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Vážení čtenáři, 
 
Tak to vypadá, nezakřikněme to, že se pomalu, polehoučku blíží jaro. Sníh přeci jen mizí a nastává jarní blátivé období. Ve vzduchu je 
již cítit syrová vůně probouzející se přírody.  
Nastává čas údržby  zahrad po zimě. Prořezávání stromů a odstraňovaní škod, napáchaných zimou a mrazem. Bohužel, někteří, kteří 
přijíždějí prvně po zimě na své chalupy se občas nestačí divit. Zamrzlé a popraskané rozvody zimy, poničené ploty a stromy. Zahrady 
s trávníky přeměněné činností krtků a hrabošů v oraniště. Však taky Krompach letos zažil jednu z těch krutějších zim. Mnoho z těch, 
kteří tu žijí přes zimu, bylo letos donuceno dokupovat palivo. Mrazy a množství sněhu. Přes všechnu tu nepřízeň se zimní údržba nechá 
hodnotit kladně.  
Tak hodně sil a trpělivosti a hodně štěstí v nové sezóně. 
 
A tak něco pro potěchu. 
 
Blahoslavený sládek, 
který první pivo vařil, 
ale zlořečená šelma, 
který ho první platil. 
 

Blahoslavený šenkýř, 
který pijákům věří, 
ale zlořečená šelma, 
který jim pěnou měří. 
 

Blahoslavený šenkýř, 
který pijákům čeká, 
ale zlořečená šelma, 
který jim kabáty svléká. 

Z Chrudimska
 

Sdělení obecního úřadu 
 

Jsme domluveni, že v Krompachu provede kominický mistr Josef Machačný revize cest spalinových splodin o Velikonočních 
svátcích, tj. 23.4 2011 až 25.4.2011. Cena revize je včetně cestovného a vyčištění komínového tělesa od sazí 550,-Kč. V případě 
zájmu většího počtu rekreantů bude možno celou akci zopakovat v období hlavních prázdnin. Prosím o uvedení této informace na 
webových stránkách obce a v příštím čísle Krompašských rozhledů. Potencionální zájemci se ohlásí buďto na internetu obce 
ouKrompach@seznam.cz, nebo písemně do schránky obecního úřadu na vchodových dveřích. Můžeme pak přesně sdělit 
kominíkovi, kolik chalup má zkontrolovat a kde kdo bydlí, aby se lépe orientoval 

Děkuji. F. Audes – starosta obce 
 

Sčítací komisař pro obec Krompach : 
pí. Krsková Helena  průkaz č.: 01-11-96745 telefon: 487 712 141 
 
Očkování proti vzteklině. 
V neděli 10. dubna 2011 se uskuteční očkování zvířat proti vzteklině od 11.00 do 11.10 hod. Sebou nutný očkovací průkaz zvířete.  
Očkování proběhne před budovou obecního úřadu. 
Cena vakcíny je 120,- Kč 
 
Česká pošta 
Od 1.4.2011 budou úřední hodiny na poště v Krompachu pouze každý všední den od 14. hod. do 16. hod. 
Ruší se dopolední úřední hodiny. 
 
 

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

č.03/11                  březen 2011 
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Sdružení pro Krompach připravuje:  
 
Na 14. května od 18.hod v místním kostele koncert za účasti pěveckého sboru ČVUT Praha a Žitavského pěveckého sboru. 
 
Na 2. července připravuje Sdružení pro Krompach ve spolupráci s obecním úřadem, již čtvrtý ročník Cyrilometodějských slavností. Pro 
letošní rok se snažíme připravit i nové zpestření programu.   
 
 
Poděkování 
 
Děti z dětského domova, touto cestou děkují Patrikovi a Lukášovi Jirmáskovým, za zimní údržbu ledové plochy na obecní nádrži. 
Provedená údržba umožnila dětem další možnosti sportovního vyžití během zimy. 

Děti a zástupci vedení dětského domova 
 

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Česká Lípa děkuje obecnímu úřadu v Krompachu. 
 

 
 
 
 

Pověsti z Lužických hor -   
 
O vrchu Ortel  
 
Poblíž obce Lindavy se nachází zalesněný kuželovitý vrch zvaný Ortel. Na Orteli  byly v dávných dobách vynášeny soudní rozsudky. 
Obyčejně nad velkými a těžkými zločinci, kteří byli potom popraveni. Jednou byl na Orteli vynesen rozsudek smrti nad krásnou 
sedmnáctiletou dívkou. Chybně se domnívala, že její milý ji podvedl a zabila své novorozené dítě. Proto propadla smrti na kole a 
šibenici. Podle pověsti prorokoval dívce její strašlivý konec mistr popravčí již jako dítěti. Jednou totiž přišla do příbytku kata a meč, 
který do té doby klidně visel na stěně, se začal rychle pohybovat sem a tam. Tento podivuhodný úkaz má být špatným znamením, 
protože meč chce krev dotyčného. A katovo proroctví se vyplnilo. Ve stejnou hodinu, kdy bylo u popraviště pochováno její tělo, si ze 
zoufalství vzal život i její milý. 

