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Co se chystá: 
 
2. června 2012 - Dětský den 
Pořadatelé: Obecní úřad (OÚ),Dětský domov (DD), Sbor dobrovolných hasičů Krompach (SDH) 
Program: 
začátek 13.30 hod. - pohádka v tělocvičně DD - divadlo Koloběžka, pohádka " O princezně Kolobejdě" 
14.30 - 16. 00 soutěže pro děti u hasičárny a na hřišti DD 
16.00  program SDH (pěna...) 
Zajištěny jsou sladké odměny a pití pro děti. 
 
23.června 2012 - Rozloučení se školou 
Pořadatelé: DD a OÚ Krompach 
Program: 
začátek v 15.00 hod. - putování za pokladem po připravené trase (start a cíl nádvoří DD) 
17.00 hod - opékání buřtů na hřišti DD ( buřtíky s sebou) 
Zajištěny jsou sladké odměny a pití pro děti. 

Jana Davidová 
 

2. června 2012 již třetí pěvecký koncert v místním kostele 
Koncert dvou pěveckých těles – Sbor ČVUT Praha a Stadtchor Zittau 
Koncert začíná od 17:30 hodin. 
Vzhledem k rozšíření Sboru ČVUT Praha o zpěváky ze zaniklého sboru Smetana bude v kostele zpívat společně rekordní počet cca 
devadesáti ( 90) zpěváků. 
Přijďte si všichni užít zajímavý a nevšední zážitek. 
 
V souvislosti s tímto koncertem, máme na vás jednu prosbu: 
  
Vážení přátelé. 
Jsme velice spokojeni s celkovou atmosférou, která zde v Krompachu nyní panuje. Po výměně zastupitelstva rázem přestaly hádky 
a rozbroje, vzájemné osočování a pomlouvání, které bylo nejvíce patrné v našem diskusním internetovém fóru. Zde si anonymní 
zbabělci vylévali zlost a zakrývali tím vlastní neschopnost. Podívejte se sami. Od voleb ani jedna pomluva. Je to dobré znamení, že 
se obec mění k lepšímu. Snažíme se všichni společně udělat si obec hezkou a snažíme se pořádat co nejvíce akcí, které obyvatele a 
rekreanty navzájem sbližují. Koná se již pravidelně vystoupení sboru ČVUT společně s Žitavským souborem, koná se dětský den, 
pravidlem jsou již i Cyrilometodějské slavnosti, nově se rozvíjí zářijové buřtobraní, zimní grogování a rozsvícení vánočního 
stromečku. Většinu těchto akcí pořádá SpK ve spolupráci s Obecním úřadem Krompach. Všechny tyto akce mají jistou 
organizační, ale bohužel i finanční náročnost. A i když se obec snaží přispět co nejvíce, její možnosti jsou také velice omezené. A 
tak převážná část nákladů leží na bedrech SpK. Zkoušíme získat různé dotace či granty, ne vždy se to však podaří. A abychom 
všechny tyto akce mohli pořádat, rozvíjet a vylepšovat, učinit je pro veřejnost co nejatraktivnější, k tomu jsou potřeba i peníze, 
kterých bohužel není  nazbyt. Chtěli bychom tedy touto cestou požádat všechny občany, rekreanty, podnikatele, děláme to všichni 
pro sebe a i pro naše děti, kdo můžete přispět na tyto účely jakoukoliv i sebemenší částku, udělejte to. Můžete tak učinit, 
samozřejmě proti řádnému potvrzení buď v hotovosti u paní Kalitové, nebo je možné zaslat sponzorský dar na účet  
číslo 2121048309/0800 
Seznam sponzorů bude, pokud k tomu dají souhlas, zveřejňován. 

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

č. 05/12        květen 2012 
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Za každou částku budeme vděčni a věřte, že poslouží dobré věci. 
Děkujeme. 
SpK 
 
7. července se  konají již páté Cyrilometodějské slavnosti. 
Hledáme spolupracovníky a sponzory.  
Vyzýváme, jako každý rok, kuchařky, aby předvedly své umění a přinesly pro ostatní návštěvníky něco dobrého. 
Bližší informace o tom, na co se můžete těšit, budou v červnovém čísle Krompašských rozhledů. 
 
