
KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

1/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vážení čtenáři, 
 
 
 
Tak tu máme nový rok a s ním již čtvrtý ročník Krompašských rozhledů. Rok, od kterého očekáváme, k jakým změnám s novým 
vedením v obci dojde. Rok, do kterého vkládáme naděje, že se život změní k lepšímu. Že se bude lépe a příjemněji žít, lidé budou 
k sobě vstřícnější, že vedení obce bude s lidmi více a lépe komunikovat.  
Konec a začátek roku nebyl vzhledem k počasí nic moc. Krásný i krutý. Podívejme se na pár fotografií. Zataženo, vánice, námraza, 
náledí. Když ale vykouklo sluníčko, rázem se na nepohodu zapomnělo.  

 

  
 

 
 

Doufejme ale, že nezapomeneme, co bychom chtěli nového v obci. Nedejme se ukolébat jen tím, že máme nové vedení obce. Bez práce 
nejsou koláče. I nadále je třeba na zlepšení života v obci společně pracovat. Je to na nás, obyvatelích obce i chalupářích, jak se bude 
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obec rozvíjet. Jistě jsme všichni ochotni podat pomocnou ruku, ale musí o tu pomoc, radu,  někdo stát. Je velkou chybou šmahem bez 
rozmyšlení odmítat, pokud nápad není zrovna můj a není hned mojí prioritou. Je nutno zamyslet se nad tím, jak dál do budoucna, mít 
plán rozvoje a nejen proto, že to zákon vyžaduje. Dobré nápady a přání je třeba nezamést pod stůl, ale zamyslet se nad nimi,  
prodiskutovat je, a pokud jsou zajímavé, zahrnout je třeba do plánu na další období.  
Rozhodně Vám všem přeji hodně trpělivosti, nespokojit se s dosaženým, ale chtít víc a víc proto udělat. Přeji Vám hodně zdraví a štěstí. 

(kal) 
 

A  čeho jsme si už všimli? 
 
Tak už to nastalo…. 
Konečně nastalo se smíšenými pocity očekávané období, tj. odchod do starobního důchodu. Už slovo starobní je samo o sobě 
odpuzující, peníze se taky nehrnou, ale očekávané uklidnění životního rytmu a možnost konečně využít najednou získaný čas pro své 
koníčky to trochu vyvažuje. Tak hurá na Krompach, náš to nejmilejší koníček a nekonečný zdroj pracovního vytížení. Do důchodu jsme 
sice šli k 1.1.2011, ale už 22.12.2010 jsme se hrnuli do chalupy a těšili se nejdříve na Vánoce uprostřed sněhové nadílky, pak na 
zajímavou životní změnu a jak s ní naložíme. 
 Obec nám po troše dotírání prohrnula základ naší „cesty do ráje chalupy“, zbytek jsme udělali sami s naší „hýčkanou“ sněhovou  
frézou. Hýčkanou proto, že bez ní bychom nemohli na chalupě trvale být a „vykopávat se“. 
 A když už se všechno nakonec vyvíjelo k naší radosti, dostala jsem neblahý a bláhový nápad podívat se na úřední desku Obecního 
úřadu, abych se dozvěděla, co nového po říjnových volbách zastupitelstvo udělalo a projednalo na schůzích, o kterých vím, že se 
konaly. Ale ouha, úřední deska před budovou Obecního úřadu byla jak po nájezdu kobylek, úplně prázdná.  
Ale říkala jsem si, no nevadí, je zima, sklo by třeba zamrzlo a stejně by se to špatně četlo. Určitě to bude na internetu a já si v klidu 
přečtu vše v teple doma u počítače. Tak jsem otevřela údajně nové webové stránky obce www.obec-krompach.cz. Potěšil mě hezký 
čtyřlístek pro štěstí na hlavní stránce a zaktualizované údaje o novém starostovi a odkaz na elektronickou úřední desku, kde byl ale 
vyvěšen pouze jediný zápis z ustavující schůze zastupitelstva. A dále už mě nepotěšilo vůbec nic ! Další zápisy ze schůzí nejsou, 
informace o hospodaření taky ne, plány zastupitelstva taky ne,… Ale jak jsem usilovně něco pozitivního hledala, na záložce Kontakty 
jsem si přečetla jméno minulého starosty, dále jsem dozvěděla několik neexistujících telefonních čísel (existující nikoliv), jedním ze 
dvou bankovních spojením si opravdu nejsem jistá a na ně peníze určitě posílat nebudu. Tak jsem se chtěla podívat na nabízenou 
organizační strukturu orgánů zastupitelstva, a zase nic… Dál už jsem raději nic nehledala, matoucích údajů bylo na moji trpělivost dost. 
Škoda, bylo by hezké, kdyby se i toto změnilo…. 