 Převzato z knihy „Báje a pověsti z Lužických hor“ 
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Z krompašských receptů:  
 
Knedlíky z mikrovlnné trouby  
Suroviny: 
1 ks rohlíku 0,5 šálku polohrubé mouky 0,5 šálku hrubé mouky 1 ks kypřicího prášku do pečiva 1 ks vejce 1 šálek mleka 1 špetka soli 
Příprava:  cca 10-15 minut, 4 porce 
Postup: 
Mléko, mouka, vejce, sůl a prášek do pečiva  smícháme dohromady. Na závěr přidáme na kostičky nakrájený rohlík.  
3 šálky lehce vymažeme olejem a  do 2/3 plníme směsí. Vložíme do mikrovlnky a pustíme na plný výkon cca na 5 minut. Nutno 
otestovat podle výkonu mikrovlnky, podle mé zkušenosti s troubou o výkonu 750W na plný výkon na 10 dílků (dílek není minuta). 
Knedlíky „rostou“ ze šálků. Jak skončí „vlnění“, ještě v šálku do každého knedlíku píchneme, a pak opatrně vyklápíme ze šálků. Pokud 
knedlíky nejdou, obřízneme nožem.  
 

Tak tedy dobrou chuť! 
 
 
 

Historické pohlednice Krompachu. 
 

 
 
 

Zajímavost. 
Liška a pes. 
Vědecký tým z cambridské university při vykopávkách na pohřebišti Uyun-al-Hammam v severním Jordánsku odkryl hrob v němž 
byla spolu s člověkem pohřbena liška. Archeologové věří, že tento nález ukazuje na možnost citového vztahu mezi člověkem a 
liškou. Dá se tedy předpokládat, že naši předkové chovali lišky jako domácí mazlíčky ještě před domestifikací psů. Nejstraší hrob 
člověka se psem je o 4 000 let mladší. 
 
Krach státní pokladny 
Velká francouzská revoluce se strhla mezi lety 1789 až 1799 
Na vině byla špatná hospodářská situace země. 
Marie Antoinetta nijak výrazně ke krachu státní pokladny nepřispěla, jak se s oblibou tvrdí. 
Hlavní důvod nedostatku peněz byla finanční a vojenská podpora amerických kolonií v boji za nezávislost s Anglií a také neochota 
krále a ministrů zdanit šlechtu. 

 
Architektura Lužických hor  
 
Lidová architektura   
Sídla Lužických hor jsou bohatě prostoupena stavbami tradiční lidové architektury. Lidová architektura je tvořena především 
nejrůznějšími formami takzvaného severočeského typu roubeného domu. Dostatek stavebního materiálu, především rovného stavebního 
dřeva a dobře opracovatelného pískovce, a výjimečný cit a nápaditost místních stavitelů daly vzniknout velkému množství domů, které 
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dodnes určují charakter většiny sídel. Nejstarší dochované stavby lidového stavitelství v oblasti Lužických hor pocházejí z konce 18. 
století, jak o tom svědčí letopočty vytesané obvykle ve zdobných pískovcových portálech některých vstupů do domů. 
Severočeský dům je charakteristický roubenou konstrukcí obytných částí na pískovcové podezdívce, někdy doplněnou o přízemní 
zděnou část chlévů. Dům bývá přízemní, ale i patrový. V oblasti Lužických hor do konstrukce patra, někdy i štítu, proniklo hrázdění, 
které je jinak typické spíše pro severozápadní Čechy a oblast sousední Lužice. Konstrukce obvodového roubení bývá často doplněna o 
takzvanou podstávku. Jedná se o původně trámovou konstrukci vynášející roubení patra, později zachovávanou spíše z tradičních a 
dekorativních důvodů. Jednotlivé prvky podstávky – sloupky, ližiny a pásky bývají zdobeny vyřezáváním. Štít domu - lomenice byl 
původně často bohatě vyřezáván a svým členěním odrážel konstrukci krovu. Střecha domu byla nejčastěji sedlová, původně krytá 
štípanou dřevěnou šindelovou krytinou. 
Od druhé poloviny 19. století začaly do lidového stavitelství pronikat nové výrazové prvky a materiály. Hrázděné konstrukce začaly 
využívat různobarevných lícových cihel. Dalším materiálem, který v této době nalezl výrazné uplatnění, byla přírodní štípaná břidlice. 
Břidličné tašky byly pokládány na původní dřevěné šindelové střechy, které postupně zcela nahradily. Poslední dřevěné roubené domy 
byly v oblasti Lužických hor stavěny na počátku 20. století v období do 1. světové války. Velké soubory domů lidové architektury 
najdeme například ve městech Jablonné v Podještědí, Cvikov a Kamenický Šenov a v obcích Jiřetín, Chřibská, Doubice, Horní a Dolní 
Světlá, Krompach, Mařenice, Naděje, Trávník, Rousínov, Polevsko, Petrovice apod. 
 
