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Vážení čtenáři, 
 
Předkládám Vám informace o sčítání lidu 
 
Dobrý den, vážení redaktoři a starostové, obracím se na Vás jménem Českého statistického úřadu ohledně blížícího se sčítání lidu.  
To se dotkne všech obyvatel naší země a velmi rádi bychom Vás požádali, zda byste nám prostřednictvím svých obecních a krajských 
zpravodajů nebo webových stránek pomohli informovat veřejnost o detailech blížícího se sčítání. V příloze posíláme přehledně 
zpracované základní informace o Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a prosíme Vás, zda by bylo možné třeba jen část zprostředkovat vašim 
čtenářům.  
V příloze Vám zasíláme také internetový banner, který můžete umístit na webové stránky Vaší obce, pokud budete chtít svým 
obyvatelům zprostředkovat přímé informace o sčítání lidu. Banner by měl vést na stránky www.scitani.cz <http://www.scitani.cz/> . 
Velmi Vám děkujeme za vstřícnost a věříme, že výsledky připravovaného sčítání přinesou užitečné informace i Vám. 
S přátelským pozdravem 
Ondřej Kubala 
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
Tel.: +420 274 053 163 
Mobil: +420 602 604 086 
E-mail: ondrej.kubala@scitani.cz <MAILTO:ondrej.kubala@scitani.cz> 

Informace o sčítání 
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným 
způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. 
března 2011.  
Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební sčítání, které proběhlo v dubnu 2010. 
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o 
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká 
pošta, s. p.  
 

 

Obecní úřad 
 

Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obecního úřadu Krompach ze dne 9.2.2011.  
Odpovědi na dotazy z pléna: 
1. Osvětlení od přečerpávačky na státní hranici: Bude řešeno v rámci rekonstrukce silnice Juliovka _ hraniční přechod Jonsdorf 
2. Revize komínových těles povinná ze zákona: Na období velikonočních svátku bude obecní zastupitelstvo objednávat kominíka 
s právem revize. Kontrola by se měla provést hromadně. V současné době je to informace nezaručená a bude se odvíjet podle možností 
kominického mistra a obec bude včas informovat.  
3. Vytékající voda na silnici u truhlárny: definitivní řešení s opravou silnice Juliovka-Jonsdorf. Dočasné řešení zatím nejasné, podle 
stavu na jaře. 
 
Zápis z veřejného zasedání je od 18.2.2011 na oficiálních stránkách obce.  

Jeho kopie je přiložena na konci těchto Rozhledů tak, jak byla ke dnešnímu dni uvedena na webových stránkách obce. 
 

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

č.02/11                  únor 2011 
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Pověsti z Lužických hor -  O lesních žínkách ve Světlé. 
 
Ve Světlé pod Luží se před mnoha lety zdržovaly v jedné selské usedlosti lesní žínky. Po nocích vykonávaly všechny práce doma i na 
statku a zvětšovaly bohatství sedláka. A to tak, že sousedé věřili, že sedlák je ve spolku s ďáblem. Protože se sedlák chtěl zbavit 
podezření, schoval se jeden večer, aby žínky tajně poslouchal a jednu chytil. Když žínky přišly a začaly pracovat, vyskočil sedlák z 
úkrytu a jednu z nich lapil. Dostal ale takovou ránu do obličeje, že v bezvědomí padl k zemi. Poté žínky navždy opustily jeho dům i 
okolí. A sedlák přišel o statek a zchudl. 

 Převzato z knihy „Báje a pověsti z Lužických hor“ 
 
Z krompašských receptů: „Paštika Jirkovy babi čky“  
 
Paštika,  játra v sádle  aneb vzpomínka na dětství. 
 
