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Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané a všichni přátelé Krompachu a Lužických hor, 
skončil rok 2011, já jsem rok ve funkci starosty obce Krompach, a tak přichází čas na první bilancování. V uplynulém roce se podařila 
rekonstrukce značně devastovaného bytu 1+3 ve 2. podlaží Obecního úřadu. Nákladem zhruba 390 tisíc byla rekonstruována podlaha, 
zcela nově bylo zhotoveno zateplení jak stěn, tak i stropů, neboť se jedná o podkrovní byt a v neposlední řadě byla osazena nová střešní 
okna. S podobnou rekonstrukcí počítáme v letošním roce u bytu 1+2, který se také nachází v podkroví. Již tradičně proběhla oslava 
"čarodějnic", což je vlastně akce našich dobrovolných hasičů. Za to jim patří náš dík. Nemalý úspěch zaznamenala oslava Dětského 
dne, kdy se nám podařilo zajistit několik pouťových atrakcí a program zpestřila nemalou měrou hasičská technika našich dobrovolných 
hasičů. 
Měsíc nato nás velice zklamalo počasí. Cyrilometodějské oslavy byly připraveny velkolepě za přispění SpK, o.s. Vlastně se dá říci, že 
celá organizace zůstala na několika nadšencích z řad místních občanů a rekreantů, neboť mne vyřadila z činnosti plánovaná operace, 
jejíž termín vyšel právě na dobu příprav těchto oslav.  
Ani společný výlet vláčkem do sousední obce Oybin nám nedokázala zkazit nepřízeň počasí. Věřme, že další společné akce se již 
vydaří. 
Mimo již uvedené akce nelze zapomenout na "buřtobraní", k němuž přispělo velice krásné počasí pozdního léta. Tradiční rozsvěcení 
vánočního stromu na návsi a vánoční zastavení v místním kostele spolu s živým betlémem jsme si v loňském roce zpestřili sousedským 
posezením, které se dle ohlasů našich občanů vydařilo. 
Nejvýznamnějším počinem však dle mého názoru bylo otevření hraničního přechodu mezi našimi sousedními obcemi, Krompachem a 
Jonsdorfem pro motorová vozidla do 3,5 tuny. Úspěšně se tak dovršilo mnohaleté úsilí spojit obě sousední obce a umožnit tak 
oboustranné návštěvy známých a příbuzných. 
Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem občanům a rekreantům, kteří neváhali věnovat svůj volný čas a osobní 
aktivitu a pomáhali zajišťovat veškerý kulturní a společenský život v naší krásné obci v srdci Lužických hor. Byl bych velice šťasten, 
kdyby občané Krompachu a rekreanti našli k sobě cestu, společnou řeč, dali hlavy dohromady a pomohli zvednout společenský a 
kulturní život naší obce tak, aby se všem v Krompachu líbilo a aby se k nám nahodilí návštěvníci rádi opět vrátili. 
 

František Audes 
 
 
Slovo předsedy Sdružení pro Krompach, o.s. a vydavatele Krompašských rozhledů  
 
Za občanské sdružení  Sdružení pro Krompach bych se touto cestou přidal ke slovům pana starosty a za SpK vám všem popřál mnoho 
zdaru, zdraví a úspěchů v novém roce. Doufám, že se zase budeme společně potkávat na akcích, které pro letošní rok opět připravujeme 
a které se již stávají krompašskou tradicí.  
Rádi uvítáme vaši pomoc při přípravě i při organizaci vlastních akcí. Zatím se společná činnost ujala, všem, kteří nezištně pomohli, moc 
děkujeme. Přejme nám všem, aby se vzájemné vztahy v obci nadále zlepšovaly. A ruku na srdce, ještě stále je co zlepšovat. Zároveň je 
třeba konstatovat, že spolupráce s novým vedením obce je na konstruktivní úrovni. A jen společně můžeme dosáhnout rozkvětu obce, 
ve které žijeme a kam rádi jezdíme. 
Ještě jednou všem mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 

Rudolf Kalita 
 
 
 

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

č. 01/12        leden 2012 
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Otevření hraničního přechodu Krompach – Jonsdorf 
 
Dne 20.12.2011 došlo konečně k otevření hraničního přechodu mezi obcemi Krompach a Jonsdorf. Účast byla veliká a zde přináším pár 
fotografií. Konečně došlo k tomu, co všichni považovali za normální, nechodit se k sousedovi dívat jen přes plot a nemoci jej navštívit. 
 

