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Zprávy z  Obecního úřadu – velmi důležité 
 
O Velikonocích chystá OÚ další revizi komínů jako vloni. Tyto kontroly jsou pro pojišťovnu povinné. 
 
Další akcí, která bude probíhat o Velikonocích, je odečet spotřeby vody s přechodem na nové ceny. Je třeba si domluvit termín odečtu 
na OÚ, případně udělat odečet sami a dodat na lístku stav spotřeby s datem odečtu, jménem a adresou. 
 
V druhé polovině března chystá Obecní úřad další pravidelnou veřejnou schůzi. Termín schůze bude zveřejněn na obecní vývěsce a 
v březnových Rozhledech. 
 
Setkání občanů se zastupiteli obce – 5.5.2012 v 16:00 
V sobotu 5.5.2012 od 16 hodin svolává Obecní úřad setkání občanů jak trvale bydlících, tak i chalupářů. Setkání se bude konat 
v prostorách úřadu. Na programu bude diskuse, jejímž cílem je dozvědět se od občanů jejich přání a podněty pro rozvoj obce. 
 
Podněty obyvatel a chalupářů k Plánu rozvoje obce. 
Jednou z povinností každé obce a jejího vedení je mít zpracován „Plán rozvoje obce“. 
Zastupitelstvo touto cestou žádá všechny  trvale bydlící i chalupáře o nápady a podněty. Je třeba na tomto plánu spolupracovat a tím se 
podílet na formování budoucnosti obce. Pomozte obci svými nápady, přáními. Podněty je možno podávat buď písemně nebo osobně 
v úředních hodinách  nebo do schránky na dveřích OÚ. Veškeré nápady budou vyhodnoceny  a případně zapracovány do dlouhodobého 
Plánu rozvoje obce. 
 
Návrhy obecního znaku a praporu. 
OÚ touto cestou znovu připomíná a žádá občany o pomoc a nápady pro vytvoření vlastního erbu a praporu obce. 
 
Do budoucna – plynofikace obce. 
Jednou z dalších  možností, která se objevila, by mohla být plynofikace obce. Zastupitelstvo by rádo znalo zájemce o případné připojení 
k rozvodu plynu. Zatím se jedná jen o první průzkum, zda tuto akci podniknout. Jistě by to mohlo zajímat zejména všechny, kteří by 
uvítali možnost topení plynem a v případě chalupářů možnost dálkového ovládání vytápění. Vzhledem k předpokládanému růstu cen 
uhlí se jedná jistě o zajímavou možnost. 
 
Slovo předsedy Sdružení pro Krompach, o.s. a vydavatele Krompašských rozhledů  
 
Letos již čtvrtým rokem vycházejí „Krompašské rozhledy“. Ano, jsou to již čtyři roky. Čtenáři si na ně již zvykli, čekají je každý měsíc 
a pokud dojde ke zpoždění, shání je a ptají se, jestli a kdy budou. To je příjemná stránka věci. Díky za to. 
Druhá věc je ta, že někteří si myslí, že jsou to jen mé „Rozhledy“. Ano, do jisté míry. Zejména co se týče práce, shánění materiálu, 
přemlouvání těch, kteří u piva říkají, co všechno by se mělo udělat a napsat, aby ve finále nikdo nic nenapsal. Je to někdy opravdu 
obtížné sehnat informace, které by vás mohly zajímat a sehnat je včas.  
A nejde jen o tuto stránku. Je tu i stránka finanční a materiálová. Vězte, že papír a tonery do tiskárny nejsou zadarmo, z peněz SpK to 
moc financovat nejde, nebyly by peníze na koncerty, Cyrilometodějské slavnosti, buřtobraní, adventní posezení,… takže další položka 
do rodinného rozpočtu osoby redaktora. No a nakonec je třeba je rozvést od domu k domu. Od Cvikova, přes Mařenice a Světlou až po 
celém Krompachu. Vězte, že to zabere dost času a bez ohledu na počasí, trochu „levného“ benzínu,…. 
Proto pro další oživení a informovanost nejen v Krompachu, pomozte nám dělat „Rozhledy“ o tom, co by vás zajímalo. Dejte podněty, 
napište.  
Máme tady další rok, blíží se sezóna různých akcí, které bychom pro vás rádi připravili. Ale ani to se samo neudělá, samo se to 
nezaplatí. Potřebujeme a hledáme sponzory, dobrovolníky na pomoc při přípravě  a organizaci. Každá pomoc je pomoc Krompachu, 

