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Nový rok  
 
Nastává nám nový rok a do něho vám přejeme mnoho štěstí a zdraví. Ať je lepší a spokojenější než ten loňský.  
Událo se toho loni v obci hodně. Kladného i nepříjemného. Proběhlo s příznivým ohlasem několik společenských akcí, které se pro 
tento rok chystají znovu a plánuje se jedna další na konec roku. 
Přejme obci, aby se podařilo získat grant na opravu čističky (zatím ve výběrovém řízení úspěšně postupuje), přejme sdružení 
Johannisstein, aby se podařilo úspěšně dokončit opravu kostela a přejeme úspěchy všem ostatním, kteří se snaží o rozvoj obce, její 
zviditelnění. A pro zábavu a společenský ruch ať dál pokračují každoměsíční setkání žen – „babince“. Setkávejme se a poznávejme se. 
 
Jen jednu prosbu na řidiče. Letos těch havárií bylo nějak dost. Buďte  na sebe ohleduplní. Nejste na silnici sami a následky zpravidla 
nesou oba účastnící nehody. 
Zkrátka, ať se nám ve všem daří. Ať se už  konečně Krajská správa silnic pochlapí a opraví nám silnice, abychom si nohy ani auta 
nelámali. 
Ať se naše vzájemné vztahy stále lepší. Scházejme se, poznávejme se a svoje problémy řešme společně a otevřeně a ne zákeřně na účet 
ostatních. 
Ať je naše společné úsilí zaměřeno ve prospěch všech pro rozvoj obce. Aby stále více vzkvétala. Aby se vedení obce dařilo řešit  a 
likvidovat to neblahé, co po minulém vedení zůstalo. 
 
A jak se říkalo na Moravě: 
 
Vinšuju vám šťastný a veselý nový rok, 
abyste se dočkali Krista Pána napřesrok, 
abyste měli pohanky po hambalky, 
žita od štíta do štíta, 
pšeničky od hranice po hranice, 
 kobzolí (brambor) plné hromady, 
sto kop ovsa do stodoly 
a sto rýnských do toboly, 
do chlíva pěkná dvě telátka, 
do kolébky švarná dvě děťátka, 
aby vám nikdy nechybělo chleba 
a po smrti – fuk do neba! 
 

Víte, co se v pranostikách o lednu říkalo? 
 
Do vánoc hej, 
po vánocích ouvej. 
 
Na jméno Ježíš 
ke kamnům nejblíž. 
(15. ledna) 
 
Leden ve dne svítí, 
v noci pálí. 
 
Je-li teplo v lednu, 
sahá bída ke dnu 

 
Rudolf  Kalita  
předseda SpK 

A je tady jeden vzkaz pro všechny ženy: 
Milé ženy, 
Máme za sebou další sezení vašeho, mohu-li  to tak nazvat, ženského klubu. Opět se posezení vydařilo a jsem ráda za hojnou účast. 
Také pan starosta a jeho zástupce nás navštívili a dali pohoštění, za které jménem všech děkuji – děkujeme. 
Máme tady další rok a těším se na příští posezení v roce 2013 a to opět v restauraci „Na Vyhlídce“. 
Přeji Vám i vašim rodinám v novém roce hodně štěstí a hlavně zdraví. 
Tímto Vás všechny zvu na naše společné posezení. 
A tak si poznamenejte do kalendáře: 8.2. 2013 v 19:00 hod. v restauraci „Na Vyhlídce“. 

Těším se na Vás. Jarka Davidová 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. ve spolupráci s OÚ Krompach, místními obyvateli a 
chalupáři jako občasník 

č. 01/13        leden 2013 
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Jedno zamyšlení – třeba Vás zaujme 
 
Jiří Suchý - Stáří versus mládí 
 
Čas letí jako spřežení, 
nad kterým práská bič. 
Člověk se párkrát ožení, 
a hned je mládí pryč. 
Píseň krále Jindřicha VIII. ze hry Šest žen 
 
V posledních dnech mi neušel incident Bohuslava Sobotky kontra starší uchazeči o prezidentský úřad. Určitě víte, co mám na mysli. 
Pan Sobotka si trochu nešťastně zažertoval na konto jejich pokročilého věku, nejspíš si neuvědomil, že velikou část voličů jeho strany 
tvoří právě senioři. Od politika to nebylo počínání příliš obratné, ale o to mi vlastně nejde. Celá ta aféra mi připomněla jakousi rivalitu, 
která vládne mezi stářím a mládím. Sám se s ní občas setkávám, aniž by to nechalo nějakou stopu v mé duši, ale hlavou mi táhnou 
myšlenky, to jo. Jak ono to vlastně je?  
 
