastí první rockový minifest.  

 

Startujeme ve 20.00 hod 

 

Za podporu akce děkujeme Obci Krompach! 

 

    
             Kuba Horák 
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Každoroční česko – německé sousedské setkání 

 

Čerstvá zelenina každý týden k mání v Krompachu. 
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Krompašský „Babinec“ 
 

Tak ženy a dívky, Váš milovaný „Babinec“ se bude konat až v září. Prázdniny jsou holt prázdniny, dovolená a máme 

rodičovské a prarodičovské povinnosti. 

 Jarka Davidová 
 

 

Divadelní představení krompašského divadelního souboru ĎAS, která lze ještě shlédnout v tomto roce 

 

Datum Místo Ćas 

01.10.2022 Kytlice 19:00 

22.10.2022 Farma Krompach 20:00 

23.10.2022 Jablonné 17:00 

04.11.2022 Mařenice Husky 20:00 

05.11.2022 Krásný Les u Frýdlantu 19:00 

 
 

Tabulka plánovaná kultura Krompach  
 

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

covidovou pořádaly. 

Místo pořádání sledujte vždy na plakátech, pokud nebude uvedeno přímo v „kulturní“ tabulce. 
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Kulturní akce Krompach 2022 
Datum akce Program Místo pořádání 

30.7.22 8:30 
4.ročník soutěže SDH O putovní pohár starosty 
obce Krompach 

louka u silnice na 
Heřmanice 

5.8.22 18:00 
Tradiční setkání Oybin, Jonsdorf, Krompach na 
Kammbaude Kammbaude 

7.8.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

12.8.22 20:00 
Rock na vsi (novoborská legenda OPTIMIK, 
místní osvědčená kapela CO3) Farma 

4.9.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

17 (24).9.2022 Buřtobraní Hřebenovka 

2.10.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

22.10.22 20:00 
představení ĎAS - Dušičky aneb není to tak 
špatné Farma 

6.11.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

27.11.2022 asi 10-19 Advent (možná vč. "svařáku", dle situace ???) 
OÚ, kostel, před 
kostelem 

4.12.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

   

 

V liberecké ZOO se po patnácti letech narodila mláďata levharta čínského 
Dva nové vzácné přírůstky přibyly ve výběhu levhartů čínských. Ti se narodili poslední květnový týden a až do dnešních 

dní zůstávali očím návštěvníků skryti. 

 

 

 

Jejich matka ale již pomalu začala s mláďaty 

opouštět ukryt v zázemí expozice a male levharty 

nechává prozkoumávat i venkovní výběh. Při troše 

štěstí tak mohou být obě koťata pro návštěvníky 

konečně pozorovatelná. Mláďat levhartů čínských 

se Zoo Liberec dočkala po dlouhých patnácti letech. 

ZOO Liberec na mláďata ohrožených levhartů 

čínských čekala dlouhých patnáct let. Poslední 

jedinci přišli na svět v roce 2007, kdy se 

předchozímu chovnému páru narodila trojčata. 

Rodiči současných koťat je dvanáctiletý samec, 

který v zoo pod Ještědem pobývá od roku 2011, a 

šestiletá samice původem z německé ZOO 

Magdeburg, která do Liberce přicestovala před 

dvěma lety. Pro obě šelmy jsou to první potomci. 

„Levharti čínští žiji i ve volné přírodě osamoceně a 

o mláďata se stará výhradně matka. 

Přestože je naše samice nezkušená, navíc velice senzitivní prvorodička, péči o dvojčata zvládá naprosto perfektně a koťata 

prospívají,“ uvedl vedoucí úseku šelem Petr Honc. Dokonce už začala mláďata vynášet z úkrytu v zázemí do venkovního 

výběhu, a tak může být matka s dvojčaty pro návštěvníky při troše štěstí snadno pozorovatelná. „Pohlaví mláďat zatím 

neznáme. Matce i koťatům dopřáváme potřebný klid a první rychlou veterinární kontrolu a vakcinaci mláďat provedeme až na 

osmi týdnech věku, dodal Honc. 

Chov levharta čínského v zoologických zahradách patří do evropského záchovného programu EEP. 
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Jedná se o silně ohroženy druh, a tak jsou úspěšné odchovy pro záchranu celého druhu velice žádoucí. „V současné době je 

populace levhartů čínských v evropských zoologických zahradách velmi malá a čítá pouze 43 jedinců. 

Mláďata se za poslední rok narodila pouze v Liberci a v dánské ZOO Ebeltoft. Náš samec je navíc geneticky velmi cenný a 

tak budou v případě úspěšného odchovu naše koťata pro posílení populace levhartů čínských velkým přínosem,“ vysvětlil 

ředitel ZOO David Nejedlo. Na světě je momentálně jen 22 instituci, které jsou do chovu levhartů čínských zapojeny. 

V Čechách je návštěvníci mohou spatřit pouze v Liberci a v Plzni. 

 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco pro zasmání a pobavení 
 

    
 

INZERCE 

Termíny rozvozu plynu: 6.8., 27.8. 2022 - mob.: 777 174 836 
 

 

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, Krompach (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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