     
 

     
 
A jaké jsou odezvy|? 
 
No, konečně… 
     Dne 20.12.2011 byl slavnostně otevřen přejezd pro vozidla do 3,5 t mezi obcemi Krompach a Jonsdorf, tedy mezi Českou a 
Německou republikou. Pro obě obce tedy historické datum, protože od roku 1945, kdy přejezd zrušila Sovětská armáda, uplynulo 66 
let, po které se nesměl používat.  Nyní tedy byla završena několikaletá snaha o.s. Sdružení pro Krompach a velké části občanů, kteří 
tento projekt podporovali. 
Minulé neplodné vedení obce ovšem patřilo do menšího tábora, který sdružoval konzervativce, jimž ještě pořád připadají závory 
normální. Naštěstí při volbách neobstáli a tak se za mohutné podpory nového vedení Krompachu dostavil úspěch. 
     Nedávno mi jistý dlouholetý chalupář položil otázku, k čemu to vlastně je? Co se tím vůbec získalo? Tak tedy: Je naprosto 
přirozené, že dvě sousední obce nejsou odděleny tunovými balvany nebo pruhovanými závorami. Např. jeho děti a vnuci se všichni rádi 
jezdí koupat do Olbersdorfu (asi 5km). Nejbližší větší nákupní centrum u Krompachu je právě Olbersdorf a dále Žitava (asi 10km). 
Není tajemství, že tam je zboží levnější a kvalitnější. 
Na české straně je nejbližší Česká Lípa nebo Liberec, protože Nový Bor velká nákupní centra nemá. 
Spousta lidí jistě uvítá, že může vzít babičku na hezký výlet na hrad Oybin nebo do motýlího domu, což by pěšky nezvládla. Stejně tak 
je lákavým cílem výletu úzkokolejka z Oybina do Žitavy pro starší pěšky jen obtížně dostupná. Je známo, že se přes přejezd jezdilo 
nedovoleně již delší dobu a lidé si libovali nad levnou elektronikou, žebříky, tělesy topení, drogerií, koberci apod. To všechno jste si už 
navozili, přátelé. Není ani od věci si uvědomit, že cesta do Varnsdorfu vede Německem po rovné hezké vozovce a je asi o polovinu 
kratší! 
       Na druhé straně i němečtí sousedé se rádi podívají do Čech, i oni zde najdou své předměty zájmu ke koupi nebo cíle na výlety, 
včetně třeba restaurační turistiky. Tím si nechci ohřívat svou polívčičku, protože je zřejmé, že když už sedím v autě, nemusím 
vystupovat 500m za hranicí, ale pojedu se podívat někam dál. 
A pokud se týče těch našich plaček (většinou nejvíc křičí ti, kteří bydlí od silnice nejdál), které předpovídají stovky německých aut, je 
třeba říci, že ze zvědavosti se každý přijede podívat jednou a pak už budou jezdit jen ti opravdu potřební. A je logické, že čím víc 
přechodů, tím méně aut. 



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

3/6 

     Že to obě strany považovaly za skutečnou historickou událost o tom svědčí přítomnost několika starostů, televizních štábů z obou 
stran, občerstvení a velkého zájmu přihlížejících občanů. Přítomná byla i redaktorka Českolipských novin. 
     Českou stranu teď už jen čeká generální oprava vozovky od kostela na hranice (tu plánuje kraj) a obec jistě opraví osvětlení 
v posledním úseku ke hranicím, které je zde opravdu v katastrofálním stavu a nereprezentuje vstup do republiky. 
 

