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I.Dozvěděli jsme se že: 
 

Silnice 
V Krompachu byl geodet zaměřující stávající stav a sbírající poznatky pro projekt opravy silnice směrem ke 
státní hranici. 
Podle jeho informací se projekt zpracovává, jsou na něj vyčleněny peníze z Evropských fondů a na podzim 
tohoto roku by mělo dojít ke  generální opravě silnice. Ta by měla představovat opravu včetně „kufru“, (t.j. 
včetně základu), rozšíření a opatření chodníkem.  
 

Pozor, tato informace je neoficiální, pochází jen od pracovníka, který se na projektu podílí. 
 

Pojízdná prodejna 

 
Pozor, kdo jste si ještě nevšiml, tak 3x týdně dojíždí do Krompach pojízdná prodejna. Pondělí, středa, 
pátek.  
Díky tomu, kdo to zařídil. Alespoň že tak. Čerstvé rohlíky jsou přeci jenom lepší. 
Na tabuli OÚ je psán příjezd ve 12:00 a odjezd 12:10. hod. 
 
 

 

II. K minulému číslu: 
Něco o vztazích… 

 
V minulém čísle jsem vydali článek „Něco o vztazích“. Vzhledem k reakcím z různých částí obce na 

tento článek nám nedá, abych se k tomuto tématu nevrátili. 

 
K tomuto článku jsme dostali několik reakcí z různých konců obce, jakoby se v článku pisatelé odpovědí 
poznali, nebo poznali své sousedy. Ale abychom parafrázovali našeho slavnějšího kamaráda, „ „vo tom to 
„není“ “!  
 
Článek nebyl psán s úmyslem kritiky některých konkrétních situací a vztahů v obci, ale jen jakési zamyšlení 
nad tím, jak se k sobě chováme a chovat bychom se neměli. 
 
Uvědomme si, bez ohledu na to, je-li někdo stále bydlící, nebo jen tzv. lufťák, že všichni žijeme v této 
bohem i komunálními orgány zapomenuté a zanedbané vsi, která už dávno není to, co kdysi byla, tj. živoucí 
obcí s každodenními starostmi a radostmi všech bydlících občanů.  
Někomu to vyhovuje, někdo moc spokojený není. Ves se skoro vylidnila. Kde tady také najít zaměstnání, co 
s malými dětmi do školky a školy? A tady žijeme společně a vzhledem k celkovému stavu infrastruktury a 
veřejných služeb jsme na sobě ve společensky vypjatějších situacích závislí (doprava, zásobování,..). 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník  č.05/09           Vychází: květen 2009  
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Mohlo by se o tom hovořit a argumentovat dlouho. Nestálo by spíše za to zamyslet se a narovnat svoje 
vztahy, nedělat si naschvály, vycházet si vstříc a navzájem si pomoci?. 
 
 I když v této době většinou bohužel vyhrávají ti s „drzým a tvrdým čelem“, pokud se naše vztahy nebudou 
odvíjet podle sloganu: „moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých“, vztahy mezi obyvateli obce 
se nezlepší a to je pro nás všechny špatně! 
 
Ano, začněme u sebe a se svými vztahy ke svým sousedům!  

(jkal + kal.) 
 
 
 

III.Pozvánka na akci 

„Ukázky nasazení jednotky mezinárodních sil ke zmaření útoku teroristických skupin a 
Paintball Czech Army Cup 2009“ 
 
 Akci pořádá v sobotu dne  23. května 2009 Svaz důstojníků a praporčíků AČR pod záštitou 

náčelníka generálního štábu AČR a hejtmana Libereckého kraje v areálu Ralsko (v prostoru 
bývalého vojenského letiště Hradčany), a to za účasti ozbrojených sil AČR a příslušníků české 
komunity military paintballu.  

 
 Akce má dvě části: 

 program pro veřejnost 

 1. ročník soutěže v military paintballu o putovní pohár náčelníka generálního štábu AČR – 
Paintball Czech Army Cup 2009. 

