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Tak je tady již únor a co se d ěje, stalo, nebo se bude dít  

Co nabízí kraj  
 

 
 

V této souvislosti se nabízí otázka a my se ptáme, odpoví někdo? 
A dále,jak to vypadá s žádostmi o granty na silnice a čističku? 

Ve vývěsce Obecního úřadu ještě v tuto sobotu nic nebylo. 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník  č.02/10           Vychází: únor 2010  
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Sníh a sníh a sníh. Krásný i krutý.  

Letos je ho opravdu dost. Už by to stačilo. Podíváte-li se kolem, už ho není kam dávat. Některé cesty se už ani 
neprotahují, ať už z jakýchkoliv důvodů. Někteří majitelé chalup, pokud se rozhodnou přijet si do Krompachu 
odpočinout a za jeho krásami mají problém. A nejen chalupáři, i místní mají problémy. Nedej bože, aby sem museli 
záchranáři, policie, případně hasiči. Takový je ale můj dojem. Ale, jinak se nechá říct, že Krompach přeci jen zimu 
zvládá a nestal se obcí odříznutou od světa jako některé jiné vesnice v republice.  

Kal. 

    
 

    
Foto poskytl: Mikeš Petr 

 
Úklid sn ěhu ( vztahy)  
 
Klobouk dolů! 
Letošní zima nám dává pěkně zabrat. Zažili jsme plískanice, vichry, husté sněžení i tuhé mrazy. Občas se na to 
všechno usměje slunce a máte pocit, že jste v pohádce. A do toho všeho zapadají se svými silnými traktory mládenci, 
kteří pro obecní úřad udržují sjízdné a průchozí nejen vozovky, ale i vedlejší cesty k domkům. Musím říci, že letos se 
jim to daří v plném rozsahu, což skutečně každý rok nebylo. Neslyšeli jsme zatím žádné stížnosti a stejně tak jako my i 
další nám sdělují dobré zkušenosti s letošní zimní údržbou cest. Obzvlášť je třeba upozornit na frézu, kterou používá 
pan Musil, díky níž jsme jezdili občas i po nezvykle širokých bulvárech. No a jelikož volby ťukají na dveře, přidal letos 
starosta i materiál na posyp, což v minulých letech nebylo možné. Všem zúčastněným traktoristům proto patří naše 
veřejné poděkování. 

Zdraví vás   Josef Vincík 
 
Cyrilometod ějské slavnosti 2010  
Letos opět budeme pořádat Cyrilometodějské slavnosti a slibujeme zase něco nového. Program se již pomalu 
připravuje. Zase bude „Krompach sobě“, zase se bude nabízet to, co krompašské kuchařky dokážou dobrého upéct. A 
nejen krompašské hospodyňky, prezentovat se může každá, která má zájem a chuť. Zase budou osvědčené akce jako 
mažoretky, bazar, divadlo, kapely, promluva pana faráře, jistě i hasiči a ještě něco navíc, na čem se právě pracuje a 
domlouvá se. Tak se těšte! 
 
Grant od nadace VIA, který jsme dostali na úpravu p rostranství p řed kostelem  
Nezapomeňte, v dubnu začínáme s úpravou prostoru před kostelem. Každá ruka a každá mechanizace bude dobrá. Ať 
to stihneme do července, do slavností!  
 
Brikety  
Letošní zima je obzvlášť dlouhá. Palivo v kamnech přímo letí do komína. Jistě by nás všechny zajímalo, jak to vypadá 
s výrobou palivových briket, která se již delší dobu v Krompachu rozjíždí. Třeba po letošní dlouhé zimě by o ně byl 
větší zájem. 
Bohužel, žádnou novou informaci o stavu výroby a prodeje jsem zatím nedostal. 
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Volné pobíhání ps ů 
 
 Tak mi to nedá. Rád bych varoval všechny, kdo se pohybují po Krompachu. Dejte si pozor na agresivní psy. Sám jsem 
se stal jejich obětí a pokud vím, nebyl jsem první. 
Co se vlastně stalo?  
V sobotu 6.2. odpoledne kolem půl třetí jsem se svým psem, což je malá fena plemena Kavalír King Charles Španiel, 
procházel před obecním úřadem. Měl jsem psa na vodítku a čekal na opraváře sněhové frézy, abych jej odvezl k sobě. 
V tu dobu se ze dvorku Obecního úřadu vyřítili vlčák a staffordský teriér a vrhli se na mého psa a začali jej trhat. Snažil 
jsem se jej zachránit, a tak jsem se stal jejich obětí i já. Mám zhmožděné celé levé předloktí, prokousnuté dva prsty a 
pes prokousnutou hruď. Naštěstí vyběhla z domu pí. Nešverová a pokusila se mně zbavit alespoň stafforda. Mně 
zachránila zimní bunda. Proto jen to předloktí a prsty. Můj pes skončil u veterináře na šití s dírou v hrudi, s velkým 
krvácením a pokousanou kyčlí, že se z toho týden dostával, aby mohl vůbec chodit. 
Stalo se mně a nejsem prvním, koho tento pes napadl. ALE, co kdyby se to stalo dítěti. Dětí ze zámku se v této oblasti 
pohybuje mnoho. A nejen dětí ze zámku. Může se to stát komukoliv, chodí zde staří lidé. Jak se ubrání, kdo bude řešit 
následky. 
Jak jsem se dozvěděl od psovoda, stává se to tomuto psovi častěji, že ho popadne agresivita a útočí na kohokoliv. 
Má služební pes volně pobíhat bez dozoru, bez náhubku, bez obojku, bez vodítka na obecním prostranství????   
 

