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Zprávy z Obecního úřadu:  
 
Czech POINT při OÚ Krompach poskytuje tyto služby: 
 
Výpis z LV (listu vlastnictvi)  - cena dle množství údajů - 
stanovuje sám Czech POINT  
Bodové ohodnocení řidičů -  poplatek 100,00 Kč 
Výpis trestního rejstříku -    poplatek 100,00 Kč 
Přihlášení trvalého pobytu - poplatek 50,00 Kč. 
 
Úřední hodiny OÚ:  - pondělí 15:00 až 17:00 

- středa 15:00 až 17:00 
- jinak dle potřeby na vyžádání nebo      
po telefonické dohodě 
 

Revize komínů 
V době Velikonočních svátků bude v obci probíhat každoroční 
kontrola a revize komínů. 
Kontrola prob ěhne 30. 3. až 1.4.2013. 
Zájemci se mají možnost nahlásit na Obecním úřadu (papírek 
do schránky, oukrompach@seznam.cz, 488572213,….) 
 
Různé 
V červnu 15.6.2013 se pojede přes Krompach oblíbený 
cyklistický závod „Malevil Cup .  
Podrobnosti a mapa v příštím čísle. 

Silnice v Krompachu  
Tak jsme se ptali na kompetentních místech ( Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace) na jednu 
z nejpalčivějších otázek v Krompachu … Otiskujeme e-mailové zprávy tak, jak šly chronologicky za sebou: 
 
Od: kalitovi@volny.cz 
Komu: "Jan R ůžička KSSLK" < jan.ruzicka@ksslk.cz> 
Předmět: Rekonstrukce silnic - Krompach 
Datum: 31.1.2013 - 13:45:30 
 
Dobrý den, 
Vzhledem k tomu, že uplynulo od té doby mnoho času a rok se 
s rokem od slibů o opravě sešel, rád bych věděl, jak se situace 
vyvíjí.  
Rádi bychom seznámili lidi s tím, co je čeká.Předpokládám, že 
výběrové řízení již muselo proběhnout a je tedy již znám 
dodavatel. 
Součástí nabídky dodavatel byl jistě kromě jiného, i 
harmonogram prací. Můžete nám nastínit časový harmonogram 
prací. Jakým způsobem bude prováděna oprava, jaké budou 
předpokládané objízdné trasy po dobu oprav? 
Vzhledem k neutěšenému stavu veškerých cest, bude nutno 
zpevnit i objízdné trasy v rámci vyvolané investice. 
Kdy předpokládáte zahájení prací? 
Děkuji za upřímnou odpověď a budeme se všichni krompašáci 
těšit na konečné splnění toho, co kraj slíbil a dlouho odkládal. 
S pozdravem a přáním hezkého dne. 
 
Kalita Rudolf 
předseda občanského sdružení Sdružení pro Krompach 

 
Pro připomenutí se vracíme k odpovědi ředitele KSSLK Ing. 
Jana Růžičky  ohledně opravy silnic v Krompachu ze srpna 
2012.  
Citujeme: 
"Dobrý den, 
� druhá část výběrového řízení probíhá. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o akci financovanou kombinací 
dvou dotačních programů je poměrně administrativně 
náročné "prokousat" se všemi stupni schválení resp. 
kontrol. 

� Informace o tom, že "peníze nemáme" bohužel byla 
zveřejněna v českolipském deníku - proč a na základě 
čeho nevím. 

� Dokud neproběhnou všechny formality zakončené 
podpisem smlouvy s dodavatelem nelze o termínu 
hovořit. Já stále předpokládám, že ještě letos budou 
práce zahájeny. 

 
S pozdravem 
Ing. Jan Růžička 
ředitel" 
 
 
 

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

č. 03/13                www.spk_krompach.wbs.cz                    březen 2013 
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A odpověď od KSSLK 
Jan Růžička" <Jan.ruzicka@ksslk.cz>   
Předmět:  RE: Rekonstrukce silnic - Krompach  
Komu: kalitovi@volny.cz  
Datum: Čtvrtek, 28. února 2013 - 9:43:27 
Dobrý den, pane Kalito, 
silnice III/27014 Juliovka - Krompach by měla být 
rekonstruována v rámci programu Cíl3 "Rekonstrukce 
příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010" . V 
současné době probíhá kontrola výběrového řízení na CRR. 
 