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

č. 02/12        únor 2012 
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který začíná znovu ožívat. Ano, jsou tu lidé, kteří každoročně pomáhají bez nároků na cokoliv. Díky jim se uskutečnily mnohé 
společenské a kulturní akce. Děkujeme a těšíme se a doufáme, že bude přibývat lidí, kteří pro Krompach chtějí něco udělat. 

Rudolf  Kalita, předseda SpK o.s. 

Silvestr v Krompachu 
 
Vracíme se ještě dvěmi fotografiemi, které jsme dostali po uzávěrce, k loňskému Silvestru. 
 

       
„starý rok“      „nový rok“ 

Vidíte, že bylo opravdu veselo a oslavy proběhly úspěšně. Snad zase za rok. 
 
Vítání zimy 28.1.2012 
 
28 ledna se konalo v restauraci „Na Vyhlídce“setkání pod názvem „Vítání zimy“. Hrála k tanci a poslechu známá kapela MK3  
a všichni se dobře bavili až do pozdních hodin. 
Pro život v obci, zejména v zimních měsících, jsou tyto akce velmi záslužné a podněcují vzájemné soužití. Tak jen houšť. 
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Od thajského dopisovatele, známého krompašského cestovatele. 
 
Pro velký úspěch článku v minulém čísle zveřejňuji další část cestovatelské anabáze jednoho z nás. 
Čau všechny krompašské spřízněné duše. Dojeli jsme dobře, s menším, nebo větším průserem, viz dále. Barák v pořádku, 
nevykraden, auto na zahradě a kupodivu hned chytlo. Jen bylo strašně zaprášené, jako všechno okolo. Kousek vedle totiž bagrovali 
základy pro nový dům, takže se všude hrozně prášilo. No naštěstí hadice s vodou udělá za pár vteřin svoje, takže žádný problém. Let 
s Lufthansou byl sice opět dlouhý, ale opět bezproblémový. Jenom na přibližovacím letu do Frankfurtu byly obrovské turbulence, že 
letušky musely honem ukončit rozdávání pohoštění. Vozejky lítaly po letadle, všechno již rozdané popadalo na zem. Vozejky 
zastrkaly honem do kumbálu, sedly si a přivázaly se. Takže jsme nedostali nic a dodneška mi Lufthansa dluží housku se salámem a 
džus. Pak už problémy s letem nebyly. Dokonce jsem v letadle na chvíli usnul. Po přistání v Bangkoku jsme chtěli jet ještě s jedněmi 
známými, kteří tu mají barák, společně jedním mikrobusem. To oni pak nechtěli, že je to drahé a nakonec jsme jeli dvěma taxíky a 
vyšlo to nastejno. To byl ale ten průser. Měli jsme jet dohromady, taxikáři, hrozní debilové se po cestě rozdělili a každý jsme jeli 
samostatně a na dvě adresy, ale kousek od sebe. My byli nacpaní v jednom autě a oni a zbytek zavazadel na sedadle v druhém autě. 
No a ti naši známí mi nechali v autě na okénku počítač, kam ho oni sami dali. Prostě blbci. Měl jsem tam ještě foťák a cédéčko s 
fotkama, které jsme pracně v Krompachu sesmolili. Takže mám ho... Zkoušeli jsme to přes kancelář areálu reklamovat (zapisují se 