 
Program akce   
9.00 – 9.15 - zahájení akce „Ukázky nasazení jednotky mezinárodních sil ke zmaření útoku 

teroristických skupin“ 
10.00 – zahájení soutěže v military paintballu  (PCAC 2009) 
10.00 – 10.30 - 1. ukázka nasazení jednotky vládních sil proti teroristům v paintballové aréně 
10.00 – 17.00 - promítání dokumentárních a hraných filmů s vojenskou tématikou 

 10.00 – 10.30 – Čs. legie a vznik ČSR – dokumentární film 

 10.30 -  10.45 – Čs. armáda mezi světovými válkami - dokumentární film 

 10.45 – 12.00 – Čs. vojáci na frontách 2. světové války - dokumentární filmy 

 13.00 – 13.30 - AČR v mírových misích - dokumentární film 

 13.30 – 14.30 - Bitva o Británii - dokumentární film 

 14.30 – 15.00 - Ukázky z průběhu PCAC 2009  - video 

 15.00 - 17.00 - Tobrúk – hraný film 
10.00 – 17.00 – prezentace náborového  střediska AČR  
10.00 – 17.00 – prezentace military  paintballové výzbroje a výstroje 
10.30 – 14.00 – využití paintballové arény a paintballové střelnice veřejností 
10.30 – 11.00 – 1. ukázka nasazení zásahové jednotky hasičského sboru 
10.00 – 17.00 – prezentace techniky hasičského záchranného sboru 
14.00 – 14.30 – 2. ukázka nasazení jednotky vládních sil proti teroristům v paintballové aréně 
14.30 – 17.30 – využití paintballové arény a paintballové střelnice veřejností 
14.30 – 15.00 – 2. ukázka nasazení zásahové jednotky hasičského sboru 
17.00 – ukončení soutěže v military paintballu (PCAC 2009) 
18.00 – 18.30 - nástup účastníků soutěže v military paintballu a vyhlášení výsledků Paintball Czech 

Army Cup 2009  
19.00 – ukončení akce „Ukázky nasazení jednotky mezinárodních sil ke zmaření útoku teroristických 

skupin 

 
V Praze dne 6.5.2009       genmjr.v zál. Ing. Stanislav Chromec, CSc. 
            místopředseda Svazu důstojníků a praporčíků AČR 

manažer akce 
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IV. Kulturní akce 

 
Cyrilometodějské slavnosti 4.7.2009 – pořádá SpK a záštitu převzalo Obecní zastupitelstvo 
Krompachu   

Program 2. ročníku CMS 2009 
 

o 9.00 – zahájení – předseda Spk a starosta obce 
o 9.15 – 16.00 – stánkaři (ve stejném nebo větším rozsahu než v r.2008)  
o 9.15 – 9.45 – vystoupení mažoretek z Hrádku nad Nisou 
o 10.00 – 10.30 -  promluva p.faráře k příchodu věrozvěstů - bohoslužba  
o 10.00  – 11.00 – moderované pásmo dokumentárních filmů z  historie čs. a českého sportu ve 

dvacátém století  „Od Frištenského k Naganu“ v zasedací místnosti OÚ Krompach 
o 10.00 – 16.00 – živá hudba - kapely „Jičínští kanci“  a „Netradiční kapela tradičního jazzu“ před 

hospodou „U zámku“ 
o 10.00 – 16.00 – akce SpK „Krompach sobě“ – burza knih, okrasných a užitkových předmětů a 

pohoštění  v prostoru parkoviště 
o 10.00 – 16.00 –  dovednostní hry pro děti  na hřišti DD Krompach 
o 10.30 – 15.30 – střelba z paintballových zbraní  - hřiště DD Krompach 
o 14.00 – 14.30 – prezentace zásahové jednotky krompašských hasičů  
o 14.30 – 16.00 – divadelní představení „Aucassin a Nicoletta“ pražského divadla v Dlouhé, 

soubor Lokvar,  v DD Krompach 
o od 19.00 – „Netradiční kapela tradičního jazzu – divadélko Kocábka“ v restauraci Na vyhlídce  

 
Program je informativní a může být, třeba z důvodů nejasnosti kolem restaurace „U zámku“, 

změněn. 
 