Silnice III/27014 Heřmanice - Krompach (zařazeno do Cíl3) a 
silnice III/27017 Krompach - státní hranice (zařazeno do ROP) 
jsou zařazeny do jedné veřejné zakázky, na které probíhá v 
současné době kontrola ÚRR. 
Pokud proběhnou kontroly úspěšně ( a nedojde ke zdržení z 
důvodu odvolání, námitek.některého uchazeče) předpokládáme 
zahájení realizace na jaře letošního roku. Samozřejmě musí 
dojít ke koordinaci staveb tak, aby nedošlo k současném 
uzavření přístupu do Krompachu od Heřmanic a od Juliovky. 
Jan Růžička 

Vysvětlivky redakce: CRR-Centrum pro regionální rozvoj,  Cíl3-program Evropské územní spolupráce, ROP-regionální operační 
program, ÚRR-úřad regionální rady 
 
Masopust v Krompachu  
V sobotu 16.2.2013 pořádal Dětský domov za podpory obce a SpK „Masopustní průvod“.   
Akce se konala od 14 hodin. Zahájení průvodu se uskutečnilo u Obecního úřadu, kde starosta předal koledníkům klíč od obce.  
Průvod se pak odebral za  masopustního zpěvu a pokřiku na koledu po domech na všechny tři strany obce. Průvod obcí trval přibližně 
1,5 hodiny, což bylo za studeného počasí více než statečné. Masopustní maškary nabízely vlastnoručně upečené preclíky, bavily 
krompašáky masopustními básničkami a popěvky a zvaly do budovy Dětského domova na následný karneval a občerstvení pro děti i 
dospělé. Průvod  byl velmi pestrý a ukázal na šikovnost a bohatou fantazii dětí z Dětského domova. Škoda jen, že přes veškerou snahu 
nakonec nešla v průvodu slibovaná harmonika. Bohužel harmonikář onemocněl a na poslední chvíli se náhrada nenašla. 
Po skončení průvodu byl pro děti připraven v prostorách  domova karneval se soutěžemi a občerstvením, taneční hudbou a soutěžemi. 
Hudbu  zajistil úžasným způsobem cvikovský pan farář p. Repka, kterého jsme v koženém klobouku s liščím ohonem málem nepoznali. 
Občerstvení bylo dost a bylo připraveno i pro dospělé. Celá akce končila v šest hodin večer a dětem se líbila a líbila se i těm  nemnoha 
dospělým, kteří přišli. 
Přestože celá akce byla volně přístupná všem, po obci byly rozvěšeny plakátky a maškary v masopustním průvodu všechny zvaly, 
nebyla účast ostatních krompašáků valná. Škoda! Děti by si jistě zasloužily větší pozornost a ocenění snahy a obrovského úsilí udělat 
pro Krompach zábavné odpoledne v rámci masopustních tradic. 
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Kulturní centrum Cvikov – Sever 
 

BŘEZEN 2013 
Odbor kultury M ěsta Cvikov  
  487751570, 606652870, e-mail: 
kultura@cvikov.cz 
 