Jindra Kalitová  
 

 
Krompašské silnice 
 
Po nějaké době jsme se zase zeptali vedoucího oddělení pozemních komunikací na Krajském úřadu Libereckého kraje, jak to vypadá 
s opravou silnic v Krompachu. Toto je doslovná aktuální informace převzatá z e-mailové odpovědi: 
 
Dobrý den, 
Akce Heřmanice - Krompach byla schválena v evropském programu Cíl 3 a měla by se letos realizovat, záleží, kdy Krajská správa 
silnic vypíše výběrové řízení a zahájí stavbu. O druhou akci (silnice Juliovka, Krompach kostel, Jonsdorf – pozn. redakce) chceme 
požádat v rámci povodní, uvidíme, jak dopadneme se žádostí. 
Ing. Jan Čáp  
Vedoucí oddělení pozemních komunikací 
 
 
Stalo se 22.1.2011 v Krompachu před kostelem 
 
Černá díra v Krompachu! 
 
Ne, nebojte se, nejde o žádné finanční machinace, to pouze historie se přihlásila. 
       Na parkovišti před budovou kostela, několik metrů od nových laviček, se jedním kolem propadlo osobní auto do skutečné černé 
díry. Pamětníci vědí, že v těchto místech stál dům č.50, který býval kdysi penzionem, později vývařovnou nebo skladem. Když byl 
zbourán, vybudovala  místní mládež na jeho místě prostranství, které později posloužilo jako odstavné parkoviště a loni zde byla 
vybudována okrasná a odpočinková zóna, která čeká na dokončení. 
       Jenže nyní se přihlásil, díky oblevě z minulého týdne a díky jen slabým mrazům a dalším okolnostem, špatně zasypaný sklep této 
budovy a jeho strop nevydržel. Naštěstí se autu podařilo vycouvat, starosta nebezpečný otvor označil a nechal zajistit mimo jiné i 
sněhovou bariérou. Na jaře pak bude nebezpečná dutina zasypána.  
       Je třeba varovat především děti, protože skutečně nejde o místo na hraní nebo pátrání, ale o vskutku nebezpečný prostor. No a řidiči 
musí parkovat o několik metrů dále. 

Zdraví vás  Josef Vincík 
 
(pozn. : shodou okolností je bývalá budova na uveřejněné historické fotografii, viz čtvrtá stránka dnešních Rohledů.)  
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Fotografie propadu 
 

   
 
 
 
Pověsti z Lužických hor        
O kozeO kozeO kozeO koze 
Když stoupáte vzhůru oybinským údolím k české části hor, můžete zcela jasně rozeznat na jedné skále kozí hlavu. 
Před pradávnými časy, kdy ještě nerušeně vládli horští duchové, jako kdysi v Krkonoších Krakonoš, žil na Oybině mocný horský duch. 
Ten byl zlou matkou odložen na osamělé lesní louce u úpatí skály a měl bezpochyby zemřít. To by se jen ale nesměla ujmout koza, 
která se zde pásla. Přijala jej za svého a krmila jej svým mlékem. Když zemřela, přenesl ji duch z vděčnosti na skálu, kde během doby 
zkameněla. 

Převzato z knihy „Báje a pověsti z Lužických hor“ 
 
Ze starých receptů  
Myslivecké maso 
100 minut  
Větší kousky hovězí kližky protažené slaninou, podušené na cibulovém základě. (Recept z Jihlavska.) 
 
500g hovězí kližky, 200g cibule, 100g tuku, 80g slaniny, hladká mouka, ocet nebo citronová šťáva, sůl, trochu horké vody 
1. Hovězí kližku nakrájíme na větší kousky a každý protáhneme asi třemi nudličkami slaniny 
2. Na rozpáleném omastku se zpěněnou cibulí vložíme připravené osolené maso a dusíme ho, mírně podlité, dokud nebude maso 
měkké. 
3. Měkké maso vyjmeme, šťávu zaprášíme moukou, dochutíme octem nebo citrónovou šťávou, necháme chvíli povařit, pak maso 
vrátíme zpět do šťávy a necháme prohřát 
4. Jednotlivé porce masa podáváme přelité zahuštěnou šťávou. 
Doporučení: Jako přílohu servírujeme houskový knedlík, rýži nebo makarony. 

Tak tedy dobrou chuť 
 

 
 
Veselé poučení: 
 
Bajka 
Na lodi se plaví medvěd, myš a žába. Medvěd si zpívá, ale žábě se to nelíbí a strašně medvědovi vynadá.  
Medvěd ji ignoruje. Myš se jen dívá a když vidí, že medvěd nepřestal zpívat, vynadá mu také.  
Medvěd se naštve a myš i žábu hodí do vody.  
Ve vodě se ptá žába myši: umíš plavat? Ne, pláče topící se myš.  
Tak proč nadáváš medvědovi?  
  
