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Z obecního úřadu 
Ve středu 27.4.2016 proběhlo v prostorách obecního úřadu další veřejné zasedání zastupitelstva obce. 
Musíme konstatovat, že tentokrát se hodně diskutovalo a atmosféra byla až bouřlivá. Diskusi vyvolalo několik bodů. Jednak o 
zrušení nedávno navržené směrnice pro výběrová řízení, dále diskuse o vybudování veřejného osvětlení směrem ke hraničnímu 
přechodu Jonsdorf, budování cyklostezek v rámci akce „Okolo Hvozdu“ a v neposlední řadě o místním vodovodu a jeho stavu.  
Dále obec sdělila, že vzhledem k tomu, že dosud není připraven projekt úprav okolí kravína a hasičské zborojnice, se tato akce 
odkládá. 
 Co se týče stavu vodovodu, vyjádřili obyvatelé Krompachu obavy o zásobování vodou a rozhodně by dali přednost investicím do 
vodovodu před budováním cyklostezek. Práce na svodu pramenišť do bazénových nádrží se zastavily a nejsou dokončeny. To bude 
mít za následek neustálé dočerpávání vody z vrtu, neustálý provoz čerpadel s rizikem jejich poruchy, nehledě na finanční náklady 
pro obec.  
Na renovaci vodovodního řadu a kanalizace obec dotaci od státu nedostane pro malý počet připojených stálých obyvatel. Dotace se 
mimo jiné poskytuje na vybudování kanalizace a vodovodu nového, ne na rekonstrukci. Návrh obyvatel obce byl, zda by nebylo 
výhodnější investovat peníze do opravy řadu a provádět práce postupně po úsecích podle předem stanoveného harmonogramu, jak 
budou obecní peníze. 
Zároveň zúčastnění obyvatelé obce vznesli požadavek na zpracování aktuálního Provozního řádu vodovodu. 
Podobně se občané zamýšleli nad cenou, kterou bude požadovat budoucí dodavatel rekonstrukce veřejného osvětlení na hraniční 
přechod. 
Zápis ze schůze připravený obecním zastupitelstvem je vyvěšen na: 
http://www.obec-krompach.cz/uredni-deska/usneseni-c2-2016-26662.html 
 

Německý svátek „Den otců“ a Krompach 5.5. 2016 
Jako každý rok i letos slavili němečtí sousedé svůj svátek „Den otců“. Po letech, kdy tyto oslavy probíhaly na našem 
území celkem v klidu, nastal letos obrat. 
Jistě, nelze zevšeobecňovat, většina sousedů se chovala slušně, ale našly se skupinky, jimž se chování vymklo. 
Nemluvme o nepořádku a hluku, případně drobných krádežích. Podívejme se, jak skončila naše společná práce, 
abychom měli centrum obce trochu hezké. Skupinka německých sousedů se „pochlapila“ a zlámala strom u sezení před 
kostelem. Strom, který jsme společně v roce 2010 sázeli. Šestiletý strom v květu skončil ulomený na zemi. Škoda je to 
značná, dosahuje tisíce korun, ale morální škoda je veliká. Jak jsme se dozvěděli, incident se neobešel ani bez 
nacistických pozdravů. Po právu skončili vandalové na služebně Policie ČR v Jablonném a doufáme, že budou řádně 
potrestáni. Škodu  ale nelze napravit.  

    
foto: DaR 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
 

č. 05/16     www.spk_krompach.wbs.cz    květen 2016 
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Vracíme se ještě obrazem k letošním oslavám „Čarodějnice 2016“ 
Jako každý rok i letos uspořádal místní sbor hasičů oslavu „čarodějnic“. Musíme říct, že se slavnost vydařila. Jídla a pití bylo dost a 
klobásky i pivo byly výborné, takže nic nebránilo dobré zábavě. A bylo vidět, že některé „čarodějnice“ se poctivě připravily i se 
svými dopravními prostředky a že se všichni dobře baví a jsou spokojeni.  
Takže místním hasičům velké díky a budeme se těšit na příští rok znovu. 
 

     

   
 

Máme tady květen a zase se je na co se těšit.  
Přednáška S. Chromce 14.5.2016 v 15:00 v knihovně nebo zasedací místnosti OÚ Krompach 
 „Co předcházelo okupaci ČSR nacistickým Německem 15.3.1939 a co následovalo“. 
Abychom si připomněli, že kdyby nacisté válku vyhráli, tak už bychom jako národ existovali jen v historii. A že 
 sudetským Němcům opravdu nejsme nic dlužni. 
 