Kalita Rudolf 
Jedna poznámka – osv ětlení silnice ke státní hranici?  
 
V minulém čísle jsme se ptali, jak to bude s osvětlením od přečerpávačky ke státní hranici.  
Ačkoliv jindy je reakce okamžitá a na stránkách se to hemží napadáním a vulgarismy, tentokrát zatím žádná odezva a 
odpověď také není. Třeba se dočkáme písemné odpovědi od obecního zastupitelstva? Ostatně obecní zastupitelstvo 
jako jeden z prvních Krompašské rozhledy v elektronické podobě dostává, aby bylo informováno.   
 
Ješt ě zde ponechávám zprávu pro b ěžkaře, nebo ť sněží a sněží a sněží.  
Pro b ěžkaře 
Pro příznivce běžeckých stop, ohrady jsou otevřeny. Prosíme o minimalizování poškození ohrad, v případě nutnosti 
projít mimo branky, ohrady jsou bez el.proudu /mimo zimní ohrady se zvířaty /, možno bez problémů projít pod 
ohradníkem. Přejeme hezké sportovní zážitky 

M. Jirmásek 

A přidávám tip pro sjezda ře.  
Pro sjezda ře 
V Lužických horách v nejbližším okolí najdete lyžování i pro sjezdaře a netřeba jet až do Liberce. Máme tady několik 
tipů. 
Jedlová – Ji řetín pod Jedlovou: lyžařské středisko s pěti kilometry sjezdovek – dvě modré, turistické a jedna červená, 
závodní. Vleky jsou tu dva. 
Cena: Jízdy jsou dopolední do třinácti hodin a odpolední od dvanácti hodin. Cena: Dospělí za permanentku 180,- Kč, 
děti 130,- Kč 
Horní Podluží: menší skiareál, vhodný pro začátečníky. Lyžařská škola pro děti i dospělé. Den učení 420,- Kč ve 
skupině nad pět osob, 620,- Kč ve skupině do čtyř osob, individuální výuka do max. dvou osob 950,- Kč. 
Cena: Dopolední permanentka 9-14 hod. – 190,- Kč, odpolední 14 – 21 hod. – 250,- Kč 
Polevsko: Vlek typu POMA 400m, dvě sjezdovky – červená a modrá, obě necelý 500m, obě od 16.00 hod. plně 
osvětleny. 
Cena: deset jízd za 90,- Kč, dětský vlek Provázek – celý den – 50,- Kč  
Skiareál Luž – Horní Sv ětlá: Dva lyžařské vleky –U Pitkina a Na třináctce, převýšení cca 100m. První sjezdovka je 
vhodná spíše pro začátečníky a mírně pokročilé, druhá sjezdovka vedená lesem je už pro ty zkušenější. Obě 
sjezdovky jsou vybaveny osvětlením pro noční lyžování. 
Cena: Za deset jízd zaplatíte 100,- Kč, za deset nočních 120,- Kč 
 
Tak tedy dobrou stopu a pěkný skluz. 

Kal. 
Vítání jara.  
 

Na 20.3.2010, což je sobota 14 dní před Velikonocemi, na jarní rovnodennost, bude v restauraci "Na Vyhlídce" hrát 
tradiční kapela netradičního jazzu MK3 pod vedením „známého kapelníka“ Vladimíra  Šímy. Jistě je znáte, již několikrát 

zde hrály a vždy s velkým úspěchem. 
Program - vítání jara. 

Všichni, kdo už se na jaro t ěší, jsou zváni a vítáni!  
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K zamyšlení  
 

 
 

Inzerce:  
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2010   
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

Rozvoz je každou t řetí sobotu v m ěsíci. 
2.1.2010, 23.1.2010, 13.2.2010, 6.3., 27.3., 17.4., 8.5., 29.5., 19.6., 10.7., 31.7., 21.8., 11.9., 2.10., 23.10., 13.11., 
4.12., 25.12.,  

Ubytování v Krompachu   
Restaurace „Na Vyhlídce“ , Krompach – Valy č.p. 88, 471 57 

p. Vincík Josef, tlf. 487 754 283, mob. 604 600 560 
Ubytování ve 3 – 4 lůžkových pokojích, stravování v restauraci v přízemí  budovy, cena za osobu a noc – 250Kč 

 
Koloniál „U GOGA“  
Mařenice – křižovatka 

Potraviny, uzeniny, lahůdky 
Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16 

So 7 - 10 
 
 
 

Jednotlivé p říspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašský ch rozhled ů. 
Pište na adresu : R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , případně je možno Vaše příspěvky doručit do 

restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