Návštěvní doba galerie v Kulturním centru 
SEVER: 
Pondělí a středa od 10 do 17 hod,  
úterý, čtvrtek, pátek, sobota od 10 do 15.30 
hodin, případně dle dohody.  
* 
VÝSTAVA 
Galerie Kulturního centra Sever 
Margita Abrmanová 
„CESTA ŽIVOTEM“ - PASTELY 
Výstava bude v prostorách Kulturního centra 
Sever instalována do 9. března 2013 
* 
2. března 2013 od 11 hodin 
Sál Kulturního centra SEVER – soutěž ve 
společenském tanci 
CVIKOVSKÁ PARKETA 
Amatérská liga SUT - Taneční páry Hobby 
Dance z celé ČR a zahraničí, které nejsou držiteli 
soutěžní licence ČSTS. Kategorie: děti, junioři, 
mládež a senioři. 
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč. 
* 
14. března 2013 od 16 hodin 
TRADI ČNÍ SETKÁNÍ D ŮCHODCŮ 
V galerii Kulturního centra SEVER 
* 
21. března 2013 od 15 hodin 
Galerie Kulturního centra SEVER 
Beseda s cestovatelem 
Sdružení občanů se zdravotním postižením 
* 
22. března 2013 od 19 hodin 
Sál Kulturního centra SEVER – divadelní 
představení 
PENZION PONORKA 

Francouzská komedie. Autor Pierre CHESNOT 
nás zavede na jih Francie, do vily na pobřeží, 
která se kvůli nebezpečí prozrazení mileneckého 
vztahu – promění v penzion, ve kterém si 
nezvaní hosté podávají dveře. 
Hrají: Lukáš VACULÍK, Jan RÉVAI, Lenka 
LAVI ČKOVÁ, Andrea TRAGANOVÁ, Roman 
ŠTOLPA, Jana GALINOVÁ, Hana 
SRŠŇOVÁ, Martina PAWEROVÁ, Lukáš 
MASÁR, Petr ERLITZ, Jan BOUŠE a Petr 
KOZÁK 
Vstupné 200 Kč 
* 
26. března 2013 od 17 hodin 
Galerie Kulturního centra Sever 
ISLAND 
Po Islandu provází cestovatel Pavel Svoboda. 
Vstupné 50 Kč 
* 
VÝSTAVA 
Galerie Kulturního centra Sever 
VERNISÁŽ VÝSTAVY- 29. března 2013 od 17 
hodin 
JANA SEDLMAJEROVÁ – ŠPERKY NA 
STĚNU 
Cyklus obrazů s názvem „Šperky na stěnu“ 
zahrnuje plastické obrazy vytvořené 
kombinovanou technikou a fotografie na plátně 
s použitím techniky vzdušného štětce, doplněné 
minerály, perlami a jinými přírodními materiály. 
Profesionální výtvarnice Jana Sedlmajerová, Vás 
srdečně zve do světa snění 
a nabízí nekonvenční pohled na magická místa. 
Obdiv a úcta k přírodě, je jedním z ústředních 
motivů pro vznik originálních 
fotografií, které na plátně doplňuje technikou 
vzdušného štětce a svojí životní láskou, 
drahými kameny. 
Výstava potrvá do 3. května, kdy bude završena 
pořadem „Celéstínské proroctví“.  
 

 
Rok 2013 – rok velkých výročí Českolipska 
Březen 
Před 50 lety se otevřelo kino „Máj“ v Doksech,  které navrhl slavný český architekt Karel Hubáček. 
120 let oslaví „Sklářské muzeum v Novém Boru. 

Českolipský deník únor 2013  

 
Od našich čtenářů. 
Stalo se 
• A před sto lety se začala stavět silnice Heřmanice – Krompach 
• p.farář Rehna byl v březnu před sto lety přeložen z Krompachu do Hrobitsche a na jeho místo nastoupil p.farář Ferdinand  
• A také slečna učitelka Anna Parnero oslavila 25-leté jubileum služební činnosti. 
• A také v r.1913 byl pan Max Huttel jmenován c.a k.vedoucím úřadu v pro politický okres Deutsch Gabel. 

Míla Panák 

„Babinec“  
Dne 8.2.2013 se opět sešly ženy v restauraci „Na Vyhlídce“. 
Přestože se některé nedostavily a omluvily se ze zdravotních důvodů, zábava byla výborná. 
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Tímto jsou všechny ženy zvány na další setkání, které se bude konat v pátek 15.3.2013. Doufáme, že nikoho nepotkají zdravotní 
problémy a sejdeme se v hojném počtu. 
Na všechny se těšíme. 

