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Vážení čtenáři, 
 

  Tak je tady konečně jaro. Probouzí se příroda. Vzduch voní jarem. Stromy a tráva se zelenají. Majitelé 
domů a chalup likvidují škody po letošní zimě. A řekl bych, že jich letos bylo víc než loni. Zima se opravdu podepsala. Držíme Vám 
palce, aby se vám škody podařilo brzy a pokud možno levně opravit. Sluníčko začíná mít sílu a tak pozor! Klíšťata se už probudila a 
stupeň nebezpečí je na stupni „střední“. Pozor i na zmije, odborníci varují! Zmije vylézají z děr se slunit. Při uštknutí doporučují ihned 
návštěvu lékaře. 

Sluníčko vytáhlo do terénu i hledače pokladů a militarií.  Přejeme Vám úspěch při hledání, ale chovejte se 
k přírodě tak, jako byste byli na vlastní zahradě. 

 (Kal) 

A tak něco pro potěchu. 
 
Kudy, kudy do hospody? 
Hospoda zavřená, 
stýblem zastrčená.  
Kudy, kudy do hospody? 

Z Chrudimska 
 

 
 
Proč bychom veselí nebyli, 
když nám Pánbůh přeje? 
Dává nám na světě pivíčko 
a po smrti nebe. 

Z Berounska 
 

 
 
Pije Kuba, pije Jan, 
pijou už desátej džbán. 
Co by oni nepili, 
dyž jsou z jedný dědiny? 

Z Milevska 

 

Krompašské novinky 
 
 

Sdělení obecního úřadu 
 

Připomínám, že v Krompachu provede kominický mistr Josef Machačný revize komínů 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 

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

č.04/11                  duben 2011 
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rekreantů bude možno celou akci zopakovat v období hlavních prázdnin. Potencionální zájemci se ohlásí buďto na internetu obce 
ouKrompach@seznam.cz, nebo písemně do schránky obecního úřadu na vchodových dveřích.  
         Starosta obce F.Audes 
 
Česká pošta 
Od 1.4.2011 úřední hodiny na poště v Krompachu pouze každý všední den od 14. hod. do 16. hod. Dopolední úřední hodiny se ruší. 
 
Propad před kostelem. 
Zastupitelstvo obce nechalo provést průzkum podzemní prostory, kde došlo k propadu. Vzhledem k tomu, že prostora byla 
bezvýznamně malá a nevhodná pro další případné využití, rozhodlo se o jejím zasypání.  
Do budoucna uvažuje obecní rada o otevření a úpravě jiných prostor, které budou určeny pro setkávání občanů a jejich zábavu.   
 
Dne 16.4.2011  
pořádají děti z místního dětského domova prodej velikonočních výrobků. 
Prodej se uskuteční od 10:00 do 12:00 a od  13:00 do 16:00 hod. 
Přijďte se podívat a koupit si některé výrobky, které děti sami vyrobily. 
 
Pálení Morany  
Dne 27.3.2011 jsme se sešli, abychom se rozloučili se zimou upálením Morany. Akci uspořádaly rodiny Spalovy a Müllerovy. 
Na 30 osob včetně dětí se sešlo a doprovodilo Moranu k Müllerům, kde za zpěvu a hudby na  nástroje  jako zvonky, kastaněty a jiné, 
byla Morana upálena a hozena do rybníka. Akce byla úspěšná. 
Na rozloučení, kdo chtěl, mohl si upéct buřta, posedět u společného stolu a popovídat si, což není na škodu, protože i u takovéto akce se 
mohou získat různé nápady a poznatky. Myslím, že to utužuje vzájemné dobré vztahy mezi lidmi v obci. 
Díky za ten nápad a za rok se sejdeme na loučení se zimou jistě znovu a třeba ve větším počtu. 

Zdraví Vás Jarka Davidová 
 
 

          
 

Otevření přechodu 
Podle posledních zpráv bude od 1.7.2011 oficiálně otevřen a zprovozněn hraniční přechod Krompach - Kurort Jonsdorf. 
Na německé straně se nyní buduje chodník od hranice ke křižovatce. Na české straně provede krajská správa silnic pouze ošetření 
výtluků. S definitivním povrchem se zřejmě počítá až příští rok. Tak vydržme. Snad se jednou přeci jen dočkáme silnice srovnatelné 
s úrovní na německé straně.  
Přechod bude otevřen pouze pro vozidla do 3,5 tuny. 
 
Čarodějnice 2011  
Každoroční čarodějnice v Krompachu, pořádané SDH Krompach. 
Stavění máje od 15:00 hod. 
Zapálení vatry od 19:00 hod 
K občerstvení bude pivo, nealko, uzeniny, …. 
Reprodukovaná hudba 
Všichni jsou srdečně zváni. 
 