"Stáří je nepěkná vlastnost. Kolik významných lidí jsem před ním uchránil a nakonec jsem sám do toho vletěl", říká král Jindřich VIII. 
ve hře Šest žen na adresu těch, které nechal popravit. Když jsem psal tuhle větu, bylo mi sedmadvacet. Už tenkrát jsem tušil, že stáří 
není to, nač bych se měl těšit. Římané výstižně nazvali nachýlené stáří slovy curva senecta. Ve svých mladých létech jsem sice věděl, 
že budu-li mít štěstí, tak se svého vlastního stáří dožiju, ale představa, jaké to bude, se mi tehdy nedostavila. Dneska už to vím. A taky 
vím, že ve svém okolí potkávám dvojí druh mladých lidí: jedni mě zahrnují úctou, kterou abych pochopil, musím si nejdřív uvědomit, 
kolik že mi to vlastně je, druzí na mě hledí jako na něco, co už nemá na tomto světě co pohledávat.  
 
Jako příklad mi vždycky napadne onen případ Kofola. Když jsme otevřeli Semafor v Dejvicích, řekl jsem si, že by se tam v bufetu měla 
prodávat Kofola. Byl nápoj mého mládí, a tak se mi zdálo, že v divadle, které se honosí svým tradicionalismem, by se to hodilo. V 
Semaforu se tedy začala prodávat Kofola. Jednoho dne se mi udělal nápad: na závěr sezóny uskutečnit jakousi přehlídku her, které 
onoho roku vznikly - byly čtyři - a po čtyři dny tohoto malého festivalu zahrnovat diváky drobnými pozornostmi. Nakreslil jsem drobné 
grafiky, které jsme dali divákům na památku, po představení jsme nabídli zájemcům debatu s účinkujícím, a pak nás taky napadlo 
požádat firmu Kofola o sponzorský dar - o přestávce nabídnout divákům jménem této firmy sklenici Kofoly zdarma.  
 
Na náš zdvořilý dopis se dostavil do divadla mladý muž, který vlastně ani nevypadal jako pako. Pohovořili jsme, prošel si divadlo, a 
pak nám napsal stručný e-mail, že radši dá ty Kofoly mateřské školce než nám. A vzkázal nám, ať si požádáme o sponzorování výrobce 
umělých kloubů. Uvědomil jsem si, že je to vlastně nepřítel. Od těch dob se prodává v Semaforu Coca cola - firma, která nám dodala 
chladicí zařízení a navíc i finanční podporu. Znovu za ni děkuju.  
 
A Kofole děkuju za to, že mě přiměla se zamyslet nad absurdní situací: na jedné straně se mně dostává ze všech stran poct, jakými 
zahrnuje slušná společnost různé tvůrce v pokročilejším věku, a tak mám na kontě státní vyznamenání od prezidenta republiky, čestná 
občanství od starostů, čestné doktoráty od univerzit, síně slávy, Thalii a řadu jiných poct, a na druhé straně setkání s mladým 
ambiciózním mužem, který toho nejspíš zas až tak moc nedokázal, a ten mi naznačí, že pro něho jsem nula. A ty umělé klouby mě 
ujistili, že jde o generační rozpor. Prostě mu vadí, že nejsem mlád. A pokročilý věk je mu odpornej. Protože mu však nechci odplácet 
zlé zlem, přeju tomuto mladému muži, aby se toho hrozného stáří nedožil.  
 
Začal jsem srovnávat své mládí s mládím dnešním a samozřejmě tak, aby to mé z toho vyšlo líp. A musím říct, že nelituju toho, že jsem 
upínal své zraky k předešlým generacím. Mou inspirací byla dvacátá léta, která jsem v létech padesátých objevoval a hltal. Vzhlížel 
jsem k Nezvalovi, k Seifertovi, k V+W, a kdyby mě některý z nich požádal o basu Kofoly, ochotně byl mu ji přinesl na rameni (auto 
jsem ještě tehdy neměl) a cestou bych se zajíkal štěstím, že je mi něco takového dovoleno. A tenhle obdiv k předcházející generaci jsem 
pak vlastně zúročil ve své práci.  
 
Onehdy se ozval mladý sebevědomý muž, který mě vyzval, abych mu přenechal Semafor, včetně loga, za symbolickou jednu korunu a 
ustanovil ho ředitelem. On že pak dá Semaforu zcela nový ráz, a hned mi poslal na ukázku divadelní hru své přítelkyně. A všechno to 
myslel vážně. Zřejmě usoudil, že starý = blbý. Chudák. Netušil, že to může být i naopak. 
 