Davidová Jarka 

 O r n i t o l o g i c k é o k é n k o  
 
Jeřáb popelavý, lat. Grus grus  
Tentokrát si řekneme něco o jeřábu popelavém, který by se měl v těchto dnech už vracet na svá hnízdiště u nás. Ač poměrně velký, 
často uniká pozornosti lidí. Je o něco větší než čáp, zbarvení je šedé, hlava černobíločervená(temeno). Záď těla tvoří chomáč 
prodloužených šedočerných per. Vyskytuje se jednotlivých párech,na tahu i ve velkých hejnech. Známé jsou jeřábí tance při toku s 
poskakováním a ukláněním.  
Létá s nataženým krkem. Hlas je zvučný, daleko slyšitelný. Hnízdním prostředím jeřába jsou bažinatá a mokřadní území v otevřené i 
lesní krajině. U nás jsou to velké rybníky s rozsáhlými litorálními porosty (přechod mezi vodou a pevnou zemí)přecházející v louky a 
pole. Potrava je především rostlinná – zelené části rostlin, bobule, semena včetně obilí a živočišná, brouci, měkkýši a menší obratlovci, 
hlavně v hnízdním období.  
Ptáci hnízdící v Evropě jsou tažní, zimoviště mají na jihu Pyrenejského poloostrova, severozápadní Africe , na jihovýchodě v Malé 
Asii, na Blízkém východě až do Sudánu. Evropští jeřábi využívají tři migrační trasy – západoevropskou, balticko-maďarskou a 
východoevropskou, v závislosti na místě hnízdění. Naši jeřábi využívají migrační trasu přes Francii do Španělska, ale nejprve se vydají 
na sever do Německa na tzv. shromaždiště, kde se houfují před společným odletem do zimoviště.  
Nejvýznamnější shromaždiště leží severně od Drážďan v oblasti Grünhaus. Jsou to bývalé hnědouhelné doly, kde se těžilo až do r. 
1991, jsou v současné době chráněným územím a v soukromém vlastnictví. Jeřábi zde nocují na mělkých nádržích, vzniklých na 
vytěžených prostorách. Hlavním zimovištěm na západní trase je Extramadura ve Španělsku. Přirozeným typem krajiny je zde „dehsa“, 
otevřený les tvořený korkovými a cesmínovitými duby, které jeřábům poskytují nejen žaludy jako potravu, ale i stín v horkém počasí. V 
poslední době hlavně během mírných zim, stále víc jeřábů zimuje ve Francii nebo zůstává v Německu.  
Na hnízdiště přilétají koncem února až začátkem března a zůstávají do konce září nebo i října. V České republice je těžiště výskytu i 
hnízdišť na Českolipsku ,dále na Frýdlantsku, ve Śluknovském výběžku , na Jičínsku, vzácně v západních Čechách a také na Moravě. V 
posledních letech počet hnízdících párů stoupá.  
První zahnízdění bylo prokázané v r. 1989 u Doks a během krátké doby i na dalších lokalitách (Heřmaničky, Jestřebí, Staré Splavy aj.). 
nejméně od r. 1985 jsou jeřábi pozorování i u Rybniště ve Šluknovském výběžku, kde bylo hnízdění poprvé doloženo v r. 1995, na 
Jičínsku u Kopidlna se vyskytujíjeřábí od r. 1992.  
S ohledem na zatím malou početnost je jeřáb zařazen do kategorie CR – kriticky ohrožený druh. 

z materiálů České společnosti ornitologické 
dodala Hanka Biganovská 

Něco málo k zamyšlení z  internetu  
 
Jaká je dnešní mládež? Taková, jakou jsme ji vychovali.    Štěpán Kotrba 
Na začátek zpráva: 

O mentalitě a inteligenci českých uživatelů Facebooku vypovídá, že stránka "Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je 
vražedné - DŮCHODCI! ", která byla vytvořena 19. března 2010, má dodnes 152 930 fanoušků (update 25. 3. 2009 - k dnešnímu dni 
má skupina už 207 634 členů! Jde o jednu z největších českých skupin na Facebooku). Obsah této stránky je plný posměvačného, 
nenávistně agresivního antigerontismu. Prý "tahle skupina nebyla založena za úkolem něco řešit, ale pobavit ". 