Sdružení pro Krompach připravuje:  
 
Na 14. května od 18:30 hod v místním kostele koncert za účasti pěveckého sboru ČVUT Praha a Žitavského pěveckého sboru.  
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Pověsti z Lužických hor -  O hořících penězíchO hořících penězíchO hořících penězíchO hořících penězích    
Mezi lidmi se říká, že na místech, kde jsou zakopány peníze, je často vidět bledě modré plamínky. Tento jev nazývají „hořící peníze“. 
Nejednou viděli plamínky na okrajích lesů, na loukách a polích, někdy dokonce i v blízkosti obydlí. A mnozí z nich zkoušeli takové 
poklady vyzvednout. Jednou se odebrali dva hledači pokladů na označené místo do vysokého lesa. Již z dálky viděli plamínky a také 
odkrytý poklad. Jeden z nich radostí zakřičel „teď jsme bohatí!“ a roztáhla ruce, aby poklad uchopil. K jejich zděšení poklad zmizel a 
hledači se němě dívali jeden na druhého. Zapomněli, že při nalezení takového pokladu nikdo nesmí promluvit ani slovo. 
 

Převzato z knihy „Báje a pověsti z Lužických hor“ 
 
Z krompašských receptů:  
Kazí se Vám jablka z loňské sklizně? Zpracujte je třeba na „Buchtu s jablky“ . 
Ingredience: 
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru, 3 lžíce kakaa, ½ lžičky skořice, sůl,  
prášek do pečiva, vanilkový cukr, rozinky v rumu i s rumem, ořechy 
½ hrnku oleje, 3 vejce, mléko, 3 hrnky jablek nakrájené na kostičky o hraně1 cm 
Postup: 
Vše s výjimkou jablek smícháme dohromady, pokud je hmota příliš hustá přidáme mléko. Na závěr přidáme „nakostičkovaná“ jablka a 
vše nalijeme do vymazaného pekáče nebo na hlubší plech. Pečeme v předehřáté troubě při cca 175 stupních. 
 
Na závěr můžeme polít čokoládou, posypat ořechy,….., fantazii se meze nekladou.  Pak už jen odoláváme chuti sníst vše najednou a 
sám, protože buchta je opravdu výborná. 
 

Tak tedy dobrou chuť! 
 
Historické pohlednice Krompachu. 
 

  
 Stavba první české školy v Krompachu (víte, kde dodnes stojí?) 
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Člověk a zvíře  
 
Co dělat, když najdete poraněné zvíře? 
Pokud jste našli zraněného, či jinak handicapovaného živočicha, který potřebuje bezodkladnou lidskou péči, projděte si následující 
body: 

• Vždy zodpovědně posuďte, jak je daná situace nebezpečná. 
Nejen pro zvíře samotné, ale zejména pro vás a vaše blízké. Poraněné i jinak handicapované zvíře může být agresivní a navíc 
může být nemocné (vzteklina, myxomatóza, aj. choroby). Nemusí se přitom jednat jen o velká zvířata, jako je pes, liška, srnec 
či divoké prase. Nebezpečný může být i obyčejný zajíc či netopýr. Dobře se tedy rozhodněte, zda se nalezeného zvířete 
ujmete a do odborné péče dopravíte sami, nebo zda přivoláte odbornou pomoc. 

• Najdete-li v přírodě zraněné hospodářské zvíře 
(např. ovci, krávu, koně) 
informujte o tom okolní chovatele nebo nejbližší obecní či městský úřad. 

• Najdete-li zraněného psa nebo kočku 
informujte o tom obecní nebo městský úřad. Informujte se v nejbližších útulcích, zda někdo zvíře nehledá. Případně je sami 
dopravte k veterinárnímu ošetření (bohužel na vlastní náklady), nebo do některého útulku. 

• Najdete-li myslivci obhospodařovanou zvěř 
(např. poraněného zajíce, srnce, divoké prase, daňka) 
informujte o tom nejbližší lesní správu, obecní úřad nebo člena (nejlépe hospodáře) mysliveckého sdružení. 

• Najdete-li jiné živočichy 
(např. zraněné dravce, sovy a jiné ptáky, netopýry, bobra, veverku, šelmy) 
informujte o tom místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody.  
O poraněná (handicapovaná) divoká zvířata nalezená ve městě nebo nemohoucí mláďata volně žijících zvířat se nejlépe 
postarají stanice Národní sítě stanic pro handicapované živočichy.  
Tento projekt koordinuje  
Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody, 

 
 

 
Co dělat, když se setkáte s týráním zvířete? 
Podezření z týrání zvířat se ohlašuje na příslušnou veterinární strávu, na obecní (obvodní, městský) úřad (odbor životního 
prostředí) či - zejména v akutním případě - na policii ČR.  
Oznámení můžete podat nejen písemně, ale i ústně. Je lepší, když uvedete své jméno a kontakt; mimo jiné se tak můžete dovědět, jak 
se daný případ vyvíjí. Úřady jsou však povinny zabývat se i anonymním oznámením.  
Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o 
potrestání - v případě, že se jedná o přestupek, řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, 
postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.).  
 