Děkuji tímto p. Vl. Šímovi za zaslání tohoto příspěvku p. Suchého. 
 
 
Zpráva z Obecního úřadu o výsledku konání 1. kola voleb presidenta ČR v okrsku Krompach 
 
Z celkového počtu voličů 136 přišlo volit 89 osob. 
Počet platných hlasů 89. 
Účast voličů 65% 
Kandidát č.      počet hlasů 
1 MUDr.  Zuzana Roithová    3 
2 Ing. Jan Fischer, CSc    18 
3 Ing. Jana Bobošíková    4 
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4 Taťana Fischerová    0 
5 MUDr.  Přemysl Sobotka    3 
6 Ing. Miloš Zeman    16 
7 Prof. JUDr. Vladimír Franz   6 
8 Jiří Dienstbier     13 
9 Karel Schwarzenberg    26+ 
 
Od našich čtenářů. 
 
Webkamera rozhledna Hvozd 
Již několik měsíců je na rozhledně Hvozd instalovaná IP-kamera, která poskytuje on-line panoramatický pohled z rozhledny do okolní 
krajiny. V současné době je obraz z kamery k dispozici již na několika www stránkách, mj. na oficiálních stránkách obce Krompach 
(www.obec-krompach.cz) 
Obraz je snímán výkonnou IP kamerou AXIS Q6035-E, která v HDTV kvalitě a pomocí 20ti násobného optického ZOOMu dokáže 
přiblížit i jemné detaily na velkou vzdálenost. Odolný, vyhřívaný a vodotěsný kryt kamery zároveň zajistí funkčnost kamery v 
extrémních podmínkách, které panují na rozhledně. Trajektorie kamery i parametry snímaného obrazu jsou programovatelné funkce.  
Umístění kamery na rozhledně je možné díky dohodě s majitelkou Hochwald-Turmbaude paní Romy Bauerfeind za podmínky, že 
obraz z kamery distribuovaný v internetovém prostředí bude vždy obsahovat odkaz na www stránky Hochwald-Turmbaude 
(www.hochwald-turmbaude.de). 
Kameru dodala firma NetRex Praha (www.netrex.cz), která poskytuje i streaming obrazu do internetu ze svých serverů. Přenos signálu 
z kamery do internetu zajišťuje firma RalskoNet Jablonné v Podještědí (www..ralskonet.cz) prostřednictvím své regionální bezdrátové 
sítě. Přípravné elektroinstalační práce provedla firma H-D-F Horst Scheit Zittau, ve spolupráci s firmou Thomas Walter Olbersdorf. 
Výrobu stožáru zajistil pan Josef Weisgerber z firmy AŽD Praha. Montáž stožáru a celého souboru kamerové i komunikační 
technologie zajistil pan Michal Biganovský ve spolupráci s techniky firem NetRex a RalskoNet. Investiční náklady na nákup, výrobu a 
montáž potřebné technologie v celkové výši cca 120.000,- Kč uhradila firma JOHANNISSTEIN , která též zajišťuje management 
celého projektu a správu kamery. Provozní náklady se díky mimořádné vstřícnosti výše uvedených osob a subjektů podařilo 
minimalizovat. Za tento přístup patří všem veliké poděkování. 
Cílem projektu bylo rozšíření možností prezentace regionu Lužických/Žitavských hor. Soudě podle dosavadní odezvy lze konstatovat, 
že cíl projektu se podařilo splnit. 

Ing. Jiří Kudrna 
 
Něco málo z přírody v našem okolí, o čem třeba nevíte 
 
Památný tis v Krompachu 
Tis červený – Taxus baccata patří k silně ohroženým druhům rostlin ČR. Je naší nejstinnější dřevinou a vyznačuje se velice pomalým 
růstem. Dožívá se vysokého stáří, dokonce i přes 1000 let. Ještě ve středověku byl poměrně běžnou dřevinou v podrostu listnatých či 
smíšených, především suťových lesů, společně s lípou, jilmem, jasanem, javorem, ale i bukem a jedlí. K vymizení tisu významně 
přispěla vysoká kvalita jeho dřeva a intenzivní způsob hospodaření v lesích. Semenáčky také vyhledávala zvěř a pasoucí se dobytek, to 
znemožňovalo jeho přirozenou obnovu ze semen. 
Ochrana statného exempláře tisu červeného v Krompachu byla vyhlášena v roce 1989. Osamocený strom roste v nadmořské výšce 475 
m. Mohutný kmen o obvodu 280 cm je dutý, podélně prasklý a rozevírá se. Tis dosahuje výšky asi 8 m. Větve sahají až k zemi a 
vytvářejí rozložitou korunu o průměru 10 m. Stáří  stromu odhadujeme asi na 250 – 300 let. 
 
