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

Evidenční číslo MK: E 18130 

1/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zprávy z obecního úřadu. 
 

Oznámení o připojení na veřejnou kanalizační síť:  

Obecní úřad Krompach, se sídlem Krompach 49, 471 57 Krompach,  zastoupený starostou obce Františkem Chadimou, na 

základě nově vybudované kanalizační sítě KROMPACH – VALY, oznamuje vlastníkům dotčených staveb a stavebních 

pozemků povinnost se připojit na kanalizaci ve lhůtě do 31.10.2020. 

 

Úhrady poplatků: 

Upozorňuji občany, aby při úhradách všech poplatků dodržovali jejich splatnost. Pokud tak neučiní, vystavují se možnosti, 

že jim bude vystaveno penále, včetně úroků z prodlení.  

Splatnost poplatků: 

-poplatek za odpady: do 31.10. příslušného kalendářního roku  

-poplatek za psa: do 31.3. příslušného kalendářního roku  

-poplatek za pronájem pozemku: do 1.10. příslušného kalendářního roku  

-poplatek z ubytování: do 15.7. za 1. pololetí příslušného kalendářního roku do 15.2. za 2.pololetí příslušného kalendářního 

roku  

-poplatek za pronájem bytu: do posledního dne v měsíci 

Splatnost poplatku je dána obecně závaznými vyhláškami, které jsou občanům k dispozici na stránkách obce, popřípadě 

nájemní či pachtovní smlouvou.  

 

František Chadima starosta obce  

 

Přijměte pozvání na promítání filmu a besedu s cestovateli manželi Pipalovými 

 

ČESKÁ ŠVÝCARSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kde:  sál restaurace Na Hřebenovce 

kdy:     26.10.2019   od 20:00 hod 

vstupné dobrovolné 
 

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

 

č. 10/19               www.spk-krompach.wbs.cz          vydáno v Krompachu 14.10.2019 
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Babinec 
Zdravím Vás, ženy, a zvu na další povídání. 

Přijďte 15.10. v 19 hodin „Na Hřebenovku“. 
Jarka 

 

 

Shrnutí sezóny v požárním sportu 
 

Sezóna hasičských soutěží 2019 je již minulostí, proto si ji dovolíme z našeho pohledu shrnout. Třináct pohárů a k tomu pět 

putovních, to je výsledek našeho celoročního snažení. Odstartovali jsme trojicí po sobě jdoucích soutěží. První se konala    

4. května ve Cvikově, kde náš tým obsadil druhé místo.  

Ve druhé soutěži, která proběhla 11. května v Mimoni, se nám povedlo zvítězit a přivézt si tak podruhé v řadě mimoňský 

pohár.  

Z třetí soutěže, kterou připravili 18. května hasiči z České Lípy, jsme domů po ne moc úspěšném výkonu přivezli nakonec 

třetí místo.  

Na velmi úspěšný začátek jsme navázali až na začátku července, kdy jsme vyrazili za našimi kamarády do 100 km 

vzdáleného Klapý. Zde jsme obhájili loňské vítězství a domů jsme si přivezli “Klapskou proudnici”.  

Na následující pohárové soutěži ve Lvové se vůbec poprvé představil náš tým žen! Premiéru zvládly naprosto bravurně a 

hned na své první soutěži braly bednu! Dokonce se jim podařil lepší výsledek než našemu zkušenému mužskému týmu, 

kterému to tentokrát nevyšlo. Ženy se umístily na druhém místě, muži byli až osmí.  

Další týden pořádalo SDH Rynoltice soutěž v požárním útoku s následným čtyřbojem. Zde se výsledný čas sčítal s body ze 

čtyřboje, který spočíval v hodu sudem, převalení pneumatiky, pití piva na čas a šipkách. Muži zde překonali svůj dosavadní 

časový rekord v požárním útoku, ale bohužel i tak brali bramborové, tedy čtvrté místo. Ženy opět přivezly pohár a to za 

první místo!  

10. srpna proběhl 3. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce Krompach s následnými oslavami 150 let od založení 

hasičů v obci Krompach. Ženy po senzačním výkonu obsadily krásné stříbrné místo a mužům se konečně podařilo zvítězit v 

domácím prostředí, a tak se putovní pohár tentokrát nemusí stěhovat jinam!  