Dětský den 2016  
Letošní „Dětský den“ pořádají : dětský domov, obecní úřad a sbor místních hasičů 28.5.2016 od 13:30 hodin. 
Akce začíná pohádkou pro děti i dospělé v prostorách tělocvičny dětského domova. 
Dále navazuje zábava na hřišti za dětským domovem s hrami a opékáním buřtíků  
Pro děti je občerstvení a limonády zdarma. 
 

Další ročník pěveckého koncertu Pěveckého sboru ČVUT tentokrát s novým hostem. 
Datum konání je 28.5.2016 od 17:30 hodin a jako nový host se představí Kytlický chrámový sbor. 
Koncert se bude konat opět v prostorách Dětského domova Krompach.  
Program koncertu: 
 
Pěvecký sbor ČVUT  
 
G..F. Händel: Halleluja 
J. S. Bach: Jesus bleibet meine Freude 
A. Scarlatti: Exultate Deo 
J. S. Bach: Sicut locutus est 
C. Franck: Panis Angelicus 
A.Vivaldi: Gloria (1. Gloria, 4. Gratias agimus, 
                              5. Propter magnam gloriam) 
 
Kytlický chrámový sbor  
Je vous salue Marie 
 

pravoslavné : 
Tebe poem ( Bortnianskij ) 
Bogorodice ( Rachmaninov) 
Uže ne ja živu 
Taizé: 
Bleibet hier 
Veni lumen 
spirituály: 
I am so glad 
Ride the Chariot 
Deep river 
Soon I will 
 

Společný koncert - Kytlický chrámový sbor a Pěvecký sbor ČVUT  
W.A.Mozart: Ave verum 
Dirigovat bude Jan Steyer, doprovod na pianino (klávesy) Karel Prokop, Kytlický chrámový sbor řídí Marie Šťastná. 
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Kultura Cvikov kulturní centrum Sever Cvikov 
 
Transsibiřská magistrála 
Beseda s cestovatelem Václavem Turkem 
10.5.2016 od 18 hodin 
 
Barabanfest 
9. ročník mezinárodního hudebního festivalu mládeže. 

 
Vlastimil Vondruška 
Setkání se spisovatelem historických románů 
Oldřich z Chlumu – román a skutečnost 
24.5.2016 od 17 hodin 

20. – 21.5.2016 
 
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo středa 11. května v 19 hodin 
Renato Giordano a Rodolfo Sonego, agentura 
Harlekýn 
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM 
Komedie překvapení, zvratů, krásných lží, bouřlivých 
scén i italského humoru. 
V hlavní roli: Simona STAŠOVÁ a Michal DLOUHÝ 
vstupné: 400 Kč 
 
Městské divadlo sobota 20. května v 17 hodin 
NOPOĎ Nový Bor 
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY - po 20-ti letech tak 
trochu jinak 
Jak to bylo když se Anče s Kubou vzali a narodila se 
jim dcera. 
vstupné: 50 Kč 
 
 
sobota 21. května v 10 hodin 
Charles Perrault - 1. Neratovická divadelní 
společnost 
OSLÍ KŮŽE - aneb nebojíš se princezničko? 
V našich zemích je pohádka známa především díky B. 
Němcové, která ji ve své sbírce zpracovala jako 
pohádku Princezna se zlatou hvězdou. 

 
sobota 21. května v 15 hodin  pozor nový čas začátku 
v 15 hodin 
na motivy H.CH.Andersena Vlastimil Hozda 
DS E.F.Burian Tanvald - POHÁDKA O MOŘSKÉ 
VÍLE 
Pohádka o mořské víle na motivy pohádky Malá mořská 
víla. Ale u nás vše dobře dopadne, zvítězí dobro a zlo 
bude potrestáno. 
Pro děti od 7 let 
vstupné 50 Kč 
 
Městské divadlo středa 1. června v 19 hodin 
Jean-Claude Islert, Divadlo Palace Praha 
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ 
Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, 
Karolína Krejčová, David Punčochář 
Francouzská konverzační komedie o tom, jak může 
dopadnout doučování matematiky pod peřinou. 
„Zamilovat se je vroucné přání vypadat mladší ve stáří a 
starší v mládí.“ 
vstupné: 350 Kč 

Pro děti od 4 let 
vstupné 50 Kč 
 
 
A na  červen se pro vás připravuje 
 
Pozvánka na 3. krompašský jarmark "Krompach umí" v sobotu 18.6.2016 
 
Ráda bych Vás pozvala na další setkání sousedů z Krompachu. Letos se poprvé na jarmarku představí i sousedé z 
okolních vesnic. Připravujeme pro Vás a Vaše děti také soutěže, občerstvení a živou hudbu. Již tradičně na odpolední 
jarmark naváže večerní premiéra nové divadelní hry. Nechte se překvapit a dorazte v co nejhojnějším počtu. 
Kdo máte zájem pochlubit se společně s ostatními Vaším koníčkem či profesí, ozvěte se brzy, prosím, na mail 
blanka.horackova@krompachumi.cz. 
Těším se na viděnou, Blanka Horáčková. 
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Takže je pro vás na květen a červen připraveno několik zajímavých akcí, jen si vybrat a přijít se pobavit.  
 
