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I. Pro za�átek se vrátíme k n�kterým témat�m a podíváme se, jak pokro�ila. 

 
Jak to vypadá s ostatními obecními silnicemi (krom� hlavní) k dnešnímu dni?  
 
Informace od p. Jirmáska - citace : 
Tak jsem obdržel výsledky, a teda bohužel snaha pro I.kolo vyšla nadarmo, byl opravdu velký p�evis . 
No v každém p�ípad� budeme opakovat v 6.kole. 
Tak budeme držet palce, aby se poda�ilo. 
 
Levná ekologická paliva z Krompachu 

Informace od p. Jirmáska - citace: 

Tak od  1.zá�í roku 2008 jsme cht�li za�ít s výrobou  ekologických briket ze sena  bez použití pojiv a p�ísad, 
ale specifické horské seno bylo urputné a technologicky nám i výrobci linky zamotalo hlavu. Již jsme 
pomalu ani nev��ili, že se poda�í obrat k lepšímu, a výsledek – sen se splnil. Ale jako vše to má „rub a líc“. 
Naší snahou bylo v po�átcích navázat na naši technologickou výrobu sena do kulatých balík�, a to jak se 
ukázalo byl ten problém. Drti�, který m�l zastat rozdružení celého balíku a nadrcení hmoty na pot�ebnou 
frakci, se ukázal jako nevhodný prvek  a chce nechce jsme jej museli vy�adit z linky a nahradit oby�ejnou 
�eza�kou, kde však je pot�eba lidské ú�asti pro vkládání materiálu. Tato nevýhoda má, jak jsem zmínil, i 
druhou stránku a tou je, že budeme schopni nabídnout po dohod� zpracování volné suché hmoty (sena, 
slámy) z produkce našich zahrádká��,. P�iveze si na vozíku hordu sena a odveze si brikety na topení.  

Tak toto je již výroba na nov� upravené technologii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M. Jirmásek 

Vydává: Ob�anské sdružení SpK o.s. jako ob�asník  �.03/09           Vychází: b�ezen 2009  
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Pod�kování  

Pod�kování všem milovník�m bílé stopy, za ohleduplné projížd�ní v místech elektrických ohradník�. 
Dnešním dnem došlo k uzav�ení ohrad a k p�íprav� pro letní sezónu. Na oplátku v letošním roce upravíme 
ohrady ješt� o branky dle návrhu b�žka��, kte�í se u nás zastavili s nápadem jak vylepšit stávající stav. 
Zárove� budeme uvád�t do života webovou kameru, která bude sledovat, jak je „krásn�“ u nás na 
Krompachu pro p�ípadné návšt�vníky a to celoro�n�. O umíst�ní na WWW budeme v�as informovat.  

M.Jirmásek 

 

A jak se zachází s tím zbytkem ostatních silnic? Kolik myslíte, že váží ?? 
 
 

 
 

 
To se bude na ja�e po silnicích zase dob�e jezdit.  
Veškerá práce, která se odvedla na letní brigád�, p�ijde vnive�. 
 
 
 
P�evod vlastníka hlavní silnice z obce na kraj - jaký je sou�asný stav? 
 
Výpis z katastru nemovitostí k 30.3.2009: 
 
Parcelní �íslo: 1810/2 

Vým�ra [m2]: 13992 

Katastrální území: Krompach 675032 

�íslo LV: 620 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: GUST2880,V.S.VI-05-01 

Ur�ení vým�ry: Graficky nebo v digitalizované map� 

Zp�sob využití: silnice 

Druh pozemku: ostatní plocha 
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Vlastník, jiný oprávn�ný 
Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje 

Jméno Adresa Podíl 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, 
p�ísp�vková organizace 

�eské mládeže 632/32, Liberec, Liberec VI-
Rochlice, 460 06  

Vlastnické právo 
Jméno Adresa Podíl 

Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV-Perštýn, 461 80  

Zp�sob ochrany nemovitosti 

Název 

rozsáhlé chrán�né území 

 
Seznam BPEJ 
Parcela nemá evidované BPEJ 
 
Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována žádná omezení 
 
Jiné zápisy 
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy 
 
Takže p�evedeno a nic nebrání tomu, aby se kone�n� se silnicí n�co za�alo d�lat tak, jak to kraj slibuje. 
Vyjád�ení kraje ohledn� postupu prací jsme už v minulých Rozhledech p�inesli.                    (kal) 
 

II. Co nového v Krompachu 

Co se dál d�lo v Krompachu na obecním ú�adu. 
 