Nedá mi, abych při té příležitosti nevzpomněl na "dokumentární" film Český sen, ve kterém se filmaři Remunda s Klusákem 
také snaží diváky pobavit...  
Jeden z "fanoušků" skupiny, Honza  

Jejich tempo je sebevražedné. Jejich protivníci jsou vysoké ceny, teenageři a čas. Důchodci z Kauflandu nakupují ve dne v 
noci. 
Denny Charvátová (389 přátel): 

Jsou vzteklí, nervózní, neuměj se chovat, roztahujou se, u všeho stojí hodinu, předbíhají se a když jsem za něma stála jen s 
jednou věcí a spěchala na bus, ani mě nepustili... měli vozík narvanej k prasknutí. Já ...taková určitě nebudu, jsou pro mě 
odstrašující případ... ale ne všichni. Moje bába by jela přes půl republiky jen proto, že někde stojí máslo o pár kaček míň než u ní na 
dědině. Je hrozná... 
Další z omladiny si všímá mediální diskuze o "reformě" sociálního systému...: 

Všechny prachy vyžerou oni a my abysme si na důchod spořili...A když vidím v televizi, jak jsou nenažraný a ještě jim to 
nestačí, zvedá se mi žaludek. 
A fanoušek Baníku, podepsaný na profilu jako "Matess von Täubling", má ve svém názoru jasno: 
 Důchodci jsou nechutná, krutá a nepřející pakáž. 

Mladí, jak konstatuje uživatelka Facebooku Lucie Tomková, "je jim v průměru -náct, nic nejsou, nic nemají, nic neumí, tak 
si alespoň kopnou do důchodce." Čtenář mého facebookového profilu, Michal Očadlík (*1988) poměrně kriticky komentuje tuto 
podivnou skupinu, která nejspíš bude největší skupinou na českém Facebooku, a dává i odpověď na to, kdo za tak otřesnou nenávist 
dnešních teenagerů ke starším může: 

...pozoruju, že je to jakási móda téhle generace mladých lidí, vysmívat se starým lidem. Ptal jsem se několika lidí, jestli se 
budou smát i sami sobě, až zestárnou. Většina odpověděla, že nezestárnou, že až jim bude tak 50, tak se zabijou, než aby z nich někdy 
byli důchodci. … 
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Tak jsem zvědav, nakolik své plány dodrží, či zda jednou přiznají, že byli mladí a blbí. Tyto řeči vedou nejčastěji lidé mezi 13-
17 lety, což je generace, která vede nesmyslný boj se starými lidmi o místa na sezení v MHD. Když si to dám dohromady, tak je to 
způsobeno tím, že tito mladí nemají naprosto žádnou úctu ke starým lidem. Čím je to způsobeno? Opět se jich ptám. Odpověď? "Sou 
to starý komouši". 

Dnešní protikomunistická propaganda dětem vymývá mozky, a podněcuje je k nenávisti ke starým lidem, protože pro ně to 
jsou ti, kteří tu budovali komunismus, ti, kteří jsou "zblblí" komunistickou propagandou, kteří chtějí opět komunismus, protože by 
se rádi váleli v krvi politických vězňů. Nikoho z nich nenapadne, že ti fanatici, kterým nešlo o myšlenku komunismu, ale kterým šlo o 
moc, a udělali z komunismu totalitu, tak to nejsou komunisti, to jsou bezpáteřní parchanti, kteří by kolaborovali s jakýmkoliv režimem. 
Po sametové revoluci se tito rozutekli do jiných stran, protože jim bylo jasné, že pod značkou komunismu se k moci již nedostanou, 
takže by se dalo říci, že věrni komunismu dnes zůstali jen ti, kteří opravdu věřili, že budují lepší svět pro budoucí generace, a nedělali to 
pro sebe. 