Od konce prázdnin opět přišla dávka čtyř po sobě jdoucích soutěží. První se konala na jezeře ve Stráži pod Ralskem. Ženy 

se zde umístily na čtvrtém místě a muži na osmém.  

Druhou zářijovou sobotu jsme jeli do nedalekých Kunratic u Cvikova, kde i přes nepříznivé počasí a v soutěži plné zvratů, 

muži zvítězili a ženský tým byl z důvodu vypůjčení dvou našich kluků zařazen do kategorie mužů. I přes toto úskalí dosáhly 

na osmé místo.  

Následující týden pořádalo SDH Skalice u České Lípy noční soutěž o Skalickou sovu. Ženy chtěl hlavní rozhodčí nejprve 

diskvalifikovat za napovídání diváků podél trati, ale po podání protestu jim byl čas přiznán a výsledkem bylo třetí místo. 

Muži postoupili z druhého místa do rozstřelu o putovní sovu, kde se zadařilo a sovu jsme si po roční odmlce přivezli opět na 

Krompach.  

Poslední soutěž se konala v Jezvé. Příjemné odpoledne jsme si udělali ještě příjemnější! Jak ženy, tak muži zde obsadili 

první místa a vyhráli ručně broušené putovní poháry!  

Byla to skvělá sezóna plná překvapení, zklamání i radosti! Tak jak to už ve sportu bývá, ne vždy se daří, ale o to více máme 

chuť vítězit. Všichni jsme si to užili do poslední chvíle a nemůžeme se dočkat, až po zimě opět rozmotáme hadice! Hlavně 

bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, fanouškům, kamarádům a obci Krompach za podporu. Obrovské díky 

patří také všem, kteří se podíleli na organizaci všech soutěží. Přestože přichází zima, nepřestávejte nás sledovat, v zimě sice 

nesoutěžíme, ale aktivit máme mnoho. 

Požárnímu sportu ZDAR! 
Martin Šimek ml. 
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Foto zaslal redakci M. Šimek ml. 

 

A když už jsme u těch zásluh, tak i pochvala z jiného „soudku“: 

 

Zlatá medaile. 

Ano, zlatou medaili by měli dostat naši krompašští chlapi za to, jak bleskově dokázali zařídit opravu nedávné opravdu velké 

poruchy na obecním vodovodu. Oprava netrvala ani 24 hodin. Kdyby se toto stalo u nás v Praze, tak to trvá týden, možná i 

víc. Chlapi dík, jste opravdu dobří. 
Jirka Pomahač 

Víkend plný zvířat 
27.9. a 29.9. proběhly na Krompachu dvě akce. V pátek 27.9. beseda olomoucké pobočky Hnutí Duha na téma Vlci 

v Lužických horách a v neděli dopoledne 29.9. ukázka dravců s výkladem  od Ing. Martiny Hendrychové z Rumburku.  Obě 

akce byly velmi zajímavé a zejména dravci, které si děti mohly i pohladit, všechny přihlížející zaujali.  A kdo viděl výra       

v přírodě ze vzdálenosti 1 metr?  Tak třeba zase k nám někdy přijedou… 
text i foto redakce 
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Omluva od p. Pomahače, požadovaná J.M. can. Mgr. Rudolfem Repkou v mimořádném čísle říjnových Krompašských 

Rozhledů: 

 

Krompašské koncerty. 

Nechtěl jsem se touto kauzou již dále zabývat. Jelikož jsem však byl vyzván, musím toto učinit. Napsal jsem toho již dost, 

tak se pokusím můj dnešní příspěvek zkrátit na minimum.  

Koncerty v krompašském kostele pořádá SpK ve spolupráci a s finanční podporou obce. Dobrovolné vstupné, které je při 

této příležitosti vybíráno, je návštěvníky určeno jako příspěvek na koncert a pro účely sboru. Bez těchto dobrovolných 

příspěvků a příspěvku obce by se naše koncerty nemohly konat.  

Kytlický sbor, který zpívá také bez nároku na honorář, velice dobře známe. Jsou to naši přátelé a kolegové, kteří zde zpívají 

na našich koncertech s námi. Kytlických je cca 16, s paní sbormistrovou MUDr Šťastnou 17. Vždy, když jim chceme část 

dobrovolného vstupného dát, tak to odmítnou se slovy: „My bydlíme za humny, vy to potřebujete víc.“ Ano, za tento přístup 

si jich velice vážím.  