Obecní zastupitelstvo již za�íná zvládat základní kroky své �innosti, a tak jsme byli sv�dky dvou celkem 
brzy po sob� jdoucích ve�ejných sch�zí. Ob� prob�hly bleskov�, protože byly mimo�ádné a každá m�la 
pouze jeden bod programu. Na první byly dokonce dv� ob�anky Krompachu a zde došlo ke schválení 
založení informa�ního bodu Czech Point a tím p�ijetí cílené dotace  asi 93 000.-K� na techniku. 
 
( Pozn. redakce (jkal):  V rámci p�ípravy na realizaci zákona �.300/2008 bylo využito možnosti a obcím bylo nabídnuto 
formou výzvy ke z�ízení kontaktních míst získat z finan�ních prost�edk� EU fond� a vlastní 15% spoluú�asti žadatele 
technické vybavení, které sou�asn� s poskytováním služeb Czech POINTU bude také schopno zabezpe�it fungování 
datových schránek a pln�ní úkol� vyplývajících s uvedeného zákona) 
 
 
Další blesková sch�ze (i zde bylo n�kolik host�) m�la za cíl schválení Územního plánu. 
Trvala asi 20 minut a její hladký pr�b�h narušilo jen to, že museli zastupitelé z domov� zp�t, protože          
p. starosta opomn�l dát o schválení ve�ejn� hlasovat. To mu ješt� d�lá problémy, ale on  si zvykne, že 
nesta�í jen jeho konstatování. Držme mu palce! 
                                                                           Zaznamenal pro vás    Josef Vincík 
 

III. Kulturní akce  

Cyrilometod�jské slavnosti   

V sou�asné dob� probíhá p�íprava dalšího ro�níku a vypadá to, že se nám poda�í p�ipravit nové 
zajímavosti. Zábavu, která drahná léta v Krompachu nebyla. Nechte se p�ekvapit, budeme vás v�as 
informovat. 
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Koncert v Krompachu 
 
Vážení, dovolujeme si vás informovat o nabídce p. Ji�ího Pomaha�e, kterou u�inil SpK, že se pokusí 
domluvit koncert smíšeného sboru �VUT, jehož je �lenem, v kostele v Krompachu. P�íprava koncertu je 
nyní ve fázi návrhu repertoáru a uzav�ení dohody s litom��ickým biskupstvím o zap�j�ení prostor 
krompašského kostela. Koncert by se m�l uskute�nit v sobotu 6.6.2009. Bližší informace a program budou  
zve�ejn�ny po vyjasn�ní všech organiza�ních záležitostí.  
 
Pozor, pozor - zveme vás,  je tu nabídka na pobavení a dobrou chvíli 
 
     Sníh nás opustil a blíží se svátky jara. Abychom se se zimou vesele rozlou�ili, nabízí všem restaurace 
Na  Vyhlídce dne 12. dubna 2009 od 20.00 hod. možnost si poslechnout hezké písni�ky r�zných žánr�, 
zazpívat si �i zatan�it za doprovodu hudební dvojice z �eské Lípy. 
Srde�n� všechny zveme… 

vin.  
 
 
IV. N�co zajímavého z okolí 
 
Všichni vidíme z Krompach výraznou horskou dominantu - vrch Klí�. Tak co si tak n�co �íct o n�m? 
 
 

             
 
 

