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Vážení čtenáři, 
 
Tak je tady konečně květen a snad nastane i lepší počasí. Sněhu už letos bylo opravdu dost. Všechno konečně kvete, ale kdo tu byl 
minulý týden, viděl, co příroda umí. Mnoho toho pomrzlo. Naděje na ovoce klesla k nule. Doufám, že Vám to ale neubralo na náladě. 
Čeká Vás letos v obci ještě mnoho zábavných chvil. Vím, začíná další období a to: sekání trávy. Přesto doporučuji, udělejte si chvíli čas 
na kulturní akce, které se v obci chystají. 
I tohle je květen v Krompachu: 
 

    
Co se v obci stalo? 
 
Čarodějnice 
Místní SDH pořádal 30.4.2011 jako už každoročně „čarodějnice“. Stává se z toho pěkná tradice. Vůbec se za poslední roky začínají 
vytvářet v obci zajímavé tradice. 
Pálení čarodějnic se konalo u místní nádrže. Jsem přesvědčen, že se lidé dobře bavili. Bylo jídlo, pití i zábava do pozdních hodin. 
Přinášíme několik fotografií. 
 

     
 
Veřejná schůze zastupitelstva obce 
Ve středu 4.5.2011, se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Tentokrát bylo velmi zajímavé, i když i tady se projevila 
dlouhodobá nemoc této obce a to “sousedské vztahy“ , co udělat tomu druhému to nejhoršího a znepříjemnit mu život. Měli  bychom se 
všichni nad sebou zamyslet. 
Ale zpět k vlastní schůzi, stručně co bylo na programu. 

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

č.05/11                  květen 2011 
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1. Veřejnoprávní smlouva mezi OU Krompach a MěU Cvikov – konfliktní situace  a přestupky bude řešit MěU Cvikov. 
2. Oprava silnic – referovali zástupci KSSLK, Ing. Janďourek a Ing. Růžička: 

Heřmanice – Krompach kostel – oprava začne v druhé polovině července z peněz z grantu EÚ 
Juliovka – přechod Jonsdorf – vzhledem k otevření přechodu k 1.7.2011 pro vozidla do 3,5 tuny s omezením rychlosti 
na 40 km/hod. bude provedena do té doby provizorní oprava tak, aby silnice vydržela a byla sjízdná do generální 
opravy v rove 2013 na náklady Libereckého kraje. Zatím budou opraveny výtluky a část od přečerpávačky na přechod 
bude opravena překrytím nástřikem s jemným kamenivem. 
Příští rok bude provedena příprava dešťové kanalizace a budou se připravovat objízdné trasy pro dopravu v době 
rekonstrukce. 
První trasa: rybník- Hrádek – po hranici k přechodu Oybin – křižovatka u Píchů 
Druhá trasa: křižovatka u Píchů – bývalá budova policie – pošta 

3. Pěvecký koncert a 4.ročník Cyrilometodějských slavností v Krompachu - zástupce  SpK o.s. p. Kalita, referoval o stavu 
příprav na již tradiční pěvecký koncert tentokrát dvou sborů Stadtchor Zittau a Pěvecký sbor ČVUT dne 14.5.2011 od 18.00 
hod v místním kostele a o další akci což jsou 4. Cyrilometodějské slavnosti v Krompachu 2.7.2011. 

4. Kácení dřevin – jen na základě písemné žádosti schválené obecním úřadem. Jedná se o dřeviny i na vlastním pozemku.  
5. Opravy komunikací po povodni – OÚ se snaží získat peníze, o které minulé vedení, zřejmě díky mylné informaci, nepožádalo. 
6. Protahování cest v zimním období – náklady na letošní zimu se podařilo snížit a celkově byla s průběhem pluhování vyslovena 

spokojenost. 
7. Dětský den – 5.6.2011, pořádá opět a SDH Krompach dětský den v prostu návsi. 

 
Co se chystá? 
 
Sdružení pro Krompach připravuje:  
 
Již třetí koncert pěveckého sboru ČVUT Praha, tentokrát společně se Žitavským sborem. Přijďte se podívat.  
Program je bohatý  a účinkovat bude cca 80 zpěváků. 
 