Zdraví vás  Josef Vincík  
 
 
Již páté vánoční setkání s promluvou pana faráře 
Odpoledne na Štědrý den se uskutečnilo již páté vánoční setkání v místním kostele. Slova pana faráře navodila vánoční náladu a scénka 
zahraná dětmi z DD Krompach  umožnila i těm, kteří nejsou přímo věřícími, zamyslet se nad lidským historickým poselstvím a 
atmosférou Vánoc. Účast byla zase veliká, přestože tady farnost nemá žádné své stálé věřící. Bylo to velmi příjemné sousedské setkání 
s vánoční náladou. 

     
 

     
Silvestr v Krompachu 
Konečně se zase podařilo uspořádat společný Silvestr.  
V restauraci „Na Vyhlídce“ se způsobem „GMČ“ (gdo má čas – pozn. redakce) podařilo uspořádat společnou oslavu Silvestra pro 
každého, kdo měl čas a chuť. Nic nebylo povinné. Hudba byla dobrovolná z místních hudebníků. Jídlo bylo na výběru každém 
jednotlivce. Kdo chtěl, mohl přinést ( s laskavým „generálním“ svolením p. Vincíka) pro ochutnání ostatním, co chtěl. Velký úspěch 
měl domácí chléb se sádlem a škvarky a cibulí. A samozřejmě s pivem. Ale bylo možno i další, restaurace nabízela silvestrovské 
občerstvení a česnečku (kromě stálého repertoáru). Hudba hrála všehochuť a lidé bavili. Zřejmě dobře, protože se poslední rozcházeli 
až v pozdních nebo snad  už časných hodinách. Doufejme, že to nebylo naposledy a příště třeba zase. 
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Pro sportovce – bežecký lyžařský okruhy v okolí Krompachu 
Pro běžkaře zveřejňujeme novou mapku běžeckého okruhu na českém a německém území, kterou nám poskytl p. Jirmásek. 
Přijďte si jej vyzkoušet. 

 
 
Historické pohlednice 
 

 
Hotel Forsthaus - bývalý Hrádek. Nad ním statek pana Lehkého.   archiv.: Nem. 
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Trochu inspirace z oblasti něčeho dobrého. 
Pro kulturní nadšence  – únor 2012 - Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo sobota 4. února v 10:00 
Docela Velké Divadlo 
PRINCEZNY JSOU NA DRAKA 
Pohádka o draku Habánkovi, který za nic na světě nechce žrát 
princezny, a raději se živí zeleninou. režie Jurij GALIN hrají 
Lenka LAVIČKOVÁ, Martina PAWEROVÁ, Petr ERLITZ, 
Jana GALINOVÁ a Lukáš MASÁR 
vstupné: 60 Kč  
 
Městské divadlo středa 8. února v 17:00 
Město Nový Bor a Kultura Nový Bor, s.r.o. 
vás zvou na OPOŽDĚNOU VERNISÁŽ  J.VOBRÁZKY a 
jiné 
Výstava se koná k sedmdesátinám autora  
Navrátilův sál čtvrtek 9. února v 18:00 
Přednáší PhDr. Vladislav Jindra 
 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 
Okénko k sousedům  
LETOVISKO RADVANEC 
vstupné: 70 Kč 
 
Navrátilův sál pátel 17. února v 19:00 
cestopisná přednáška Miloslava Petrtýla 
ANGOLA   
Cesta subsaharskou Afrikou 
vstupné: 60 Kč 
 
Navrátilův sál sobota 18. února v 19:00 
MAREK NOVOTNÝ Quintet 
skladatel a pianista. Po několika letech studia jazzu v Norsku a 
v USA se vrací s repertoárem složeným výhradně z autorských 

skladeb na pomezí jazzu a vážné hudby. Ke spolupráci na 
tomto projektu si přizval přední hráče české jazzové scény jako 
jsou David Dorůžka (guitar), Gabriela Vermelho (vocal, 
violin/viola), Petr Tichý (double bass), Tomáš Hobzek (drums). 
vstupné: 120 Kč 
 