tam všechny příjezdy a odjezdy přes bránu), měli číslo, firmu i čas. Volali na firmu i na policii, všichni řekli, že to zařídí, několikrát 
jsme to reklamovali a furt nic. Takže počkám ještě pár dní. Teď jedeme na čtrnáct dní na okružní výlet po ostrovech a až se vrátím 
tak to začnu řešit. Ten kamarád mi to bude nějakým způsobem kompenzovat, ale vždycky je to průser. Ovšem horší by bylo, kdyby 
se někomu něco stalo. No, takže si tu asi koupím nový počítač, tady je to mnohem levnější. Furt jsem si ho nechtěl kupovat a teď 
musím. Ještě jednou říkám, je to průser, ale když o tom teď tak přemítám, tak ne zas takový. 
 Jak je v našem Krompášku? Je tam sníh? Představte si, že tady ne. Je tu opět teplo, teď trochu chladněji než před Vánocemi. Přes 
den ne, to je těch 35, ale voda je 28 a v noci tak 26-7. Líp se spí. Jsou tu teď obrovské rozdíly mezi přílivem a odlivem, to taky 
nebylo. Tam kde jsi nestačil je teď vody po kolena jak na Balatonu. Byli jsme brzo ráno na rybím trhu, bohužel jsme neudělali fotky. 
Ale uděláme, protože tam půjdeme zas. Neskutečné množství ryb, raků, ústřic, krevet, langust, mušlí, kalamárů atd, atd. Čerstvé, 
přímo od rybářů, připravené k distribuci do sítí hotelů a obchodů. V různých velikostech, upravené, zabité, živé a samozřejmě v 
různých cenách. Vybrali jsme si napoprvé čerstvé, ještě živé obří krevety, pro každého pět a pak ještě porce ryby, veliké, bez kostí, 
jen to fláknout na pánev, nebo gril. No a když jsme si udělali ty krevetky, hezky se salátkem, specielní tatarkou a toustíkem, tak jsme 
zjistili, že už nemůžem a ryba je připravená v mrazáku. Ten trh, to je ale nezapomenutelný zážitek. Ryby nádherné, zboží upravené, 
že oči přecházejí, všeho všude, obrovský výběr, ale když se podíváš dál okolo, za pult, za boudu. No hrůza. Byli jste někdy v 
Krompachu u Kučerovců? Viděli jste tam tu špínu a neskutečnej bordel? Jo? Tak to je proti tomu laboratoř. Tady se válí všechno 
možné, všude mokro a šupiny, v koutech na hromadách vnitřnosti, hlavy, prázdné lastury. Mezi tím kočky a potulní psi. No horor. 
Ale asi to potom uklidí a není to tam do druhého dne, protože to tam nesmrdí. Alespoň ne moc. Samozřejmě spousty lidí, trhovců, 
obchodníků a dealerů. Jsou tam úzké uličky a v těch ještě jezdí na skútrech vzadu s bednou, do toho žebráci s dětmi pro zvýšení 
účinku, sedící s opelichanými psy v loužích na zemi. Ale krevety byly neskutečně dobré. Oloupané za syrova, dvě minuty ve vroucí 
vodě, okapat a šup s tím na rozehřáté máslo a tam to trošku pohonit a hotovo. Kdo má rád, může přidat trochu česneku. A já mám 
rád. Jestli udělám fotky, teď nemám čím, tak vám napíšu článek o rybím trhu na rovníku. Musím koupit i nový foťák. 
Takže všechny pozdravujte a já se občas ozvu. 

 Čau, Jirka. 
 