Kostel 14 svatých pomocníků v Krompachu, sobota 14. května 2011, 18.00 hod. 
 
Žitavský sbor 
Anonym Itálie 15. století:  Alta trinita beata 
G.F. Händel:   Lascia chio pianga 
A. Bruckner:   Locus iste 
G.A. Homilius:   Deo dicamus gratias 
F. Mendelssohn Bartholdy:  Mit der Freude zieht der 

Schmerz 
L.van Beethoven:  Die Himmel rühmen des 

ewigen Ehre 
Sbormistr: Mathias Böhme 

Pěvecký sbor ČVUT 
G.F. Händel:   Canticorum iubilo 
J.S. Bach:    Chorál (z Kantáty č.147) 
Orlando di Lasso:   Cantate Domino 
J.S. Bach:  Sicut locutus est (z 

Magnificat) 
A. Dvořák:    Zpívejte Hospodinu  

 
Varhany:  Martin Moudrý 
Sbormistr:  Jan Steyer 

 
Na závěr zazpívají oba sbory společně: 
W.A.Mozart:    Ave verum 
G.Verdi:   sbor z opery  Nabucco 

 
 
SDH Krompach připravuje na 5.6.2011 „Dětský den“ 
 
Místní organizace SDH, pořádá opět Dětský den. Termín konání je 5.6.2011 v prostoru návsi. Kromě her pořádaných členy SDH bude 
pro děti i kolotoč, který zajistil Obecní úřad. 
 
4. cyrilometodějské slavnosti 
 
I letos opět připravujeme Cyrilometodějské slavnosti, na které si lidé už pomalu zvykli a začínají se stávat samozřejmou tradicí. Mohu 
se ctí říct, že letos je to opravdu už o skutečné spolupráci s Obecním úřadem, kde se všichni jeho členové snaží pomoct. 
A co Vás letos čeká? 
Slavnosti budou probíhat v sobotu 2.7.2011 od devíti hodin ráno do cca patnácti hodin odpoledne a na večer  se připravuje společné 
zábavné posezení s kapelou a občerstvením v centru obce ve velkém stanu. Kéž by nám počasí přálo! 
A co bude? Opět promluva  pana faráře v místním kostele, mažoretky, které jsou vždy oblíbené, ale tentokrát jiná skupina z Nového 
Boru. Bude historický šerm a výstavka zbraní z období napoleonských válek, stánky tradiční i řemeslné (např. foukání skla, dřevěné 
hračky, bylinková mýdla,, historické sklo, malování na obličej, výroba hraček, včelí produkty a medovina, šperky, vitráže, mýdla, 
perníky, …). Budou se prodávat trička s logem Krompachu! Děti se mohou svézt na ponících, účastnit se soutěží pro děti. Všichni si 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

3/6 

budete moct vyzkoušet střelbu na terč ze vzduchovky a luku. V dětském domě bude odpoledne pro děti divadelní představení. Hasiči 
vám zase ukáží něco nového, tentokrát ve spolupráci s hasiči z Kunratic a Cvikova. 
A pro mlsouny bude zase stánek s opékaným prasátkem, kotlíkovým gulášem a pivem. Hrát budou tři kapely, přijede i dudácká kapela a 
další…… 
Jak se říká – Přijďte pobejt!. Budeme se na Vás těšit a v příštím čísle rozhledů uveřejníme programový leták. 
 
Kuchařky a C+M 
 

Rok se překulil a opět se blíží svátek Cyrila a Metoda. Letos Sdružení pro Krompach ve spolupráci s Obecním úřadem 
Krompach pořádá už čtvrtý ročník Cyrilometodějských slavností. Jednou z úspěšných částí oslav byl vždy  stánek označený 
„Krompach sobě“, tedy  jakýsi bazar či burza, kam dodali občané staré knihy, ozdobné i užitkové předměty a další návštěvníci si je za 
drobný peníz (který si sami určili) odnášeli domů. Pokud někdo z vás chce do této akce poskytnout své předměty, může je už nyní 
odevzdat v restauraci Na Vyhlídce, kde budou do 2.7.2011 uloženy s na slavnostech zase nabídnuty. 