 
Právní povědomí: 
Pozemek může skrývat nástrahy 
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Některé kulturní akce u našich sousedů v dubnu 2011. 
 
15.4.  3. Zittauer Kulturnacht    Innenstadt, Zittau 
16.4.  Frühlingskonzert Stadtchor Zittau   Rathaus Bürgersaal, Zittau 
16.4.  Konzert feuerengel und Black Thunder  Sparkassen – ARENA, Luftkurort Jonsdorf 
23.4.  21. Zittauer Musiknachat    Innenstadt, Zittau 
23. – 24.4. Oster-Party am See    Olbersdorfer See, Olbersdorf 
24.4.  37. Zittauer Gebirrgslauf und Wandertreff  Olbersdorf 
29.4.  Ein Ausflug in die Romantika   Bergkirche/Burg und Kloster Oybin, Kurort Oybin 
30.4.  Kindertobetage     Sparkassen-ARENA, Luftkurort Jonsdorf   
 
 
 
Pro zájemce program Městského divadla v Novém Boru - DUBEN 2011 
 
 

Seznam prodejních míst. 
Městské divadlo 

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 pátek 1. dubna v 19:00 
Po obnovené premiéře Dívčí války přicházejí novoborští 
ochotníci s pohádkou pro dětí i dospělé. 
"Až opadá listí z dubu"  
Volná dramatizace pohádky Jana Wericha. 
Hrají: členové souboru NOPOĎ, režie: Štěpán Kňákal, 
Kristýna Brožová. Představení doprovází živá hudba.  
vstupné: 70 Kč  
 
Městské divadlo pondělí 4. dubna v 19:00 
William Shakespeare  Divadlo Na Jezerce Praha 
OTHELLO  
První mimopražská předpremiéra. Příběh, ve kterém zjistíte, že 
i ta nejbělejší tvář může skrývat tu nejčernější duši.  
režie: Jan Hrušínský, hrají: Martin Sitta, Radek Holub, Zdeněk 
Hruška,Václav Jílek aj. 
vstupné: 230 Kč 
 
Městské divadlo úterý 5. dubna v 19:00 
JIŘÍ SCHMITZER 
Český herec, písničkář a také skladatel 
vstupné: 200 Kč 
 
Městské divadlo sobota 9. dubna v 10:00 
Mladá scéna Ústí nad Labem 
VĚTRNÍK SLUNE ČNÍK 
a MĚSÍČNÍK  
Divadelní zpracování slavné filmové pohádky pro děti. Princ  

Vladan, který v nepřítomnosti rodičů provdá své tři sestry za 
krále Slunce, Měsíce a větru, se zamiluje do jejich sestry - 
hvězdy Večernice.  
vstupné: 50 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 11. dubna v 19:00 
Václav Kliment Klicpera  Divadlo Česká Kamenice 
HADRIÁN Z ŘÍMSŮ 
Historická komedie  
Vychutnejte si spolu s herci nádhernou jadrnou češtinu a 
komickou zápletku tohoto mistra českého dramatu. 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo čtvrtek 21. dubna v 19:00 
Divadelní společnost Háta Praha 
SVĚTÁCI  
Známá hudební komedie o partě tří fasádníků, kteří se ocitnou 
ve velkoměstě. Pokouší se naučit společenské chování, aby tak 
získali srdce dam na úrovni.  
V režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví Mahulena 
Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, 
Monika Absolonová, Ivana Andrlová anebo Jana Zenáhlíková 
v rolích lehkých dam, Dalibor Gondík, Martin Zounar, Zbyšek 
Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský v rolích 
fasádníků. Jako zvláštní hosté účinkují v roli emeritního 
profesora šarmantní Jan Přeučil nebo „dechovkový král“ Josef 
Oplt.  
vstupné: 250 Kč 
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Jazykový kurz 
Od 24.2.2011 se každý týden ve čtvrtek koná výuka německého jazyka pro všechny stupně znalostí. 

Výuka probíhá v prostorách obecního úřadu a od 14 do 15 hod. 
Cena za jednu hodinu je 300 Kč a rozpočítává se podle počtu účastníků. 

 
Kadeřnictví do domu 

EXKLUZIVN Ě pro Vás, nabízíme veškeré kadeřnické služby až do domu. 
Pánské, dámské a dětské. Stříhání, barvení, trvalá, společenské účesy. 

Objednávky na telefonním čísle: 737 387 272. Adéla Křivanová, Kunratice u Cvikova 
 

ŠIKULA PEPA  
Zakázková výroba nábytku na míru. Repase starších linek, výroba skříní, kuchyňských linek, schodů, dveří a další. 

Krátké dodací lhůty. Vyhovíme jakémukoli atypickému provedení. 
Trávník u Cvikova. Budova u kapličky (bývalá čočkárna). 

Telefon: 7331146396 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heslo dne: 
 

Dobrý řízek je určitě lepší než špatný sex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