V roce 1997 byl tis ošetřen. Opatření se realizovala díky daru, který Správě CHKO Lužické hory poskytla NADACE PRECIOSA. 
 
Tis červený je tzv. dvoudomá dřevina – samčí a samičí jedinci rostou odděleně. Plodem jsou jasně červené, dužnaté míšky s peckou. !!! 
!!! Krom ě míšku je celá rostlina jedovatá!!! 
Kůra tisu je v současné době cennou surovinou na výrobu léků proti některým druhům rakoviny. 

CHKO Lužické hory   
 

K českým hranicím se z Německa přiblížili vlci  
K českým hranicím se vracejí vlci, nejspíš jich je jen malá smečka. 
V říjnu je na německé straně hranice u národního parku České Švýcarsko zachytila fotopast. Německému zemědělci se podařilo vyfotit 
i mládě a blízko hranic našli vlčici sraženou autem. Informovaly o tom Správa národního parku České Švýcarsko a Hnutí Duha. 
Do oblasti Hohwald sousedící se Šluknovským výběžkem se vzácná šelma dostala patrně z rozšiřující se populace v německé Lužici. 
„Vlci jsou pro naši krajinu důležití. Pomáhají regulovat vysoké stavy spárkaté zvěře. Zejména v případě divokých prasat by byla jejich 
pomoc více něž vítána“, řekl ředitel správy parku Pavel Benda. (A my se ptáme – co na to naši myslivci a divoká prasata? Těch tady 
máme dost,  že je klidně uvidíte i přes den – pozn. redakce.) 
„Návrat vlků na sever Čech je vzhledem k postupnému rozšiřování německé populace vlka v posledních deseti letech očekávanou a 
radostnou událostí. Vzhledem k pohyblivosti těchto šelem nepředpokládáme, že by se zastavily na státní hranici,“ uvedl Karel Kutal 
z Hnutí Duha. 

(Právo listopad 2012) 
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Městské divadlo Nový Bor – únor 2013  
 
Městské divadlo úterý 5. února v 19:00 
Divadelní klub Jirásek Česká Lípa 
TŘI MUŽI VE ČLUNU 
Tři starší muži vzpomínají na své mladí. 
hrají: Václav Klapka, Karel Bělohubý, František Zborník 
a v roli psa Pavel Landovský. 
vstupné: 90 Kč                                                  
 
Navrátilův sál sobota 9. února v 19:00 
BABUBABU 
Jazzový koncert s alternativním mladým nábojem. 
vstupné: 70  
 
Navrátilův sál čtvrtek 14. února v 19:00 
přednáší PhDr. Vladislav Jindra 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 
Hudební líheň v rodině Slanských aneb tenhle kantor Slanský 
má vrtochy panský 
vstupné: 50 Kč 
 
KD Bohemia Nový Bor pátek 15. února v 19:00 
PLES SENIORŮ 
k tanci a poslechu hraje 
SKLÁŘSKÁ MUZIKA MÍLY DO ČKALA 
zpívá: František Nebuželský a další... 
vstupné: 100 Kč 
 
Městské divadlo sobota 16. února v 10:00 
divadlo Nymburk 
KUBULA A KUBA KUBIKULA 
Pohádka pro děti na motivy Vladislava Vančury s veselými 
písněmi. Příběh vypráví o medvědáři Kubovi Kubikulovi a 
jeho nezbedném medvědovi Kubulovi, se kterým se toulal po 
světě a kterého strašil strašidlem Barbuchou. 
vstupné: 60 Kč                                                  

 
Městské divadlo úterý 19. února v 19:00 
Divadlo A. Dvořáka Příbram  
SATURNIN 
Autor: Zdeněk Jirotka, František Zborník / Režie: Milan 
Schejbal 
Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka, doktora 
Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše vrací diváky 
do dob plných nostalgie a úsměvného nadhledu, kdy 
gentlemani oblečení do tenisových obleků řešili své problémy 
ve sněhobílých rukavicích… 
Hrají: Martin Písařík, Pavel Nový, Vladimír Senič, Radka 
Filásková aj 
vstupné: 280 Kč                                                  
 
Městské divadlo čtvrtek 21. února v 19:00 
HRADIŠŤAN 
Vystoupení cimbálové muziky z Uherského Hradiště s 
primášem Jiřím Pavlicou. 
vstupné: 190 Kč                                                  
 
Náměstí Míru sobota 23. února 
MASOPUST V DUCHU KARNEVALU 
pátek 22. února Městské kino 
vernisáž výstavy obrazů Daisy Barbosy Ferreiry Červenkové a 
fotografií Atlantický prales + autogramiáda knihy Sbírka 
brazilských přísloví Ing. Rostislava Červenky, ukázka 
Capoeiry, Guitar Arte Trio, projekce brazilského filmu: 
Labužník 
sobota 23. února náměstí Míru od 13:30 
Masopustní průvod od kina na náměstí,Tam Tam Batucada, 
DTK Boráček, Novoborské mažoretky, Historická lyže (Ski 
Polevsko),  Zumba Cvikov. 