Městské Divadlo pondělí 20.února v 19:00 
Skupina HANKY PANKY PRAHA p řiváží pořad 
TECHTLE MECHTLE ! 
Travesti show. Pořad, plný známých hudebních melodií, vtipů 
nadsázky a komických scének. Nebude chybět řada 
nestárnoucích zpěvaček a zpěváků jako jsou Petra Janů, Hanka 
Zagorová společně s Drupim, Lucie Bílá, Těžkej Pokondr, ale i 
Chris Norman, rocková babička Tina Turner, Annie Lenox 
společně s Arretou Franklin, George Michael a řada dalších.  
vstupné: v předprodeji 230 Kč, na místě: 250 Kč 
  
Městské divadlo pondělí 27. února v 19:00  
Divadlo Zlín 
J. ŽÁK, H. BUREŠOVÁ 
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA 
Příběh studentů jednoho reálného gymnázia podtržený 
veselými písničkami třicátých let. Hudební komedie Škola 
základ života zobrazuje „laskavou“ dobu první republiky. 
Ironické vzpomínky humoristy a středoškolského učitele 
Jaroslava Žáka, který ve své komedii o nekonečném boji 
študáků a kantorů zobrazuje figurky a postavičky, jež můžeme 
na našich školách, a nejen tam, vidět i dnes. „Štěstí, co je 
štěstí? Muška jenom zlatá!“ 
vstupné: 240 Kč 

 
Zpráva z OÚ Krompach 
 
Na schůzce s vedením Obecního úřadu jsme byli požádáni o zveřejnění informací : 
1) Od června do konce září budou úřední hodiny na OÚ i každou druhou sobotu v měsíci od 10 hodin do 12 hodin.  
2) O Velikonocích proběhne odečet vody vzhledem ke změně ceny. Je třeba zpřístupnit vodoměry případně doručit na Obecní úřad 

odečet s datem odečtu a jménem a adresou. Případná změna termínu odečtu bude včas zveřejněna. 
3) Obecní úřad připomíná trvale bydlícím občanům i rekreantům výzvu, která byla zveřejněna v loňském roce, a dosud nebyla žádná 

odezva. Jde o návrhy znaku obce a vlajky. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem. Návrhy můžete zaslat nebo osobně doručit na 
Obecní úřad. Veškeré návrhy budou v několika kolech vyhodnoceny a vybrán vítězný návrh.  

4) Jednou ze zákonných  povinností obce je mít i Plán rozvoje obce. Vedení obce žádá občany Krompachu i rekreanty o zaslání námětů, 
které by měly být zapracovány do Plánu rozvoje obce. Své návrhy zasílejte na OÚ, případně vložte do schránky na vstupních 
dveřích. Všechny návrhy budou projednány na schůzi zastupitelstva obce a budou z nich vybrány ty, které budou zapracovány do 
Plánu dalšího rozvoje.  Podílejte se na budoucnosti své obce ! 

5) OÚ žádá všechny obyvatele obce a rekreanty, aby své případné dotazy, připomínky a požadavky adresovali přímo OÚ . Obecní úřad 
je připraven svolat případně i veřejné zasedání mimo plán, které bude určeno pro řešení jen těchto dotazů, připomínek a požadavků.  

6) Potřebujete-li něco řešit s Obecním úřadem, je možno se po předchozí telefonické domluvě dohodnout na setkání i mimo úřední 
hodiny v budově OÚ.  

 
Z receptů 
Víte, co letos v Krompachu letí? Doma pečený chléb. Vyzkoušejte. Na Silvestra si na něm pochutnali všichni. 
 
Chléb s žitným kváskem z ošatky 
Budeme potřebovat : 

o Mísu&vařečku na hnětení těsta, nebo hnětací robot, popřípadě domácí pekárnu, ve které těsto pouze uhněteme. 
o Větší mísu na kynutí těsta. 
o gumovou stěrku 
o utěrku na kynutí těsta 
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o pekařskou ošatku, k dostání ve spoustě internetových obchodů... 
o vál na těsto nebo silikonovou fólii 
o odměrku na vodu 
o kuchyňskou váhu 
o potravinářskou fólii 
o kuchyňskou minutku  
o 400g hladké mouky nejlépe chlebové nebo 00, či mouka typu 950  
o 100g celozrnné žitné mouky nebo kukuřičné, celozrnné pšeničné, či špaldové, prostě jaké chceme, důležité je, aby tam bylo 