Když jsem v Krompachu žil jako malý kluk, měla babička spoustu hus, neboť nám všem vnoučatům musela přece nadrat peří a udělat 
výbavu. Každému  dva polštáře, dvě peřiny. Bylo nás celkem šest dětí, tak si dovedete představit, co to asi dalo práce. Vykrmit husy, 
nadrat peří, na staré singrovce ušít sypky, nacpat je atd. Museli jsme při tom vydatně pomáhat. Já u peří minimálně, protože to se dralo 
v zimě a to jsem byl většinou v Praze. Zato o letních prázdninách jsme lítali s klacíčkem s husami po polích a loukách, aby se napásly. 
Většinou jsme byli bosi, takže jsme každou chvíli šlápli na šutr, nebo do špenátu, který chladil a prolézal nám mezi prsty. Občas štípla 
včelička, strniště naboso nešlo, to dokázal je děda, na to už musely být kecky. To všechno mělo ale své kladné stránky. Každou chvíli 
byla k obědu husa. Nejdřív polévka, kaldoun s knedlíčky a kroucánky, to byly takové domácí těstovinové krutony. Potom klasika, husa 
knedlík, zelí. Největší pochoutkou však byla játra. Babička je dala do malého kastrůlku, propíchala hřebíčky, zalila sádlem, osolila a 
upekla vcelku. Po vychladnutí na chleba, o to jsme se prali. Obdobu jsem jednou jedl v Maďarsku. To dnes prakticky neuvidíte, ani si 
to nemůžete udělat. Husu koupíte už bez jater a když by jste někde sehnali husí játra, tak jsou tak drahá, že vás přejde chuť. Neustále na 
to vzpomínám. To už se nevrátí. 
Vymyslel jsem si tedy chuťovou, trochu vylepšenou náhražku. Co děláte se sádlem, když upečete kachnu? Většinou to každý sleje, 
trochu nechá na šťávu a zbytek končí v lednici. Na chleba je to řídké a tak se za každou cenu pokouší to někam přidat, aby to nevyhodil. 
Já dělám toto. Kachnu upeču s kilem nakrájeného bůčku, je lepší tučnější, aby se vypeklo sádlo. Vypečené sádlo sleju do kastrolu a dám 
do něj asi půl kila drůbežích nadrobno nasekaných jater, nejlepší jsou krůtí. V nich je nejmíň těch všelijakých žilek a trubiček, ale 
můžou být  i kuřecí, je s nimi jen víc práce. Dvě větší cibule, rozpůlím, odkrojím prdelky a hodně ostrým nožem nakrájím na průsvitné 
proužky a rozeberu je na nitě. Přidám do sádla. Dále takových 6-8 hřebíčků, ne víc, bylo by to hořké. No a pomalu to nechávám 
probublávat na plotně. Nejdřív je z toho nesympatická kejda. Pak se odpaří voda, cibule na pohled úplně zmizí a sádlo začne být čiré. 
Přidám hrst oloupaných mandlí, které předtím rozsekám hodně nahrubo. Jedna mandle napůl, nebo na třetiny, aby bylo do čeho 
kousnout. Dle chuti osolím a to je vše. Můžete to slít do nějaké hezké misky a nechat vychladnout. Bůček se dá nahradit kostkou 
koupeného sádla, ale přece jen je to náhradní řešení. Bez bůčku, nebo vepřového sádla by výsledek byl při pokojové teplotě skoro 
tekutý a s chleba to pak teče po prstech. Takhle je to akorát. 
Tak to zkuste.  Už teď, když o tom jen píšu, tak mi tečou sliny. 
                                                                                                                    Jiří Pomahač 
 

Tak tedy dobrou chuť! 
 

Historické pohlednice Krompachu. 

 



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

3/6 

 
Právní povědomí: 
Po delší době opět uveřejňujeme některé zajímavé informace. 

Věcná břemena znamenají omezení 
 

 
 
Pro zájemce program Městského divadla v Novém Boru - BŘEZEN 2011 
 

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  

 
 
 
 
Městské divadlo Nový Bor úterý 1. března v 19:00 
5. ročník koncertů 
SPOLEČNÁ VĚC 2011 
Unikátní koncert Tomáše Pfeiffera, který rozeznívá Vodnářský zvon. Zkuste vstoupit do jedinečného světa 
rezonance, tajuplných tónů, které dle odkazu pradávných generací pomáhají harmonizovat celou bytost. To vše provází jedinečná 
parabolická filmová projekce s 3D efektem. 
Vstupné: 120Kč - základní, 90Kč - studenti, ZTP, děti, důchodci 
Předprodej vstupenek, tel.: 487726815, 
adresa: Turistické informační centrum, Třída T.G. Masaryka 46, Nový Bor 
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Městské divadlo úterý 8. března v 19:00 
ZDENĚK IZER  
ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE 
Hudebně zábavný pořad Zdeňka Izera a zpěvačky Šárky Vaňkové. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, 
zábavných soutěží a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené 
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky.  
vstupné: 200 Kč                                                              