Poděkování 
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří již pomohli finančně i materiálně, aby „Krompašské Rozhledy“ mohly 
i nadále vycházet a informovat vás o tom co se dělo, děje, nebo bude v obci dít. 
Ještě jednou velké díky. 

Rudolf Kalita 
předseda SpK 

Co se událo? 
 
Nejmilejší koncert 2012  
Pokud někdo z Vás nemá vůbec tušení, co tento název skrývá, dovolte mi, abych Vám v krátkosti tuto akci přiblížila. 
Nejmilejší koncert, který se tentokrát konal 17. dubna v České Lípě, je regionální přehlídka zájmových uměleckých aktivit dětí z 
dětských domovů Libereckého a Ústeckého kraje. 
Letošního XXI. ročníku, který nesl název “ Košík plný talentů”, se zúčastnilo v 10 kategoriích celkem 179 účinkujících v 62 
vystoupeních. Přijely děti z 16 dětských domovů. Mezi soutěžícími, z čehož mám obrovskou radost, letos opět nechyběly děti z 
našeho dětského domova. Jak možná mnozí vědí, tak už se druhým rokem v dětském domově věnujeme dnes již celkem 
populárnímu tanečnímu sportu, a to mažoretkám. Děti nacvičily celkem tři vystoupení a své umění se rozhodly ukázat v kategorii 
“ skupinový tanec”. Děvčátkům to velice slušelo a všechna vystoupení se jim moc povedla. Na tom se shodli nejen ti zaujatí (já, 
naše paní ředitelka a několik našich příznivců), ale i ti, kteří nás viděli úplně poprvé. Jen malé chybičky způsobené velkou 
trémou snad zařídily, že se děti nemohly postavit na stupně vítězů. Každopádně neházíme flintu do žita a na další ročník budeme 
trénovat ještě usilovněji a  větším nasazením. 
A co čeká ty, kteří měli větší štěstí? Budou mít ještě jednu příležitost ukázat svůj talent v celostátním kole, které se tento rok 
bude konat na konci května v Ústí nad Labem. Týká se to hlavně dětí z České Lípy, Ústí nad Labem, Boletic a Kostomlat. Těm 
se vystoupení povedla ze všech nejlépe. 
Co říci na úplný závěr? Snad jen to, že akce podobného typu, kde mohou děti zpívat, tancovat, recitovat, hrát divadlo a setkávat 
se se svými kamarády, by měli podporovat všichni, kterým není jedno, jak děti a dospívající mládež tráví svůj volný čas. Věřte 
mi, že není nic pěknějšího a příjemnějšího, než vidět radost a nadšení právě v očích těchto dětí, které to nemají v životě moc 
jednoduché. 
Tímto bych na dálku ráda poděkovala organizátorům za vydařenou a smysluplnou aktivitu a přeji jim do budoucna mnoho sil a 
energie. 
Kdyby snad měl někdo chuť a náladu vidět na vlastní oči naše malé i velké  mažoretky, přijďte se podívat na Cyrilometodějské 
slavnosti. Budeme se na Vás těšit. 

Davidová Jana a děti z DD 

   
 
 
 
Vážení spoluobčané, 
naše malebná obec Krompach se pomalu probouzí ze zimní nostalgie. Jarní měsíce probudily nádhernou přírodu Lužických hor a 
okolní lesy září jarní zelení.  
První vlaštovkou společenského života v naší obci se stalo již tradiční Pálení čarodějnic.  
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V pondělí 30. dubna se u rybníka před hasičskou zbrojnicí sešlo opravdu hodně občanů i rekreantů u tradiční vatry. Krompašští 
hasiči věnovali přípravě večera opravdu příkladnou péči. Zajistili dostatek občerstvení pro děti i dospěláky, které k takovýmto 
akcím bezesporu patří. V odpoledních hodinách již tradičně postavili na návsi májku, která přečkala poslední dubnovou noc až do 
prvního májového dne.  
Věřím, že se stejnou pečlivostí a nasazením pomohou při dalších společenských akcích, které se budou v naší krásné obci v 
budoucnu konat. Za jejich obětavost a pracovní úsilí při zajištění Pálení čarodějnic jim patří naše poděkování. 