Nás přijíždí zhruba 50 a máme to z Prahy přibližně 130 km. V tomto množství účinkujících jsou náklady na dopravu značné 

a jsou největší položkou.  Nutno připočíst náklady na sólisty, dopravu nástrojů, ubytování atd. Příspěvek vybraný v kostele 

je jenom zlomek nákladů spojených s naším vystupováním. My, jako sbor ČVUT, ani SpK, jsme neměli s nikým uzavřenu 

žádnou písemnou smlouvu, ani ústní dohodu, jak bude s dobrovolným vstupným nakládáno. Vybrané dobrovolné vstupné 

nemůžeme celé věnovat kostelu. Pan farář nikdy na náš koncert nepřišel, ani na vánoční Rybovu mši, což nás velice mrzelo. 

Kdyby se dostavil, zjistil by zaprvé, že nejsme nějaká country nebo rocková skupina a naše vystoupení pozvedá kostel i celé 

kulturní dění v obci na vyšší úroveň a zadruhé na příspěvku pro kostel bychom se určitě dohodli, stejně jako jinde. Teď jsme 

napadáni, že vstupné odnášíme z kostela a patří kostelu. Mohli jsme dobrovolné vstupné vybírat mimo kostel. Všichni 

návštěvníci by se však ihned dozvěděli, proč vybíráme 50 m od kostela. To mi připadalo vůči církvi nevhodné.  

Při příležitosti konání našeho koncertu byla církvi poskytnuta částka jeden tisíc korun. Požadovaných tisíc korun za půjčení 

kostela formou daru není mnoho. SpK tuto částku zaplatilo a je lhostejné, jestli to bylo zaplaceno z peněz na účtu SpK, 

anebo z příspěvku obce určeného pro sbor. Pořád je to mínus tisíc korun. To je jenom hra se slovíčky. Podstatné je to, že 

obec přispěla na opravu kostela, tudíž by jí tento poplatek neměl být účtován. Přirovnal bych to třeba k tomu, že sousedovi 

zaplatím, anebo přispěji na opravu auta, později si ho budu chtít na chvíli půjčit a on mi bude účtovat půjčovné. Navíc 

kostel, který nám byl zapůjčen, absolutně neodpovídá zvyklostem. Myslím, že kdybychom před koncertem přivezli někoho 

z litoměřické diecéze, aby se podíval, v jakém stavu a špíně je nám kostel půjčován, asi by z toho velkou radost neměl.  

Byl jsem kvůli celé této problematice požádán panem farářem o veřejnou omluvu hlavně ve věci ukusování z příspěvku 

obce určeného pro sbor. Jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. V tomto případě a v kontextu celého článku jsem to 

možná trochu přehnal a za tuto větu „církev si chce ukousnout něco pro sebe“ se veřejně omlouvám. Výraz ukousnout je zde 

příliš vulgární a dehonestující a možná i urážlivý. Asi jsem měl své myšlenky vyjádřit jinými větami, případně použít 

jemnější formu a výrazy jako třeba odčerpat nebo odklonit. Poznámku, že bych se měl omluvit i SpK, že umožnilo 

ukusování, jsem absolutně nepochopil, proto se k tomu nemůžu vyjádřit. 

A opravdu na závěr prohlašuji, že za této situace a při takto rozdílných názorech na podmínky pořádání koncertů, náš 

Pěvecký sbor ČVUT Praha v krompašském kostele již nikdy nevystoupí. 

Jiří Pomahač 

Za redakci doufáme, že tímto kauza tímto skončila a rozhodně nechceme, aby nadále pokračovala na stránkách 

„Krompašských Rozhledů“. Výsledek celé situace je však pro Krompach velmi nepříjemný. 

 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
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A něco pro zasmání…. 

 

PRACOVNÍ ŘÁD 

(NOVELA 2001) 

Práce musí být osvěžující, proto je přepracování trestné - kdo se v práci zapotí, bude propuštěn. 

Pracovní doba začíná svačinou-(obložený chleba, čaj, káva atd.) vše na účet podniku. 

Usne-li některý zaměstnanec při práci, ostatní potichu opustí pracoviště, aby ho nevzbudili, a mají po 

zbytek dne volno. 

Zdá-li se zaměstnanci v noci sen o práci, přináleží mu mzda za práci v noci včetně nočního příplatku. 

Nastoupí-li druhý den do práce, náleží mu též příplatek za přesčas. 

 

 

 

Inzerce 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  12.10., 2.11.2019  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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