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Víte, kdy by m ěly být na budovách vyv ěšeny státní vlajky? Rozhodn ě připomenutí neuškodí!   
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Tak, jak to je se silnicí?  

 
Rekonstrukce silnice III/ 270 14, III/270 17 (úsek Heřmanice, Krompach kostel, státní hranice 
s Jonsdorfem), ale i Juliovka - kostel 
 
Na základě našich e-mailových dotazů na Krajské správě silnic Libereckého kraje jsme z důvodů přehlednosti 
vzájemnou korespondenci upravili do formy rozhovoru s investičním technikem KSS LK, administrátorem projektů CÍL 
3 ČR/Sasko. Tento rozhovor je řazen chronologicky a měl by vám podat ucelenou informaci o postupu oprav hlavních 
silnic v Krompachu:   
 
Dotaz redakce SpK: 
Dobrý den, 
Přeji Vám jménem Sdružení pro Krompach , o.s. dobré vykročení do nového roku, hodně zdraví, osobního štěstí a 
 pohody a pracovních úspěchů. 
Rádi bychom se od Vás dozvěděli, jak se vyvíjí situace okolo opravy silnice v Krompachu (úsek Heřmanice, Krompach 
kostel, státní hranice s Jonsdorfem), aby občané měli úplné a nezkreslené informace, tak říkajíc „ od pramene“. 
 
Odpov ěď pracovníka KSS LK  – investiční technik, administrátor projektů CÍL 3 ČR/Sasko 
Dobrý den, 
Předem přeji vše nejlepší v roce 2010, hlavně zdraví a osobní spokojenost. 
Rekonstrukce silnic v regionu okolo Krompachu se vyvíjí zatím celkem příznivě. I. etapa - Rekonstrukce silnice 
III/27014 z Heřmanic v P. do Krompachu na x pod kostelem má podanou žádost o zařazení do česko-saského 
programu a bude dne 23.2.2010 posuzována monitorovacím výborem MMR a CRR Praha v Drážďanech. Projde-li, 
jsme schopni začít soutěžit výběrovým řízením zhotovitele a budou-li na Libereckém kraji vlastní zdroje na 
profinancování celé stavby, tak začneme ještě letos. Investor celý projekt totiž musí nejdříve uhradit a pak žádá o 
vyplacení celkem 90% z podané žádosti u MMR.  
U II.etapy - Rekonstrukce silnice III/27017 z Krompachu na státní hranici se t.č. vyřizuje územní rozhodnutí , aby jsme 
mohli i tuto rekonstrukci zrealizovat návazně na I. etapu. Pro podání žádosti na JTS OPPS ČR/Sasko - Drážďany 
musíme mít ÚR platné s nabytím právní moci a dále pro definitivní schválení v monitorovacím výboru někdy na podzim 
2010 také stavební povolení platné s nabytím právní moci. Zde by se po schválení začalo stavět asi v r. 2011. Za 
investora se snažíme prosadit do této II.etapy i úsek silnice III/27014 z Dolní Světlé do Krompachu, kde jezdí BUS. Pak 
bychom spojili a uceleně zrekonstruovali silnici z Dolní Světlé až po st.hranici ČR/SRN(Sasko). Tím by prakticky celá 
síť silnic LK v okolí Heřmanic, Mařenic,Dolní Světlé, Horní Světlé a Krompachu byla dána do nějakého požadovaného 
stavu. O celkové situaci a posunu v případu je informováno vedení obce. 
 
Dotaz redakce SpK: 
Dobrý den, 
Dovoluji si vás obtěžovat na základě Vaší informace, že 23.2.2010 bude projednávána na Monitorovacím výboru MMR 
CRR Praha v Drážďanech žádost o zařazení do česko-saského programu projektu I. etapy - Rekonstrukce silnice 
III/27014 z Heřmanic v P. do Krompachu na křižovatku pod kostelem. Rádi bychom věděli, jestli už je znám výsledek, 
abychom mohli informovat krompašské občany a rekreanty. 
Těšíme se na Vaši odpověď a děkujeme Vám za ochotu. 
 
Odpov ěď pracovníka KSS LK  – investiční technik, administrátor projektů CÍL 3 ČR/Sasko  
Dobrý den,  
Monitorovací výbor (MV) tento týden proběhl, ale náš projekt I.etapy rekonstrukce silnice III/27014 Heřmanice - 
Krompach nebyl posuzován, neboť saský partner nedodal dosud 1 doklad Zastupitelstva okresu Zittau ohledně 
financování. Dne 24.2.2010 mělo zasedat zastupitelstvo, jestli je doklad projednán a je z toho výstup, právě 
prověřujeme. Další MV bude koncem 04/2010 a na něm by již nic nemělo bránit schválení našeho projektu s 
přidělením grantu. Finance jsou na tuto I. etapu vybilancovány, takže po schválení ihned zahájíme výběrové 
řízení na zhotovitele stavby a jsme schopni stavbu realizovat a dokončit ji  ještě v letošním roce 2010.  
Věřím, že vše dobře dopadne a v průběhu realizace 2010 se osobně na stavbě uvidíme. 
 