František Audes 
starosta obce 

     
 
 

Jízda veteránů.V neděli 6. května projela Krompachem 
jízda veteránů, organizovaná českolipským autoklubem. 
Koho zajímají stará auta a motocykly, ten si jistě užil. 
Stálo to za to a díky. 
Užili si to kluci velcí i malí a nejen oni, i ženy se 
zajímaly. Jen škoda, že se nekonala očekávaná jízda 
zručnosti. 
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Jak to vypadá se silnicí? 
(citujeme e-mail, který redakce obdržela od p.Rosola)  
Dobrý den,  
obdržel jsem teď tuto zprávu, kterou Vám dále předávám pro případně zveřejnění ve vašich listech. Tato informace je Vám možná 
známa, nicméně tato je zcela čerstvá. 
S pozdravem 
Jiří Rosol 
Krompach 101 
From: Jiří Rosol [mailto:jiri.rosol@volny.cz]  
Sent: Friday, May 04, 2012 3:38 PM 
To: Sepp Martin - clen RK 
Subject: Pozdrav. 
 
Dobrý den pane Seppe,  
na internetu jsem zadal "oprava silnice v Krompachu" a ejhle, vykoukl jste Vy. Chci se tedy zeptat, zda se zmíněná silnice začne letos 
skutečně opravovat a zda se /pokud znáte zdejší situaci/ bude nejprve opravovat silnice Krompach- Heřmanice / aby bylo kudy objíždět/ 
a poté Krompach-Juliovka. 
Dále mi není jasné, že byla již před několika lety opravena silnice Nová Huť-Horní, Dolní Světlá-Mařenice-Cvikov, ale z nějakého 
důvodu úsek mezi Dolními Mařenicemi a křižovatkou v centru Mařenic zůstal neopraven. Typicky "balkánské" řešení. 
 
Děkuji mnohokrát za odpověď. 
 
S pozdravem 
 
Jiří Rosol 
Místní chalupář a regionalista 
 
From: Cap Jan [mailto:jan.cap@kraj-lbc.cz]  
Sent: Monday, May 14, 2012 8:36 AM 
To: jiri.rosol@volny.cz 
Cc: Sepp Martin - clen RK 
Subject: RE: Pozdrav. 
 
Dobrý den, 
letos by měla být zahájena oprava úseku silnice III/270 14, který začíná dle pasportu v křižovatce se silnicí III/270 16 (staničení 
pasportu 4,221) a končí v křižovatce se silnicí III/270 17 (bývalá místní komunikace ke státní hranici). Celková délka úseku silnice 
III/270 14 je 4,580 km. Dále by měla být i zahájena rekonstrukce úseku silnice III/270 17 - úsek silnice od státní hranice do centra obce. 
Stavby se budou opravovat tak, aby nedošlo k dopravním kolapsům v dané lokalitě. V současné době je prostřednictví Krajské správy 
silnic LK dokončováno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Pokud nebudou žádné komplikace (napadení výběrového řízení), tak by oprava měla být zahájena cca v červenci. Podrobnější 
informace je možno získat u Ing. Jana Růžičky, ředitele KSSLK jan.ruzicka@ksslk.cz  
 
Ing. Jan Čáp  
Pověřen vedením odboru dopravy 
Vedoucí oddělení pozemních komunikací 
Krajský úřad Libereckého kraje 
 
Pozn.redakce: III / 270 14, III / 270 17 (úsek Heřmanice, Krompach kostel, státní hranice s Jonsdorfem), 
 
Tolik tedy čerstvá zpráva o stavu realizace oprav místních silnic. Děkujeme všem, kteří se stejně jako my, zajímají o to, jak to s 
„naší“ silnicí vypadá. 
 
Od thajského dopisovatele, známého krompašského cestovatele. 
 
Co říci k tomu thajskému cestování na závěr. 
 