Historické pohlednice 
 

   
Krompach – Valy kolem roku 1950    

archiv: Kal. 
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Po delší době opět jedna z pověstí v okolí 
 
O Kirschnerbergu 
Je to mnoho, mnoho let zpátky, to byl blízko Kirschnerbergu rozpadlý, neobytný dům. Každý večer, k dvanácté hodině, přicházeli tam 
duchové s hořícími lucernami, vstupovali do místnosti a činili celý dům nejistým.  
Všichni obyvatelé se báli. 
Jeden sedlák měl vidět, jak jeden ze tří duchů rozdělal v kamnech oheň, druhý rozpouštěl kus másla a vléval je třetímu do krku.   
Konečně se našla jedna udatná selská děva, která si chtěla jednou ty duchy prohlédnout z blízka. Proto se uložila na noc v tom domě ke 
spánku. Hodina po hodině ubíhaly a nic se nedělo, nic se nehýbalo. Bylo dvanáct hodin. Tu přišel jeden z duchů s lucernou, brzy 
následoval druhý a třetí. Děvče se sice třáslo strachy, zůstalo však a skrylo se za pelest postele. Vyprávění sedlákovo se potvrdilo.  
Když první sluneční paprsky pronikly nad Hochwaldem, zhasli duchové své lucerny a zmizeli z domu. Toto harašení duchů mělo ustat 
až tehdy, když majitel domu byl donucen sousedícími obyvateli, aby nechal dům strhnout. 
 
 
Pro kulturní nadšence  – březen  2012 - Městské divadlo Nový Bor 
 
Navrátilův sál čtvrtek 8. března v 18:00 
Přednáší PhDr. Vladislav Jindra 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 
Krvepřísežný Sedlák Raškovský 
320.výročí založení osady Hajdy přednáška o historii 
s promítáním 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 19. března v 18:00 
JARNÍ KONCERT ZUŠ Nový Bor 
vstupné: dobrovolné 
 
Městské divadlo pondělí 26. března v 19:00 
Karel Poláček - Městské divadlo Mladá Boleslav 
MUŽI V OFFSIDU 
Banda žižkovských Pepíků hraje kramářské písničky už ve 
foyer. 
Komedie o tom, že kdo zradí svůj klub nemá štěstí v životě. 
Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová z pana Načeradce, 

majitele obchodu s konfekcí a gumáky a kterak otec a syn 
Habáskovi skrze lásku k žižkovské Viktorce dojdou rodinného 
štěstí. Přitom se bude vaše bránice třepetat jako míč ve svatyni 
soupeřova brankáře.  
Hrají: Ota JIRÁK / Martin Učík, Eva REITEROVÁ,Vojtěch 
HAVELKA, Petr BUCHÁČEK Martin ZBROŽEK. Režie: 
Martin Vačkář - Ondřej Havelka  
vstupné: 250 Kč 
 
Městské divadlo sobota 31. března v 10:00 
Divadelní společnost Julie Jurištové 
JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD 
Klasická pohádka na motivy báchorek o českém 
Honzovi.Režie: Libor Jeník hrají: Petr Buchta / Dominik 
Linka, Julie Jurištová, Libor Jeník / Jiří Hána, Radovan Snítil, 
Aneta Krejčíková / Jana Birgusová. 
vstupné: 50 Kč 
Pozor: změna programu vyhrazena 
 

 
Různé: 
 
Běžecký lyžařský okruh v okolí Krompachu 
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Uvažujete o novém způsobu vytápění nebo výměny stávajícího kotle za nový? Tady je jedna z možností. 
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V minulém čísle jsme zveřejnili, jak si upéct doma chleba. 
 