Ale propaganda působí, a působí silně, takže pro mladé je starý člověk=komunista=vrah. Je jim to vtloukáno jak ve škole, 
tak v médiích, tak jejich rodiči (zloději z privatizace). Považuji to za propagandu současné doby. Současný režim, který ztrácí poslední 
rysy demokracie, si vychovává vlastní mládež, která tuto zemi jednou povede. Čím dál více hloupých pořadů a seriálů zaručeně odvede 
pozornost mladých od problémů současného světa, protože jediné co potřebují mladí vědět přeci je, že staří lidé jsou komunisti, a že ti 
jsou špatní. 

Investigativní novinářka Jana Lorencová k tomu na Facebooku říká:    
Děsivá je už sama skutečnost, že taková skupina vůbec vznikla. Z počtu členů mrazí, kam zmizelo to, co bývalo 

samozřejmostí. Úcta ke stáří, soucit s nemohoucími, potřeba pomoci chudákovi. Pochopení pro ty, kterým nezbývá, než hledat zdroj co 
nejlevnější obživy, o kvalitě si mohou nechat zdát. Kde to žijeme? Co se to s námi stalo? 
 
Kuchařský koutek  
Westfálský koláč s ořechovou drobenkou  
Na 1 formu  

• 250 g polohrubé mouky 
• 150 g másla 
• 50 g cukru moučka 
• 1 vejce 
• 700 g jablek 
• citron 
• 1 lžíce škrobové moučky 
• 3 lžíce cukru krupice 

Na drobenku: 
• 150 g mletých vlašských 

ořechů 
• 100 g másla 
• 100 g hrubé mouky 
• 100 g cukru moučka 
• 1/2 lžičky skořice 

Postup: 
1. Z mouky, másla, cukru a 

vejce zpracujeme těsto, které 
zabalené do potravinářské 
fólie necháme odpočinout 2 
hodiny. 

2. 2. Troubu předehřejeme na 
180 °C. Koláčovou formu 
vymažeme tukem. 

3. 3. Jablka omyjeme, 
rozčtvrtíme, vykrájíme 
jádřince, oloupeme a 
nakrájíme na kostičky. Šťávu 
z citronu promícháme se 
škrobovou moučkou a 
krupicovým cukrem a 

zamícháme k nakrájeným 
jablkům. 

4. 4. Z mletých vlašských 
ořechů, másla, hrubé mouky, 
moučkového cukru a skořice a 
několika kapek rumu uděláme 
drobenku. 

5. 5. Těsto rozválíme, vyložíme 
jím koláčovou formu, 
propícháme vidličkou a 10 
minut zapečeme. 

6. 6. Korpus koláče naplníme 
jablky a zasypeme ořechovou 
drobenkou a pečeme dalších 
35-40 minut. 

 

• rum 
Něco na odlehčení 
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Staré pohlednice 
 

 
archiv: Panák 

 
 
 
 
Nabídka redakce Krompašských rozhledů 
Ne že bychom se chtěli chlubit, ale pouze konstatujeme, že Rozhledy už nejsou pouze krompašskou tiskovinou, ale jejich působnost je 
daleko širší. Dostáváme ohlasy a náměty z různých částí nejméně Libereckého kraje. Proto nabízíme prostor  v Krompašských 
rozhledech i pro Vaši reklamu a inzerci. Zároveň bychom tím chtěli získat nějaký menší peníz na spotřební materiál pro vydávání 
Rozhledů a pro zvýšení jejich úrovně (barva, získávání fotografií, …) . V zápatí každé stránky jsou uvedeny kontakty, na které se 
můžete obrátit. Uvítáme inzerci, reklamu i sponzory !!! 
 
 
 
Různé 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2013 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 

mob.: 777 174 836 

23.3., 13.4., 
 4.5., 25.5., 15.6., 6.7., 27.7.,  17.8.,  7.9.,  28.9.,  19.10.,  9.11.,  30.11., 21.12.2013.,11.1.2014 

  
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. 
www.spk_krompach.wbs.cz  