Strávil jsem v Thajsku s malou vánoční přestávkou skoro sedm měsíců. Dívám se na tuto zemi tedy ne jíž jenom očima turisty, který 
sem přiletí na čtrnáct dnů a musí stihnout vše, co mu v cestovní kanceláři slíbili. Cestovka samozřejmě vybírá nejatraktivnější místa a 
opravdu je na co se dívat a co zažít. Kouzelné pláže, sloní divadla, opičí atrakce, krokodýli, starodávné trhy na vodě, botanické zahrady 
s programem a okružní jízdou, výlety po ostrovech, potápění, šnorchlování atd. Za tak dlouhou dobu si člověk všímá i věcí, které bežný 
turista nevidí, nebo je nechce ani vidět. Thajsko není jenom ráj  na propagačních prospektech. Turista, který je většinou ubytován 
v nějakém hotelovém resortu a je obklopen přepychem a čistotou, nevidí život obyčejných lidí žijících na hranici chudoby, ve slumech 
bez vody a bez elektřiny. Nevidí, že po nádherně čistém moři připlave najednou spousta odpadků, buď z nějaké lodě, nebo to přivál vítr 
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z nějakého zálivu odkudsi. Prázdné igelitové pytle, kelímky, kusy dřev, boty, lahve, harampádí. Nechtěl bych se podívat v moři na dno. 
No a když to připlave, tak je to obrovská výjimka, která se tu nestává, to se muselo někde něco přihodit. Jenže tato výjimka je zde příliš 
častá a je spíše pravidlem. V hotelových resortech nečistoty ihned vytahají z vody a uklidí, ovšem na běžných plážích to nájemce pláží, 
kteří zde pronajímají lehátka a prodávají pití, nechává  absolutně klidnými. Oni si počkají, přijde příliv, odliv, vítr. A všechno se zase 
přestěhuje někam jinam a tam je to zase také obrovská výjimka a nebo se to cestou potopí.  A turista si řekne, měli jsme prostě smůlu, 
připlavala nám tam špína, ale jinak to bylo krásné. Nikdo vám po návratu domů, když ho dovolená ve dvou stála na čtrnáct dní 
osmdesát tisíc, neřekne, za ty peníze nic moc, mohlo to tam být čistší, asi bych tam vícekrát za tyto peníze už nejel. To by byl před 
známými za hlupáka, že investoval peníze do dovolené, která nebyla tak úplně ono. A tak to vychvaluje do nebes, jaké to bylo 
fantastické a jak si bezvadně užili. My jsme zde byli za zlomek uvedené ceny a na mnohem delší dobu. Cena dříví, které přes zimu 
spálím v kotli na chalupě se rovná ceně letenky. Roční pronájem domku děleno šesti účastníky zájezdu byl zhruba stejný. Živobytí je 
v Thajsku asi o třetinu levnější, než u nás. Takže strávit zimu v Thajsku za těchto podmínek je levnější a příjemnější, než jak jsem již 
psal, topit a lítat s popelem u nás doma. Thajsko je nádherná země, nepoznal jsem jej bohužel celé. Znám, respektive jsem procestoval 
lodí, letadlem, auty, spíše jižní část a hlavně ostrovy  pod Bangkokem. Sever je prý úžasný, sice bez moře, zato plný neprostupných 
pralesů s úžasnou faunou a flórou. 
 Dovolená ano, ale žít v Thajsku trvale bych ale opravdu nemohl. Živobytí je zde složité. Jsou zde spousty cizinců kteří tu žijí, naoko si 
berou thajky, většinou prostitutky a zakládají zde na její jméno firmu a kupují nemovitosti což je administrativně i daňově výhodnější. 
Také se zde pohybují bohatí staříci, kteří sem přijedou a v agentuře si koupí na celou dobu pobytu společnici a ta se o ně stará se vším 
všudy. Takže jsou často vidět pitoreskní scény, kdy mladičká krásná holka se vede po pláži s vybledlou lidskou troskou, s třesoucím se 
chlapem, co snad vylezl z rakve. Krémuje mu záda, masíruje nohy, pošupuje mu slunečník, nosí občerstvení a vozí ho na skútru a vůbec 
se stará, aby jí tam neumřel. A dělá to ráda a vůbec si nepřipadá jako prostitutka a je šťastná, že má na půl roku živobytí. Je to 
zaměstnání přes agenturu. No a tajně doufá, že jednou přijede mladý a hezký, ten se do ní zamiluje a vezme si ji do Evropy. Člověk, 
který sem přijede na chvíli na dovolenou si musí neustále uvědomovat jednu věc. Přijede sem s penězi, které vydělal jinde a sem je 
přijel utratit . Proto se mu zdá vše levné. Ale vydělat peníze zde je nesmírně těžké a složité. To co je na prospektech je pozlátko, realita 
je jiná. Za to co teď píšu by mě asi některé cestovky nejraději popravily, ale já nechci dělat reklamu, ani něco očerňovat. Snažím se 
popsat, co jsem viděl a zažil. Kdyby jste se mne teď zeptali, jestli bych tam jel znovu, tak nevím, co odpovědět. Asi jo, ale už ne na tak 
dlouhou dobu. A jestli mám někomu cestu do Thajska doporučit? Samozřejmě, že ano. Nádherná země, teplo, většinou příjemní lidé. A 
vydat se tam na takhle dlouho? Zase říkám ano, jednou člověk musí něco zažít na vlastní kůži a udělat si vlastní obrázek. Chce to nebát 
se něco risknout a i negativní věc je nakonec zážitek. Doma je člověk pořád a pořád bude, tak proč neokusit trochu něčeho jiného a zase 
se vrátit. A nedat na nějaké vyprávění či čtení a udělat si vlastní úsudek. Krásně se mi to píše, teď, když je květen, můj nejzamilovanější 
měsíc.  Teď už si hezky sedím v Krompachu, nebojím se napít vody z kohoutku, neštípou mě komáři, všude kolem všechno kvete, 
včely bzučí ve třešni a já si lebedím pod ořechem a píšu tyto řádky. Teď bych určitě nikam nejel. A jsem tak unavený a nacestovaný, že 
jsem si říkal, až přijedu domů, tedy do Krompachu, tak si nakoupím zásoby, zalezu domů a půl roku nevytáhnu paty ani na Jůliovku. 
Nebýt nutných návštěv zubaře, tak bych to snad i dodržel. A jestli to vydržím do budoucna, nevím, asi ne. Doma je to nejlepší, každý se 
domů rád vrací. Ale nebojme se poznávat svět. 
Zdraví JP. 