Dnes doplňujeme, jak založit a uchovat kvásek 

Založení kvásku  
Pro založení kvásku potřebujeme pouze kvalitní jemně mletou žitnou mouku a vodu.  
Postup: 
1. den (založení kvásku) 
Do velké sklenice (nejlépe 1 litr) nasypeme cca 100 ml žitné mouky a přilijeme tolik vlažné vody, aby nám po řádném zamíchání vzniklo těsto 
kašovité konzistence, ale ne moc řídké. Na sklenici dáme potravinářskou fólii, upevníme gumičkou a postavíme na teplé místo (cca 30 °C, rozhodně ne 
více než 35 °C), kde zůstane do druhého dne.  
2. den (1. krmení kvásku) 
Těstíčko promícháme a ochutnáme. Je-li nakyslé, přidáme opět cca 100 ml mouky a vlažnou vodu, řádně promícháme až máme opět středně hustou 
kaši. Přikryjeme a postavíme na teplé místo. Pokud těsto není nakyslé, tak ho jen promícháme, přikryjeme a necháme stát do dalšího dne na teplém 
místě – to už by mělo být nakyslé určitě.  
U vznikajícího kvásku sledujeme barvu – neměla by se měnit, konzistenci – v těstě by se měly začít tvořit bublinky a tím by se měl začít zvětšovat 
jeho objem. Zpočátku budou bublinky možná málo zřetelné, později větší. Dále sledujeme chuť – měla by být kyselá a vůni – měla by být výrazná a 
příjemná.  
3. den (2. krmení kvásku) 
Těstíčko promícháme a ochutnáme. Ještě neuteklo ze sklenice? Zvažte přendání do větší nádoby, kvásek nabývá na síle a do zítřka může být jeho 
objem více než dvojnásobný! Dnes opět přikrmíme kvásek přidáním cca 100 ml mouky a vlažné vody. Promícháme, přikryjeme a postavíme na teplé 
místo.  
4. den (pečeme) 
Již bychom měli mít hotový kvásek – hodně kyselý, plný bublinek. Vznikly v něm ty správné bakterie, které jsou zodpovědné za přítomné kyseliny. V 
momentě kdy už bakterie zpracovaly veškerou mouku se začne objem kvásku opět zmenšovat – bakterie jsou „hladové“ a přestaly produkovat CO2. V 
této fázi můžeme buď upéci z kvásku chleba nebo ho můžeme ještě jednou nakrmit a počkat další den. Předtím než použijeme kvásek do chleba z něj 
ubereme několik lžic do skleničky, kterou uzavřeme a schováme do lednice.  
 
Klasické 3-stupňové vedení: 
Návod pro výrobu přibližně 600 g kvásku: 
1. Vyndáme kvásek z lednice (většinou je ho kolem 50-100 g), přendáme ho do větší nádoby, přimícháme 100g žitné mouky a 100 ml vlažné vody, 
přikryjeme a necháme stát 4-6 hodin při 22-26°C. Kvásek by měl zvětšit objem a po nějaké době začít klesat.  
2. Když je kvásek hladový (jeho objem se zmenšil a už dále neklesá), přimícháme dalších 100 g žitné mouky a 30-50 ml vlažné vody až vznikne 
hustější těsto. Necháme stát asi 6 hodin při cca 30°C.  
3. Když je kvásek opět hladový (jeho objem se zmenšil a už dále neklesá), přimícháme dalších 100 g žitné mouky a 150-180 ml vlažné vody. Necháme 
stát 3-4 hodiny při 28-30°C.  
4. Když je kvásek ve fázi klesání nebo už je „splasklý“ úplně, můžeme zadělat těsto na chleba. Z kvásku odebereme několik lžic, které dáme v 
uzavřené skleničce (ne pevně uzavřené!) do lednice a zbytek kvásku použijeme do chleba.  
 
Čerpáno od zkušených kolegů a z těchto iternetových odkazů: 
 
http://www.cuketka.cz/?p=2121 
http://domacipekarny.dama.cz/postupy.php?d=176/ 
http://www.kvaskovychleb.cz/doku.php?id=navody:navody 
http://hobby.idnes.cz/video-upecte-si-poctivy-celozrnny-kvaskovy-chleb-pochutnate-si-pw7-/hobby-
domov.asp?c=A090218_170346_hobby-domov_mce 
http://chlebovestranky.aspone.cz/ 
 
 
 
 

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

mob.: 777 174 836 

18.2.2012, 10.3.2012, 31.3., 21.4., 12.5., 2.6., 23.6., 14.7., 4.8., 25.8., 15.9., 6.10., 27.10., 17.11., 8.12., 29.12.2011, 19.1.2013  
 

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. 