 
Navrátilův sál čtvrtek 10. března v 18:00 
přednáší PhDr. Vladislav Jindra 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 
OKÉNKO K SOUSEDŮM - POLEVSKO 
vstupné: 45 Kč 

 
Městské divadlo sobota 12. března v 10:00 
Divadlo Většina lidí 
KOCOUR V BOTÁCH 
„Kocour – superhrdina dětského světa“ Zábavná pohádka o vychytralém kocourovi a smutně-krásný příběh malého chlapce, který se 
ocitne v pohádkové říši. 
Režie: M. Pulišová, Výtvarná spolupráce: J. Nečas, Hudba: O. Holas, Hrají: V. Marhold nebo J. Vindiš,  
V. Šrámová nebo E. Blažíčková, M. Holečková nebo L. Šilarová, A. Frič nebo J. Vindiš, N. Preslová. 
Pro děti od 3 let 
vstupné: 50 Kč                                                             

 
Městské divadlo úterý 15. března v 8:30 a v 10:00 
Divadélko KOS České Budějovice 
PRINCEZNA JE HLOUPÁ MADLA 
"A nebudu se učit a nevezmu si pláštíček a koukejte mě všichni poslouchat! Tak takovéhle řeči musejí poslouchat v celém království 
nejen poddaní, ale i tatíček pan král. Až na pohádkového dědečka, který už to nevydržel a princeznu odčaroval ze zámku k obyčejnému 
pasáčkovi Vojtovi. Podaří se pasáčkovi princeznu změnit? 
vstupné: 40 Kč                                                                                                                  

 
Městské divadlo čtvrtek 17. března v 19:00 
RADŮZA 
zpěvačka, šansoniérka, písničkářka, harmonikářka a hudební skladatelka. 
vstupné: 220 Kč                                                             

 
Náměstí Míru sobota 19. března  
MASOPUST 
V DUCHU KARNEVALU 
sraz masek ve 13:30 před kinem náměstí Míru 14:00 - 16:00 
Tam-Tam Batucada, DTK Boráček, Novoborské mažoretky aj. 
Součástí Masopustu je vernisáž výstavy fotografií etnografa,cestovatele a bývalého kolumbijského velvyslance Mnislava Zeleného v 
pátek 18. března v městském kině. 

 
Navrátilův sál 23. března v 18:00 
Jarní koncert 
ZÁKLADNÍ UM ĚLECKÉ ŠKOLY Nový Bor  

 
Městské divadlo 26. března v 19:00 
MARTA TÖPFEROVÁ 
Zpěvačka a dcera populární herce Tomáše Topfera je považována za největší talent latinskoamerických rytmů. Zpívat bude ve třech 
jazycích: angličtině, španělštině, ale i češtině! Spolu s ní vystoupí  kytarista David Dorůžka, basista Tomáš Liška a bubeník Martin 
Novák. Marta se doprovází na malou čtyřstrunnou kytaru zvanou cuatro, která pochází z Venezuely. 
vstupné: 190 Kč                                                             

 
Městské divadlo neděle 27. března v 19:00 
Agentura Harlekýn 
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI 
Brilantně napsaná komedie E. Rovnera úspěšně obletěla celý svět a dočkala se mnoha prestižních ocenění. Převzaté z divadla Na 
Vinohradech. 
Starý mládenec Manuel se chce oženit, do života se mu však náhle začne plést duch maminky. 
Režie: Radovan Lipus. Hrají: Václav Vydra,Libuše Švormová,Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka, Ladislav Trojan a další. 
vstupné: 220 Kč                                                             
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Navrátilův sál úterý 29.března v 19:00 
ZHASNI - koncert novoborské folkové skupiny a jejích hostů. vstupné: 70 Kč 
  
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 9.2.2011 tak, jak byl ke dni uzávěrky tohoto čísla uveřejněn na oficiálních 
webových stránkách obce. 
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Jazykový kurz 

 
Od 24.2.2011 začíná každý týden ve čtvrtek výuka německého jazyka pro všechny stupně znalostí. 

Výuka probíhá v prostorách obecního úřadu a trvá jednu hodinu. Cena za jednu hodinu je 300 Kč a rozpočítává se podle počtu 
účastníků. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. 

Eskymácké přísloví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