aspoň 2/3 hladké kvůli přítomnosti lepku... 
o 150-200g 3x nastavovaného žitného kvásku z žitné mouky  
o 8g soli (2x lžička) 
o 4g třtinového cukru nebo medu (případně obyčejného. cukru) 
o 4x lžíce olivového oleje 
o cca. 300ml vlažné vody, později podle lepivosti těsta přidáme mouku nebo vodu, v celkové hydrataci těsta záleží též na hustotě 

kvásku… (počítejme s 60ml vody na 100g mouky) 
o kmín 
o ke konci hnětení je možné přidat lněné semínko|slunečnicové|sezamové|dýňové|pokrájenou cibuli|česnek atd. dle fantazie 

Pracovní postup 
� Promícháme dohromady sypké složky tj. – mouku, sůl, cukr 
� Přidáme vodu a kvásek, uhněteme hladké těsto. Při hnětení přidáme olivový olej, který vám těsto pěkně vyhladí, a také 

semínka, cibuli a další ingredience dle chuti 
V případě použití domácí pekárny na hnětení těsta, dáme na dno formy vodu se solí a cukrem, dále přidáme mouku, kvásek, kmín a 
zapneme program rychlý chléb, který začne téměř hned hníst těsto. Ke konci hnětení je těsto stále dost lepkavé a má tendenci se 
přichytávat na stěny hnětací/pečící formy, na omak je velmi měkké. Po zvukovém signálu pekárny (5min před dokončením hnětení 
těsta) nalijeme na těsto dvě lžíce olivového oleje, který těsto vyhladí,gumovou stěrkou pomůžeme zbytkům těsta ze stěn. Zároveň s ol. 
olejem můžeme dosypat požadované ingredience, jako jsou již zmiňovaná semínka, cibule a další. 
� Těsto gumovou stěrkou seškrábneme do větší misky vymazané olivovým olejem, na povrchu těsto potřeme také olejem a 

misku přikryjeme potravinovou fólií. 
� Necháme cca. 4-6 hod. kynout v pokojové teplotě, až do dvojnásobného objemu těsta. 
� Poté ho seškrábneme gumovou stěrkou na pomoučenou plochu (ideální je silikonová fólie). Těsto splácneme na tlustou placku, 

a technikou důlkování prsty, vytlačíme z těsta největší bubliny (stále jich tam ještě hodně zůstane..) Překládáním vytvarujeme 
těsto do koule, nebo šišky, podle tvaru ošatky tak, aby na něm vzniklo povrchové pnutí, čímž později vyběhne chléb v troubě 
nahoru. 

� Vytvarované těsto dáme na pomoučenou utěrku, posypanou vločkami nebo slunečnicovými semínky (to proto, aby se 
nepřichytilo na utěrku/ošatku) a vložíme do ošatky z proutí. 

� Ponecháme jej přikryté utěrkou znovu vykynout až do dvojnásobného objemu ( cca 2h) 
� A teď rychlá akce, ať se nám těsto nerozjede, máme-li ho více hydratované.  
� Tahem za utěrku těsto vyklopíme na plech vyndaný z rozpálené trouby na 250°C. Nahoře jej můžeme žiletkou nakrojit (kříž, 

hvězdička, jeden dlouhý řez na kulatém bochníku, aj.).  Smetáčkem můžeme omést přebytečnou mouku,  vložíme do trouby a 
stříkneme z Pet lahve na dno trouby ať se vytvoří pára a rychle zavřeme. Pečeme 5min, poté znovu rychle zastříkneme vodou, 
snížíme teplotu na 225°C a pečeme ještě 25min. Ovšem každému trouba peče trochu jinak,  takže přizpůsobit čas/teplotu dle té 
svojí... 
Také je možné před a během pečení chléb glazovat vodou(nebo vodou se solí, ol. olejem, máslem, vejcem, nutno vyzkoušet) 

� Po vyjmutí chleba z trouby jej položíme vychladnout na kovovou mřížku (poslouží i dvě vařečky), ať se ze spodu nezapaří. 
 

 
Různé 

 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2012 
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, 

mob.: 777 174 836 

28.1., 18.2.2012 
 

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. 