Resumé: Když si kolega dovoluje na nadřízeného, neznamená to, že si to můžeš dovolit i  ty.  
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Po delší době na Vaši žádost uveřejňujeme zase jednu z historických pohlednic Krompachu. 
 

 

 
 
 
Výzva pro všechny čtenáře „Rozhledů“.  
Jistě by Vás zajímaly některé věci, nebo byste se chtěli podělit o své zkušenosti.  
Máte-li nějaké zajímavosti, napište nám, rádi je uveřejníme. 
Zajímají nás a  snad by zajímaly i ostatní čtenáře historické události, o kterých víte, že se v obci staly.  
Podělte se všemi ostatními o Vaše zkušenosti a zážitky. 
Od dalšího čísla bychom rádi zavedli novou rubriku: „Krompach - léta páně….., stalo se…..“ 
Nechceme uvádět konkrétní jména, pokud na tom dopisovatel nebude trvat, ale pobavit a seznámit s tím co se kdy stalo a že Krompach 
nebyl vždy nudná pohraniční ves, kde lidé žili a bavili se. 

(Kal) 

 
 
Pro zájemce program Městského divadla v Novém Boru - Únor 2011 
 
5.2.2011 - Docela velké divadlo Litvínov 
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
Hudební pohádka, tajemný svět imaginace a fantazie. Svět, kde se plní přání 
a dobro vítězí nad zlem. Režie Jurij Galin. 
vstupné: 50 Kč                                                               
 
 
 
9.2.2011 - Broukovcovo Kamdivadlo Česká Kamenice 
Jaroslav Střelka 
ZLATO, JSEM DOMA!  
Muž žije v domácnosti s fiktivní ženou, kterou si vysnil, a vkládá do ní své naděje a představy. Jeho duše je nádoba hluboká, nekonečná 
a láska v kontrastu se samotou maluje výjevy, které si asi jen těžko domyslet a představit.  
vstupné: 70 Kč                                                                
 
14.2.2011 - Divadlo Zlín 
Carlo Goldoni 
SLUHA DVOU PÁNŮ 
Nejpopulárnější a nejznámější komedie plná záměn a radosti ze hry o sluhovi, který si dokáže se vším poradit, i když se přitom nahoní 
jako pes. 
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Režie Jakub Nvota  Hrají: Radovan Král, Zdeněk Julina, Petra Domžalová, Zdeněk Lambor aj. 
vstupné: 190 Kč                                                              
 
23.2.2011 - Činoherní studio Ústí nad Labem 
Jan Tichý 
32 HODIN MEZI 
PSEM A VLKEM  
Píše se červen roku 1945. Čtyři obyvatelé Boru žijí normální, byť válkou poznamenané životy...  
Hrají: Kryštof Rímský, Jan Plouhar, Jiří Maryško, Nataša Gáčová a Matúš  Bukovčan. 
Pohybová spolupráce Rosťa Novák, režie Filip Nuckolls.  
vstupné: 190 Kč             
 
                                                  

Seznam prodejních míst. 
 
 

Městské divadlo 
Podívejte se kde nás najdete 

Revoluční 480 Nový Bor 
Čt 8-12 hod 14- 17 hodin 

a vždy 1hodinu před představením 
Rezervace telefonem či e-mailem: 

Tel.: 487 725 539 
E-mail.: divadlo@kulturanb.cz 

 

Knihkupectví pana Rady 
Liberecká 66 (OD Jakub), N.Bor 

47301 
Po-Pá: 9 -17h, So: 9 -11:30h. 

Rezervace telefonem či e-mailem: 
Tel.: 487 728 083 

E-mail.: info@kulturanb.cz 
 
  

Kultura Nový Bor,s.r.o. 
T.G.Masaryka 45 1. patro 

(Navrátilův sál) 
Po - Čt 8 - 17 hod, Pá 8 – 14:30 

Rezervace telefonem či e-mailem: 
Tel.: 487 726 755 

E-mail.: kulturanb@kulturanb.cz  

 
Zájemcům přeji dobrou zábavu 

 
 
 
 
 
 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2011 
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

 
15.1.2011, 5.2., 26.2., 19.3., 9.4., 30.4., 21.5., 11.6., 2.7., 23.7., 13.8., 3.9., 24.9., 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.2011, 

7.1.2012 
 
 

Ubytování V Krompachu 
 

Restaurace „Na Vyhlídce“  telf::  457 754 283  mob.: 604 600 560 
Pension „Pícha“     telf.:  487 523 100      mob.: 602 375 845 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne. 
Mark Twain  

 
 
 
 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských rozhledů. 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

6/6 

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 Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi 