 
Rád bych Vás všechny upozornil, že místní divadelní spolek ĎAS připravuje na letošní sezónu novou hru. Nenechte 
si to ujít, bude o Krompachu a okolí. 
Zatím se pilně každý pátek a sobotu secvičuje a opakuje a opakuje…….. 
 

     
 
 
Něco na procházku k sousedům. 
Pivo teklo potokem v malé obci na Žitavsku 
Dřívější obec Dittelsdorf, dnes součást města Žitavy, ztratila svou samostatnost v roce 2007, kdy k městu byly 
přičleněny ještě další obce. Dittelsdorfem protékají dva potoky a sto podstávkových domků spíš tvoří skanzen než 
obyčejnou vesnici. Naučná stezka prochází kolem nejkrásnějších domků. 
Vydat se do deset kilometrů vzdálené obce od Žitavy zvláště na jaře, kdy kvetou třešně a další nádherné peckoviny, 
může být neobvyklým zážitkem. Obcí prochází cyklostezka Odra - Nisa a z Liberce je to sem přes polskou Sieniawku 
necelých třicet kilometrů. 
Malá obec má velice zajímavou historii, byla založena již ve čtrnáctém století, kdy v Lužici vládl Karel IV. Sám tudy 
projížděl na inspekční cestě dvakrát. Za vlády Václava IV. se rozkmotřila spolupráce Zhořelce a Žitavy a v roce 1412 
Dittelsdorfským potokem teče pivo z rozbitých sudů, důsledkem pivní války. Nelítostný souboj, i když bez lidských 
obětí, se udál mezi oběma městy právě na jižním okraji obce. 
Historie netvrdí, komu obec vlastně patřila v době, kdy jsou zmiňovány církevní poplatky, ale určitě to mohlo být město 
Žitava. Později je Dittelsdorf v majetku pánů z Donína, kteří vlastnili hrad Grabštejn nedaleko Hrádku nad Nisou. 
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Růst hospodářství za vlády Karla IV. přináší na Žitavsku i negativa. Bohatí měšťané žijí rozmařile, a městská rada proto 
vyhlašuje nařízení, kterým se zakazuje na svatby zváti jiné hosty než příbuzné, z hostiny se pak nesmějí rozesílat pokrmy 
známým, nelze doprovázet nevěstu do lázně, zakazuje se dávat dary nevěstě a ženichovi, nesmí se nosit špičaté střevíce 
ani krátké suknice, chodit za kmotra na venkov a navštěvovat cizí ženy v šestinedělí. 
Malé sídlo neprožívalo kritická období, Žitava byla členem spolku šestiměstí a první větší potíže nastaly ve šmalkaldské 
válce, kdy Habsburkové uvalili na města tresty. K formování a životu obce prospívala jeho blízkost nedalekému klášteru 
Mariino údolí. 
Od roku 2007 připadla obec Žitavě, bydlí zde asi tisíc obyvatel a z výšky je dnes obec podobná orlu s rozpjatými křídly. 
Lidé o své domky, obzvláště podstávkové, které byly konstruovány jako tkalcovské dílny, svědomitě pečují. Barevné 
malby, plno květin, zahrádky a nejrůznější ozdoby u domů často i vtipně vystavené exponáty dokumentují spokojený 
život občanů. 
Na naučné stezce návštěvník potká místo, kde se nejlépe suší prádlo, zahradní prádelnu nebo pojízdnou toaletní mísu. 
Místo školy má obec kulturní dům a na návsi samozřejmě lavičky pod stoletou lípou, obchod s potravinami a hospodu. 
Na okraji obce je malé muzeum, dokumentující historii obce. Dřevěný podstávkový dům je z osmnáctého století a kdysi 
sloužil také místnímu tkalci. Textil v Ponisí byl hlavním zdrojem obživy vedle zemědělství. Obec zdobí nádherná stavba 
kostela svatého Matouše od Carla Augusta Schramma. Kouzelné až pohádkové uličky lákají k prohlídce celé obce a 
současně i k vystoupání na blízký kopec Steinberg. 
Pro obyvatele severních Čech není Dittelsdorf neznámým. Většina obyvatel je  u dobrovolných hasičů a ti se už více než 
čtvrtstoletí kamarádí s hasiči v Hrádku nad Nisou. Vedle cvičení jsou to i společné zásahy při požárech, ale také i 
společenská setkání.   