 
 
Večer v restauraci „Na Vyhlídce“ 
 
V sobotu 26. ledna 2013 od 20:00 hodin Vás zve k příjemnému posezení restaurace „Na Vyhlídce“. 
K poslechu a tanci hraje  HARMONIKA. 
Vezměte dobrou náladu a přijďte pobejt. Kdo náladu nebude mít, ten ji tady večer získá. 
 
 
Kuchařský koutek dnes k jídlu i na zahřátí 
 
MARINOVANÝ B ŮČEK NA MEDU    
 
Ingredience 
   500 g vepřového bůčku, sůl podle potřeby, 3 lžíce medu, 3 lžíce olivového oleje, 1 lžíce polotučné hořčice, 3 stroužky česneku, 2 
lžičky celého barevného pepře. 
 
Postup 
   Maso   očistíme, opláchneme a osušíme. Kůži nařízneme tak, aby vznikly kostičky, a bůček ze všech stran nasolíme. V mističce našleháme 
med a olivový olej do hladké směsi. Přidáme hořčici a sůl 
Česnek oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Medovou marinádou polijeme maso ze všech stran. Nahoru naskládáme plátky česneku a 
maso ještě posypeme nahrubo nadrceným pepřem. Takto naložené maso vložíme do lednice a necháme do druhého dne odležet. Potom 
ho dáme péct v pekáčku s poklicí. Pečeme i s marinádou a lehce podlijeme vodou. Když je maso měkké, poklici odklopíme a necháme 
nakrájenou kůrčičku zezlátnout. Upečené maso podáváme ještě teplé, nakrájené na plátky, nebo i studené. 
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VAJEČNÝ KOŇAK S MANDLEMI  
 
Ingredience 
200 ml vaječného koňaku, 8 lžic mletých mandlí, 600 ml mléka, pár kapek mandlové tresti, několik celých neloupaných mandlí  
 
Postup 
Nejprve nalijeme mléko do hrnce a smícháme ho s cukrem, mandlovou trestí a s namletými mandlemi. Takto připravenou směs 
ohřejeme. Dále si do připravených sklenic nalijeme vaječný koňak, který přelijeme ohřátým mandlovým mlékem a důkladně vše 
promícháme. Hotové nápoje posypeme posekanými mandlemi a ihned horké podáváme. 
 
 
Něco málo veselého do nového roku 

   
 
 
 
A na závěr jedna pohlednice, kterou netřeba hádat. 
 
Je to dnes už vlastně také historie, i když ne zase tak stará. Pár let jí ale je. Některé domy tam ještě nejsou. 
Jiný zase dnes už bohužel vypadá díky vandalství a zlobě podstatně jinak. Tehdy ještě žil. 
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Nabídka redakce Krompašských rozhledů 
Ne že bychom se chtěli chlubit, ale pouze konstatujeme, že Rozhledy už nejsou pouze krompašskou tiskovinou, ale jejich 
působnost je daleko širší. Dostáváme ohlasy a náměty z různých částí nejméně Libereckého kraje. Proto nabízíme prostor  
v Krompašských rozhledech i pro Vaši reklamu a inzerci. Zároveň bychom tím chtěli získat nějaký menší peníz na 
spotřební materiál pro vydávání Rozhledů a pro zvýšení jejich úrovně (barva, získávání fotografií, …) . V zápatí každé 
stránky jsou uvedeny kontakty, na které se můžete obrátit. Uvítáme inzerci, reklamu i sponzory !!! 
 
 
 
 
Různé 
 
 
 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2013 
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, 

mob.: 777 174 836 

19.1.2013, 9.2.2013, 2.3., 23.3., 13.4., 4.5., 25.5., 15.6., 6.7.,  
 
 

Koloniál „U GOGA“  
Mařenice – křižovatka,potraviny, uzeniny, lahůdky 

Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16, So 7 – 10 
 
 

Ubytování v Krompachu 
Restaurace „Na Vyhlídce“ telf::  487 754 283, mob.:604 600 560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských rozhledů. 
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“   p. Vincíkovi. 