Nedílnou součástí akce „Krompach sobě“ byl i pult  pokrytý cukrá řskými výrobky krompašských žen a dívek, a tak si 
mohli zákazníci k čaji nebo kávě vybrat závin, bábovku, koláč, buchtu nebo třeba perník a do pokladny organizátorů (,kteří příspěvky 
shánějí velmi namáhavě) přibývaly někdy halíře, někdy koruny a někdy také jen poděkování, neboť my ceny neurčujeme. Rovněž tak 
nevybíráme poplatky od stánkařů (jsme rádi, že přijedou), tak jako od nás nevybírá poplatky Obecní úřad a naopak zdroje (elektřinu, 
vodu) pro stánkaře poskytuje zdarma.  

Rád bych tedy vyzval všechny šikovné kuchařky, cukrářky či pekařky, aby sáhly po mouce a dalších ingrediencích a přišly se 
dne 2.7.2011 pochlubit na náves, kde se budou pekáče, mísy nebo tácy vybírat a nabízet. Nádobí v pořádku vrátíme. Všem, kdo 
něco napečou, děkujeme již předem. 

Samozřejmě, že by nám velmi pomohli případní sponzoři, neboť i menší částky na zajištění průběhu a na organizaci by nám 
velmi pomohly. Třeba se najde chápavý podnikatel nebo občan, který je rád, že se vrací veřejný život do naší obce. 

Na závěr bych chtěl pozvat všechny, kdo si mohou v tu slavnostní sobotu udělat vycházku a trochu se pobavit, aby přišli do 
centra obce Krompach, kde bude připraven zajímavý program a nabídka občerstvení. Zejména dětské soutěže o drobné ceny asi 
přilákají vaše ratolesti a vy tu určitě také něco najdete! 

 článek p.Vincíka upravila redakce 

 
Slíbili jsme seriál o skálolezení - tak tady je první část:  
 
Skalní lezení v našem okolí. 
 
Nacházíme se v oblasti zemského zlomu, tak zvané „Lužické poruchy“ a z tohoto důvodu zde vznikly skalní útvary různého složení: 
čedič, pískovec, znělec, vápenec a různé slepence, skalní věže a okrajové skály.  Lidé, kteří byli sportovně založeni, začali zakládat 
„Horské spolky“. 
Počátkem první poloviny 19. století byla přelezena podstatná část významnějších věží většinou německými lezci, neboť složení 
obyvatel kraje bylo převážně německé národnosti. 
 
Začal bych od východu k severu: 
Skály u Vranova (U Mimoně) 
Vajoletky – Křižany 
Sloní kameny – Jitrava 
Havran – Jitrava 
Horní skály – Horní Sedlo (leží u osady Horní Sedlo na silnici spojující Rynoltice a Hrádek nad Nisou) 
Vraní skály – Horní Sedlo (skupina skal nad Krásným dolem, asi 1 km západně od Horního Sedla ) 
Krásný Důl – Skalní divadlo 
Popova skála + vyhlídka 
Scharfenstein – skalní vyhlídka nad Oybinem 
Alpen Grat – zajištěná cesta alpského stylu – Oybin 
Skalní věže v okolí Töpferu s krásnou vyhlídkou a horskou chatou  
 
Tímto bych ukončil první část povídání o skalách a pro někoho inspiraci na hezký výlet. Podrobnosti o uvedených oblastech najdete 
v mapách našeho kraje. 

Horám zdar! 
Jarda Řípa 
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Sloní kameny      Popova skála  
 

V příštím čísle pokračování v oblasti Sloup – Svojkov. 
 