Milan Turek 
 
Babinec  
Milé ženy, 
Jste opět zvány k posezení a debatě 21.5. 2016 v 20:00 hodin v restauraci „Na Vyhlídce“. Zdravím vás a těším se na 
vás.             Jarka Davidová 

 
Něco málo k pobavení a povzbuzení dříve narozených. 
 
A léta běží, vážení. 
 
Všem bez rozdílu, i nám. I nám v Krompachu. Všichni stárnem. Záleží ovšem na každém z nás, jak se s tím vypořádá. 
Někdo si koupí psa, někdo kočku, nebo papouška, nebo nic. Zavře se doma a lituje se, jak to bylo dřív lepší, nebolely ho 
kolena, měl ještě všechny zuby, viděl bez brejlí a chodil bez hole. To je to nejhorší co člověk může udělat. Zalézt, litovat 
se a mrmlat. Chce to jít mezi lidi, mezi známé a přátele a probírat to společně. On každý z nás už má nějakou tu chybu, 
vadu na kráse, někde už je aušusovej. Ten má plechové koleno, ta zas kyčel, ten furt kašle, ten zas blbě vidí, tlak, cukr, 
cholesterol. Ale společně se to všechno lépe zvládá a snáší. S humorem, vtipem a nadsázkou.   
A tak se my starci  a stařenky scházíme, nejčastěji v hospůdce. A máme kde, protože teď už tu máme dvě. A obě hezké. 
U Pepy i u Romana. Probereme tam v pohodlíčku u pivečka, nebo u kafíčka všechno možné. Kdo kde dřív bydlel, jak ta 
chalupa vypadala, kdy ji zbourali, co bylo za drátama a už není, kterej starosta byl dobrej a kterej stál za prd. V hospůdce 
jsme se scházeli vždycky i jako mladí, ale témata rozhovorů se nám dnes podstatně změnila. Dřív to byl hlavně sex a 
sport. Kdo, kdy, kde s kým. Za jak dlouho uběhneš stovku, kolik skočíš do dálky, do výšky, kolik kliků, jak dlouho 
vydržíš pod vodou atd. Dnes jsou priority úplně jiné a i disciplíny se výrazně změnily. Sex jsme vyměnili za vaření, 
vyměňujeme si recepty, přinášíme si vzorky na ochutnávku a to dokonce na mezinárodní úrovni. Nějaká rychlost, dálka, 
výška, to už je nám absolutně lhostejné. V našem věku jsou mnohem důležitější faktory. Vylezeš ještě z vany? Zavážeš 
si sám boty? Umíš to na jedno nadechnutí? Oblíkneš si ponožky vsedě, nebo si musíš lehnout? Obuješ se bez metrové 
lžíce? Najdeš brejle bez brejlí atd. A najednou zjistíš, že problémy co máš ty má i Jarda, Franta, Pepík, Mařka, Tonča , 
Jana. A hned je to veselejší, nejsi v tom sám. Nebudou si utahovat jenom z tebe a jsou si vlastně všichni rovni. A když 
nejsou, tak budou. A poznáš nakonec, že je nejdůležitější se nějak dobelhat mezi kamarády, že všechny strastí se tady 
snáší mnohem líp a nebo na ně člověk alespoň na chvíli zapomene. Takže vy, naši vrstevníci a vrstevnice nad „sát“. 
přijďte mezi své, zavzpomínáme, zanadáváme si společně a pobavíme se. Stáří je nepříjemné, ale je lepší bejt starej, než 
mrtvej. A tak užívejme každého dne kdy se ještě probudíme a řešme své strasti s humorem a společně. A k tomu nechť 
nám dopomáhají obě restaurační zařízení a budiž velebeni oba jejich provozovatelé.  

 J. Pomahač. 
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Termíny rozvozu plynu pro rok 2016 
21.5., 11.6., 2.7., 23.7., 13.8., 3.9., 24.9., 15.10., 5.11., 

26.11., 17.12.2016 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 

mob.: 777 174 836 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 !!! 
 
 
 

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 www.spk_krompach.wbs.cz 
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