 
Výrazný zn�lcový vrch Klí� se vypíná mezi Novým Borem a obcí Svor. Je �tvrtou nejvyšší horou Lužických 
hor a nabízí mnoho zajímavého. 
Z jeho holého, skalnatého vrcholu dosahujícího nadmo�ské výšky 760 m se otevírá kruhový výhled, 
p�ehlédnout odtud m�žeme nejen celé Lužické hory, ale i Ralskou pahorkatinu, �eské st�edoho�í, vzdálené 
kopce v N�mecku, na východ� se rýsuje Ješt�d a za ním za jasného po�así Jizerské hory a p�i extrémn� 
dobré viditelnosti i Krkonoše. 
Na jižních skalnatých svazích roste jedna z nejvýše položených teplomilných doubrav u nás. Krom� dubu 
zimního tvo�í porost též je�áb, jilm, javor a líska. V�tšina vrchu je však porostlá bu�inou, v níž vykvétá �ada 
kv�tin, konvalinky, ky�elnice devítilistá a dokonce i lilie zlatohlávek. Na západním svahu v zastín�ných 
sutích m�žeme nalézt vzácnou hv�zdnici alpskou, tolitu léka�skou �i t�tinu rákosovitou. �ím více se blížíme 
k vrcholu, tím ubývá lesa, jen místy se pyšní b�ízy s b�lostným kmenem, nebo je�áby. Toto vymizení lesa, 
zvlášt� pak na severním svahu, je dáno p�sobením škodlivin z ovzduší, které sem vítr zavane 
z pohrani�ních továren v N�mecku. 
Nad su�ovým polen na jihozápadním svahu se vypíná skalní st�na vysoká místy až šedesát metr�, na níž 
p�edvádí paní Zima své mistrovské um�ní, pokrývá ji rampouchy a ledopády. A práv� zde m�žeme 
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nej�ast�ji zahlédnout ješt� jednu místní zajímavost a to jsou kamzíci, kte�í obývají skalnatá úbo�í �ady 
lužickohorských vrch� od po�átku 20. století, kdy zde byli vysazeni. 
K vrcholu vede n�kolik zna�ených stezek, nejkratší výstup nás �eká, pokud se vydáme po �ervené z obce 
Svor. Po krátkém úseku lesem se napojíme na serpentinovou cestu vinoucí se až k vrcholu. Tuto cestu zde 
upravili alpinisté z Nového Boru v roce 1893. V té dob� na vrcholu Klí�e stála už více jak dvacet let malá 
turistická chata. Ta však zanikla b�hem II. sv�tové války a obnovení se již nikdy nedo�kala. 
Na záv�r ješt� o p�vodu jména vrchu. Název Klí� je pravd�podobn� odvozen od praslovanského slova 
„klju�“, což znamená vyv�rající voda. Pokud se ptáte, co má zn�lcový vrch spole�ného s vodou, odpov�� je 
nasnad�. Na západním úbo�í opravdu vyv�rají vodou zna�n� oplývající prameny, které dodnes napájí 
vodovod. 

(p�evzato z knihy �ESKOLIPSKO do kapsy) 
 

 
 
 
 

 
 

POZOR POZOR POZOR 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Valy 

 
Víte, že je to 300 let, kdy byla založena obec Valy? 

 
Osada Valy bývala d�íve také samostatnou obcí . Jméno dostala podle val�, které zde byly vybudovány za 
t�icetileté války proti Švéd�m. Byla založena až po�átkem 18. století po parcelaci pozemk� krompašského 
dvora. Obec rychle rostla a koncem století m�la víc obyvatel než Krompach. 
 
 
 
 
V. N�co málo veselého  

 
Do tramvaje nastoupí chlapík, který má trochu upito, visí na držadle, ukáže rukou vlevo a povídá: Tady v tý 

�ad� sedí samí volové! Potom ukáže doprava a povídá: a tady v té �ad� sedí samí parohá�i!  
V pravé �ad� se zvedne starší pán a roz�ilen� na n�j vyjede: No dovolte! Moje žena mi nebyla nikdy 
nev�rná! Chlapík ho p�ejede pohledem a klidn� pronese: Tak si ra�te p�esednout.  

 
Paní kolegyn�, cestovala jste n�kdy stopem?“ „Ale ano, dokonce dvakrát. Prvn�, to jsem ješt� byla 

svobodná, mi zastavil muž, který se pak stal mým manželem.“ „A podruhé ?“„To jsem už byla vdaná. 
Ale hned nato jsem se rozvedla.“ 

 
Tatínek si �te noviny a Pepí�ek píše úkoly. 

"Tati, jaké je hlavní m�sto Polska," 
"Nevím, Pepí�ku." 
"A tati, kdo napsal Babi�ku?" 
"Nevím." 
"A tati, nevadí ti, že se po�ád na n�co ptám? 
"Ale ne, Pepi�ku. Jen se ptej, jinak se nic nedozvíš." 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pište na adresu: R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , p�ípadn� je možno vaše 

p�ísp�vky doru�it do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