Dotaz redakce SpK: 
Dobrý den,  
Protože nějaký čas uplynul, tak se dovoluji zeptat, jak dopadlo Vaše prověřování na Zastupitelstvu okresu Zittau, jestli 
je chybějící doklad projednán a je z toho výstup. A jak to vypadá s jednáním Monitorovacího výboru, které se má konat 
v dubnu 2010 a jaké jsou další prognózy. Čas letí a vše se stále mění. 
Děkuji za informace a za Váš čas na odpověď. 
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Odpov ěď pracovníka KSS LK  – investiční technik, administrátor projektů CÍL 3 ČR/Sasko  
Zdravím Vás,  
Ano doklad jsme obdrželi a je v Drážďanech. Podle posledních zpráv z JTS Drážďany již nic neschází, aby náš projekt 
mohl být posuzován v Monitorovacím  výboru v 04/2010 ev. v 05/2010. o výsledku MV Vás budu informovat, ostatní 
platí tak, jak jsem dříve uvedl. Měli bychom letos začít stavět, silnici dodělat a předat k užívání. Další část projektu 
Krompach - státní hranice ČR/SRN a Juliovka - Krompach je na seznamu do realokace, ale jak to dopadne nejsem 
schopen teď říci. Štěstí však vždy přeje připraveným a odvážným, takže máme naději... 
Hezký den a víkend. 
 
Redakce SpK tímto d ěkuje za informace a bude i nadále celý postup sledo vat. 
V příštím čísle se chceme také v ěnovat dopravnímu zna čení na zmín ěných silnicích. 

            (KaJ) 

 
 

 
Různé 

 
 
Vítání jara.  
 

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

několikrát zde hráli a vždy s velkým úspěchem. 
Program - vítání jara. 

 
 
 

Vás zve na

osl a vu Vít á ní j a r a

20.3.2010 KROMPACH, Valy 20,00 hod.

…. a restaurace NA VYHLÍDCE

s volbou Krompašského jarního krále!!s volbou Krompašského jarního krále!!s volbou Krompašského jarního krále!!s volbou Krompašského jarního krále!!

Hudební doprovod akce: Netradi ční kapela tradi čního jazzu MK3
divadla KOCÁBKA

 
 

Všichni, kdo už se na jaro t ěší, jsou zváni a vítáni! 
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Úprava prostranství p řed kostelem, na které dostalo SpK grant od nadace V IA    
 
Tak se nám pomalu blíží jaro. Budeme moci začít s úpravou prostoru před kostelem. Připravíme s pí. architektkou 
časový plán prací a s příchodem skutečného jara (až už opravdu roztaje sníh a dostaneme se alespoň ke keřům) práce 
začnou. 
Všem, kteří se chtějí podílet a pomoci nám, dáme v ědět konkrétní datum a čas. Rozhodně budou vítáni!  
Zároveň prosíme ty, kteří by mohli nabídnout pozemní techniku na menší terénní úpravy  (cca 1 den práce), spojte 
se s námi nap ř. přes e-mailovou adresu  (kalitovi@volny.cz, spl_krompach@volny.cz ) a dohodneme se na 
podmínkách.    

            (Kal) 
 

100 let hasi čského sboru Oybin  
 
 V květnu proběhnou v Oybině oslavy 100 let místního hasičského sboru. V příštím čísle přineseme jejich program. 

(Kal) 

Pepa 60 
 
Ješt ě se jednou fotografií vracíme k oslavám šedesátin p . Josefa Vincíka, které prob ěhly v restauraci Na 
Vyhlídce a ješt ě dodate čně blahop řejeme. 
 

 
 
 
„Cvikov – brána Lužických hor“   

 
Město Cvikov nechalo zpracovat panem režisérem Jiřím Elsnerem nový dokumentární film – 

„Cvikov – brána Lužických hor“ 
Jedná se o 24-minutový dokument zachycující nejen zajímavosti Cvikova a okolí, ale také průřez životem našeho 
města. Snímek obsahuje např. závody hasičů, Čarodějnice, Májové slavnosti, Cvikovské dny loutek apod. 
Film je v české, německé a anglické verzi. Českou verzi namluvil herec Otakar Brousek. 
Cena DVD je 80,- Kč a je možné ho zakoupit v infocentru v p řízemí MěÚ Cvikov.  