 
 
Některé kulturní akce u našich nejbližších zahraničních sousedů v dubnu a květnu 2011. 
 
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   
 
1.5.  Kindertobetage     Sparkassen – ARENA, Luftkurort Jonsdorf 
5.5.  Denk mal am Fastentuch    Städtische Museen,  Kirche zum Heiligen Kreuz, Zittau 
14.5.  Historischer Mönchszung    Bur und Kloster Uybin, Kurort Oybin 
15.5.  Internationaler Museumstag   Städtische Museen,  Zittau 
27.5.  Eröffnung Ausstellung zur Via Regia  Städtische Museen,  Franziskanerkloster, Zittau 
  „Für Krone, Salz und Kelch 
27.5.  Ein Ausflug in die Romantik   Berkiche/Burg und Kloster Oybin, Kurort Oybin 
27 – 29.5. Tage Mitteldeutscher Barockmusik   verschiedene Veranstaltungsorte in Zittau 
  Musica Zittaviensis 
28.5.  Historischer Mönchszung    Kurort Oybin 
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Pro zájemce program Městského divadla v Novém Boru - KVĚTEN 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 středa 4. května v 19:00 
AMERICKÝ BALLET MAGNIFICAT uvádí 
MARNOTRATNÉ PUTOVÁNÍ  
Jediné vystoupení v ČR. Strhující taneční show souboru z 
Jacksonu, hlavního města státu Mississippi v USA. Mimořádný 
zážitek z vystoupení profesionálních tanečníků 
z různých koutů světa. 
vstupné: 190 Kč                                                             
 
Městské divadlo úterý 10. května v 19:00 
Divadelní společnost Josefa Dvořáka 
CHUDÁK HARPAGON 
Na motivy komedie Lakomec J.B.P. Moliéra.Dramatické 
vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují 
život, tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. A človíček 
nerad dává a nedá a nedá… 
Josef Dvořák (Harpagon), Radka Stupková (Čipera), Dagmar 
Schlehrová (Frosina), Adéla Zejfartová (Mariana), Markéta 
Hrubešová (Anežka), Rostislav Trtík (Valér), Milan Duchek 
(Cleant) 
vstupné: 250 Kč                                                             
 
Městské divadlo pátek 20. května v 19:00 
DS Karel Čapek Děčín 

AMALIA DÝCHÁ ZHLUBOKA 
ANEB INTERNACIONÁLA 
Monodrama o hořko-směšném životě v socialismu rumunské 
autorky Aliny Nelegy Cadariu. Amalie vzpomíná na svůj život, 
který je odrazem jedné epochy dějin s jemnou komediální 
nadsázkou a úsměvem, který někdy i mrazí. 
Hraje: Lída Panenková. Režie: Jiří Trnka 
vstupné:70 Kč  
                                                            
Městské divadlo úterý 24. května v 18:00 
závěrečný koncert 
ZÁKLADNÍ UM ĚLECKÉ ŠKOLY Nový Bor 
vstupné dobrovolné 
 
Navrátilův sál středa 25. května v 19:00 
Radka Tkáčiková 
INDIE  
Přednáška s promítáním o putování po Indii.Indie - Pestrý 
kaleidoskop náboženství, kultur, lidí, památek. Kontrasty bídy i 
bohatství. Indie pohádková i syrová. Chladný sever - čajové 
plantáže v Darjelingu, Sikkim a Himaláje, jeden z divů světa 
Tajmahal, rozžhavené posvátné Varanásí, přelidněná Kalkata, 
erotické chrámy v Khajurahu a další. 
vstupné: 45 Kč                                                        

 
 
 
 
Vesele 

 
"Bolí mě ucho," stěžuje si dívka na lavičce v parku mladíkovi. 

Ten ji na ucho políbí a ptá se: "Ještě bolí?" 
"Ani trošku!" 

Po chvilce si stěžuje na bolest za krkem. 
Mladík ji tam políbí. "Ještě bolí?" 

"Už ne!" 
Vedle na lavičce sedí starší pán, nakloní sek mladíkovi a má dotaz: 

"Promiňte, a hemeroidy také léčíte?" 
 
 
 

Heslo dne: 
 

Neberte život příliš vážně. Stejně z něj nevyváznete živí. 
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Různé 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
Do příštích čísel připravujeme: 
 
Do příštích čísel připravujeme ve spolupráci s místním znalcem seriál o skalách a skálolezení v širším okolí Krompachu. 
 
Dále se připravuje seriál o zajímavých cyklistických výletech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