Z krompašských receptů:  
BRAMBOROVÁ HARMONIKA 
Přísady: větší brambory, klobása, slanina, česnek, cibule, sýr na strouhání, sůl, koření dle chuti (gyros, grilovací koření, oregáno,..) 
Postup: 
Brambory oloupeme (můžeme nechat i ve slupce, ale pak je důkladně omyjeme). Klobásu, cibuli, česnek nakrájíme na kolečka. Slaninu 
také nakrájíme na menší kousky.  
Brambory krájíme na půl centimetrové proužky NE až do spodu. 
Mezi proužky vkládáme na střídačku všechny nakrájené ingredience.  
Připravené brambory dáme do pekáčku, osolíme a okořeníme dle chuti. Každý brambor pokapeme olejem. Zakryjeme alobalem a dáme 
péct asi tak na 200 C. Pečeme tak 45 minut podle toho, jak jsou brambory velké. 
Když už si myslíme, že by mohly být brambory hotové, posypeme je ještě nastrouhaným sýrem a zapečeme tak na 5 – 10 minut. 

Tak tedy dobrou chuť! 
Maruška Řípová 

 
 

Historické pohlednice Krompachu. 
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Některé plánované kulturní akce u našich nejbližších zahraničních sousedů v  květnu a červnu 2011. 
 
14.5.  Kubanische Tanzschow Buena Vista  Sparkassen – ARENA, Luftkurort Jonsdorf 
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 
1.6.  19. Zittauer Klosterfest    Städtische Museen,  Franziskanerkloster, Zittau 
10.6. – 27.8. Zittauer Filmnächte    Weinaupark, Zittau 
11.6.  Pfingst-Party am See    Olbersdorfer See, Olbersdorf 
 
  
 
Pro zájemce program Městského divadla v Novém Boru - červen 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 8.června v 19:00 
Dan Gordon - Divadlo Palace 
CENA ZA NĚŽNOST  
Dojemná a vtipná komedie podle slavného filmu, který získal 5 
Oscarů. Matka žije jen pro svou dceru Emmu, které se snaží 
organizovat a kontrolovat život. Skvělé herecké obsazení: Jana 
Janěková, Alexej Pyško, Jitka Čvančarová, Jan Kačer, Daniela 
Choděrová, Marcela Holubcová a další.  
vstupné: 250 Kč                                                             

Navrátilův sál sobota 11. června v 19:00 
J.I.P. 
Jazzový večer, který rozehrají skvělí muzikanti: Pavel 
Větrovec, Josef Tichý, Ivan Košťál, Josef Nepustil 
a zpěvačka Michaela Svobodová. 
Vstupné: 70 Kč 

Náměstí Míru Nový Bor 17. - 18. června  SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI 
 
Pátek 17. června 
17:00 Vernisáž výstavy Sklářského muzea v Turistickém info centru "TANGO sklo - proměny barevných kontrastů" 

19:00 koncert KRAKATIT (Jiří Bláha) - náměstí Míru 

21:00 MICHAL HRŮZA a kapela HRŮZY 

 
Sobota 18. června 
9:00 - 18:00 Sklářský trh ukázky foukání, malování a rytí skla, výroba vitráží 

11:00 pohádka pro děti (Šermíři SHŠ Garde) 

11:45 Sklářská muzika Míly Dočkala 

14:00 ALÁ BAND 

15:30 Šermíři SHŠ Garde 

16:30 LOS RUMBEROS 

18:00 Břišní tanečnice 

19:00 BENGAS 

21:00 ALLSTAR REFJÚDŽÍ BAND 

22:30 DJ ZDENĚK - disko oldies 
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 Vesele 
 
No nepomoz šéfovi... 
 
Pozdě večer stoji generální ředitel u skartovačky, okolo něho jde mladý zaměstnanec. 
Ředitel říká: 
Prosím vás, držím v ruce velmi citlivý a důležitý dokument a moje sekretářka už odešla domů. Můžete mi pomoct s tímto zařízením? 
Samozřejmě, odpoví mladý, zapne skartovačku, vloží papír a stiskne  "Start". 
Mnohokrát děkuji. Budu potřebovat 3 kopie! 

 
 
 

 
Heslo dne: 

 

„Ustoupit neznamená prohrát. Je to známka síly.“ 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