 
Historické pohlednice 

 

 
archiv: Panák. 

 
 
¨ 
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Pro kulturní nadšence  – květen  2012 - Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo středa 6. června v 18:00 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ NOVÝ BOR 
 
Městské divadlo pondělí 11. června v 19:00 
Agentura Fanny - Zora Kostková 
ZMÝLENÁ PLATÍ 
Hrají Milena Steinmasslová, Ivan Vyskočil, Dana Homolová, Otto Kallus.  
Veselá komedi o mnoha zmýlených... může se to stát i vám! Výtvarnice Lena žije na samotě u lesa, kde ji překvapí návštěva tří mužů. 
Všem jim zamotají hlavu různá nedorozumění, lži, směšné a absurdní zmýlené. Režie: Rober Bellan. 
vstupné: 260 Kč  
 
Městské divadlo čtvrtek 14. června v 17:00 
ŠERPOVÁNÍ MŠ KLÍ ČEK 

 
Náměstí Míru 15. - 16. června  
SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI 

 
Městské divadlo středa 20. a čtvrtek 21. června v 17:00 
AKADEMIE ZŠ U LESA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Různé 
 
 
 
Firma Jirmásek nabízí možnost koupě mléka a mléčných výrobků 
v Krompachu 
Složení mléka naší krávy Jersey je 7% tuk, 4% bílkoviny. 
Mléko je žlutě zbarvené za karoténem a je vhodné k výrobě 
másla a sýrů. 
domácí mléko plnotučné 15Kč/ 1litr /nepasterované/ 
domácí tvaroh plnotučná 27Kč/ 250g 
domácí měkký sýr 27Kč/ 100g / výroba na objednávku. 

 
 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2012 
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, 
mob.: 777 174 836 

2.6., 23.6., 14.7., 4.8., 25.8., 15.9., 6.10., 27.10., 17.11., 8.12., 
29.12.2012, 19.1.2013  

 
 

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. 