Zpravodaj města Cvikova 3/2010 
 
 

 
 
Výměna řidi čských pr ůkazů 
 
Mnozí řidiči si letos musí povinn ě vym ěnit řidi čské pr ůkazy 
Odbor dopravy KÚLK upozorňuje, že rozhodujícím hlediskem pro výměnu dosavadních řidičských průkazů je datum 
vydání zapsané v těchto průkazech. A jak je to s jejich povinnou výměnou ? 
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Termíny vým ěny řidičských pr ůkazů 
§ 134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, novelizovaný zákonem č. 229/2005 Sb., 
stanoví tři lhůty pro povinnou výměnu dosavadních řidičských průkazů za průkazy nového vzoru: 
· pokud byl řidičský průkaz vydán v období od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 , musel jej majitel vyměnit 

do 31. prosince 2007 , 
· pro průkazy vydané v období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 je výměna nutná  

do 31. prosince 2010 , 
· třetí skupinu tvoří řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do 30. 4. 2004 ; ty je třeba vyměnit 

do 31. prosince 2013 . 
Pokud by řidič nedodržel příslušnou lhůtu stanovenou pro výměnu, pozbývá dosavadní řidičský průkaz platnosti. Je 
proto třeba pamatovat na lhůty stanovené zákonem pro výměnu. 
Výměna řidi čských pr ůkazů 
Výměna dosavadních průkazů je jednoduchá záležitost. Majitel průkazu navštíví pracoviště zabývající se agendou 
řidičských průkazů podle místa trvalého pobytu řidiče. Zde vyplní jednoduchý formulář a předloží 

občanský průkaz, 
dosavadní řidičský průkaz a 
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm. 

Zákon č. 361 požaduje, aby fotografie odpovídala podobě řidiče v době výměny řidičského průkazu a zobrazovala 
řidiče v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě nejméně 1,3 cm (13 mm), v občanském 
oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy. 
Výměna se provede zdarma; zákon o správních poplatcích totiž stanoví, že výměna provedená na úřední příkaz (v 
daném případě je tak stanoveno zákonem), nepodléhá správnímu poplatku. 
Je vhodné nenechávat výměnu až na poslední dny lhůt stanovených zákonem č. 361; jen tak se lze vyhnout 
případným návalům na správním úřadě. 

Mgr. Jiří Langer 
tiskový mluvčí Libereckého kraje 

v Liberci 4. 1. 2010 
 

Recepty  
 
Máte chu ť vyzkoušet n ěco trochu jinak? 

TROUBOVÝ GULÁŠ  
 

 
 
 

1 až 1,5 kg masa  (hovězí nebo vepřové) nakrájet na kostky 
3 až 4 velké cibule nakrájet na drobno  
5 stroužků česneku nasekat 
2 lžičky gulášového koření 
3 lžičky sladké papriky 
1 lžička pálivé papriky 
3 polévkové lžíce solamilu 
2 kostky masoxu 
1 rajčatový protlak 
sůl podle chuti 
0,75 až 1 litr vody 
Podle chuti můžeme přidat čerstvou papriku, kozí rohy nebo feferony. 
Vše vložíme do pekáče přiklopíme a dáme do trouby vyhřáté na 250 stupňů. 
Pečeme hodinu (vepřové) až hodinu a půl(hovězí)  
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V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEOTEVÍRÁME, NEMÍCHÁME A UŽ VŮBEC „NEČUMÍME“ DOVNITŘ 
Dobrou chuť 

 
 

Bajka  
 

Ve větvích stromu seděla vrána a nedělala vůbec nic. Přišel k ní zajíc a ptá se:  
"Co děláš?" 

"Jen tak sedím a koukám." 
"Mohu si sednout také?" 

"Ale jistě, proč ne." 
A tak si zajíc sedl pod strom. Vtom se objevila liška, zajíce chytila a snědla. 

Poučení: Abyste mohli sed ět a nic ned ělat, musíte sed ět hodn ě vysoko.   
 
 

 

A mali čko vesele  

A pak že jsou chlapi k ni čemu. 
Pan Novák se utopil při potápění na Ibize, kam odjel bez své manželky. 
Po  dvou letech dostala manželka telegram.: „Pobřežní hlídka našla mrtvolu Vašeho muže. Vyplavené tělo je obrostlé 
mořskými mušlemi a v nich jsou perly v hodnotě 15 milionů eur. Jak si přejete s majetkem naložit?“ 
Paní Nováková odepisuje: „Perly prodat, peníze zaslat a návnadu hodit zpátky do moře!“ 

 
Krásná dáma vkročí do lékárny, jde rovnou k  magistrovi a hledíc mu  přímo do očí klidně říká: 
“Potřebuji kyanid." 
Lékárník se ptá:  "Na co proboha potřebujete kyanid?" 
Dáma odpoví: "Jdu  otrávit manžela." 
Lékárník vyvalí oči a namítá: 
"Panebože! Nemůžu Vám dát kyanid na zabití manžela! To je  protizákonné! 
Přijdu o licenci! Oba půjdeme do  vězení! V žádném  případě NEDOSTANETE kyanid!" 
Dáma sáhne do kabelky a ukáže  fotografii manžela v  posteli s lékárníkovou ženou. 
Lékárník koukne na obrázek a povídá: 
"No to je úplně něco jiného. Neřekla jste, že máte  recept." 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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. 