Koncert pěveckého sboru ČVUT Praha v Krompachu 
 

Sdružení pro Krompach, o.s. za spolupráce s p. Jiřím Pomahačem pořádá 
 

v sobotu 6. června 2009 v 15 hodin v kostele „14 svatých pomocníků“ v Krompachu 
 

koncert Pěveckého sboru ČVUT Praha 

 
Program: 
G.F. Haendel: Canticorum iubilo 
J.S. Bach: Chorál z kantáty č. 147 
O .di Lasso: Cantate Domino 
W.A. Mozart: Ave verum 
C. Saint- Saëns:Ave verum 
Panis angelicus 
Laudate Dominum 
L. Janáček: Exaudi, Benedictus 
J.S. Bach: Sicut locutus est z Magnificat 
L. Janáček: Graduale 
K. Nystedt: I will praise 
A. Dvořák: O sanctissima 
  Ave Maris stella 
  Zpívejte Hospodinu 
C. Franck: Panis angelicus 
K. Nystedt: Laudate Dominum 
 
Varhany: Martin Moudrý 
Sbormistr: Jan Steyer 
 

Vstupné je dobrovolné. 

 

Rozhodně doporučujeme. Tento pěvecký soubor vystupuje na předních pražských i evropských koncertních 

scénách. 
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V. Něco zajímavého z Krompachu a okolí 
 
 

OYBIN (česky Ojivín či Ojvín) 
 

Oybin je lázeňské a výletní městečko na jihovýchodě Saska v okrese Zhořelec, poblíž hranic s Českou 
republikou. Oybin je konečnou stanicí Žitavské úzkorozchodné dráhy, dodnes obsluhované parními 
lokomotivami. Městečku dominuje mohutná pískovcová stolová hora s ruinami stejnojmenného hradu a 
kláštera. 
Ve druhé polovině 13. století drželi Žitavsko zástavou Ronovci, z nichž nejspíš Chval z Lipé nechal postavit 
několik hradů chránících cestu ze Žitavy do České Lípy – jedním z nich byl i Ojvín či Oybyn. Roku 1319 
vyměnil jeden z nejvýznamnějších českých magnátů své doby Jindřich z Lipé s králem Janem 
Lucemburským své lužické zástavy za jiné statky. Janův syn císař Karel IV. přestavěl Ojvín na 
reprezentativní císařskou rezidenci spojenou s klášterem řádu sv. Petra. Poslední převor převedl 
v polovině 16. století Ojvín na královskou komoru a roku 1574 jej Maximilián II. prodal městu Žitava. 
Hrad stojí na pískovcovém masivu nad malebným lázeňským městečkem. V současné době pokračuje 
dlouhodobá rekonstrukce hradu. Za návštěvu stojí i zbytky nedalekého hradu Karlsfried, další stavby Karla 
IV.   
První zmínky o hradu jsou z počátku 13. století, ve 14. století nechal hrad výrazně přestavět Karel IV. Hrad 
byl jeho oblíbeným sídlem a navíc v dohledu Žitavy demonstroval moc českého panovníka nad celým 
Žitavskem. Rozhodnutím Karla IV. zde byl později vybudován klášter celestýnů. 
 

 
  

hrad Oybin - severní průčelí císařského paláce 
 

Romantická zřícenina hradu Oybin, stojící na temeni pískovcové stolové hory, je jednou z největších 
turistických zajímavostí Žitavského pohoří. Hrad byl postaven v místech, kudy již v dávných dobách 
procházela významná obchodní stezka z Čech do Lužice. Oybin byl osídlen již v době bronzové a železné, 
avšak dodnes dochované stavby a jejich pozůstatky v prostoru hradu pocházejí až z 13. století. Johann von 
Guben, žitavský městský písař z poloviny 14. století, uvádí sice jako prvního stavitele Qualo von Leipa, ale 
je možné, že zde sídlili již jeho předkové. Na počátku 14. století hrad rozšířil Jindřich z Lipé, který jej dostal 
od Jindřicha VII. jako říšské léno za zásluhy při volbě Jana Lucemburského za českého krále. Po různých 
politických sporech ale hrad připadl opět České koruně a jeho majitelem se stal Janův syn Karel IV. Ten v 
průběhu své vlády rozšířil stávající opevnění hradu, nově přistavěl Císařský dům (1364) a gotický klášterní 
kostel (1366-1384), který nese charakteristické znaky pražské chrámové stavební školy Petra Parléře. V 
průběhu následujících 200 let náležely hrad i klášter k sobě; zvláštní zkouškou pro toto soužití byla úspěšná 
obrana proti útokům husitů v roce 1429. Po válečných letech nastala v poslední čtvrtině 15. století znovu 
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čilá stavební činnost. Ještě v době reformace na počátku 16. století byla vytesána chodba na jižní straně 
klášterního kostela. Poté, co byl klášterní život mnichů v 16. století ukončen, sloužilo toto zařízení již jen 
obranně technickým účelům. Roku 1574 získala hrad s klášterem a přilehlými pozemky Žitava. 
Rozhodujícím pro jejich osud však byl v roce 1577 zásah blesku a následující požár, při němž celý komplex 
shořel do základů. Ke znovu vybudování už nedošlo a ke zkáze přispělo v roce 1681 i zřícení jedné ze skal. 
Další škody vznikly při těžbě kamene ve spodní části hradu. Teprve v období romantismu byly znovu 
odhaleny zarostlé trosky Oybinu. Zvláštní zásluhu na tom měli malíři C. D. Friedrich a C. G. Carus, kteří 
svými díly vzbudili zájem dalších umělců i veřejnosti. Oybinu se ujali historici a na hoře bylo vytvořeno 
muzeum. Jen obtížně se ale dařilo zastavit další hroucení zdí. V roce 1990 byl stav škod již tak velký, že 
hrozilo uzavření celého hradu. Teprve v posledních letech probíhají rozsáhlé práce na zachování hradu i 
kláštera. 
Celému hradu dominuje torzo klášterní katedrály s typickými štíhlými okny v obvodových stěnách. Kostel, 
vybudovaný za vlády Karla IV., si i po staletích uchovává svou fascinující atmosféru. V letní sezóně se zde 
často konají koncerty vážné hudby. Klenutá chodba s vyhlídkovými okny, ve které byla umístěna křížová 
cesta, vede do prostoru hradního hřbitova s renesančními náhrobky, který je dodnes využíván. V 
nejsevernější části zříceniny je stylová restaurace s občerstvením. V pískovci vytesané schodiště vede na 
hlásku - nejvyšší místo hradu, z něhož je nádherný výhled na vrch Töpfer, Hvozd s kamennou rozhlednou, 
nedalekou Žitavu nebo městečko Oybin v údolí. 

  

 
 

 
 

VI. Něco málo veselého 

 

 

…Práce šlechtí člověka. 

Kdyby ho radši živila … 

 
 
 

 Žena povídá: "Miláčku, víš co bychom si všechno mohli koupit, kdybys přestal pít?" 
"Vím. Mně nic a tobě kožich..." 
 

 Starší pán se radí s kamarádem."Je mi 65 let, jsem bohatý a chci se oženit s mladou dívkou. Co myslíš, 
budu mít větší šance, když jí řeknu, že je mi teprve 50?" "Ne, budeš mít větší šance, když jí řekneš, že 
je ti 85!" 

 
 Vdaná žena diskutuji s přítelkyní:"Byla jsem to já, kdo udělal z mého muže milionáře." 

"A co byl předtím?" "Multimilionář." 
 

 Dva opravdu staří pánové sedí v parku na lavičce v paprscích slunečního světla. Velmi příjemně 
tvarovaná slečna kolem nich projde. Jeden se otočí k druhému a říká: Řekni, pamatuješ, jak jsme se 
dřív honili za takovýmahle holkama? Druhý pár minut hluboce přemýšlí a pak povídá: Jasně, že se 
pamatuju, jak jsme se za nima honili. Ale nějak si nemůžu vzpomenout, proč.' 

 
 "A jak se to otevírá?" zajímá se v obchodě pan Jelínek. 

"Nebojte se, návod je uvnitř!" ujišťuje ho prodavačka. 
 
 
 
 
 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských rozhledů. 
 

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. 


