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Zprávy z Obecního úřadu:  
 
Opravy silnic 

Oficiálně začínají opravy dnem 5.6.2013, a to opravou silnice Juliovka – Krompach - kostel 
Dobrý den, 
Na základě dalších jednání ohledně vedení náhradní autobusové dopravy po dobu uzavírky silnice Juliovka – Krompach jsme nakonec 
byli nuceni akceptovat objízdnou trasu z Krompachu přes Heřmanice do Mařenic a opačně. 
Doprava z Krompachu bude zajišťována mikrobusem do Mařenic, kde bude přestup na autobus z Dolní Světlé do Cvikova; 
obdobně v opačném směru. Výjimkou bude ranní spoj s odjezdem v 7:10 z Krompachu, který pojede až do Cvikova, a 
v opačném směru spoj v 10:40 ze Cvikova, který pojede až do Krompachu. 
S ohledem na omezenou kapacitu mikrobusu nadále platí naše prosba, aby část dětí v ranních hodinách využila předchozí spojení, tj. 
v 6:40 z Krompachu do Mařenic, i když to bude znamenat nepříjemné čekání 25 minut v Mařenicích – v opačném případě ale hrozí, že 
se do následujícího spoje v 7:10 všichni  nevejdou. Současně spoléháme na to, že Dětský domov zajistí dopravu „svých“ dětí vlastním 
vozidlem. 
Náhradní spojení nebude zajištěno u prvního ranního spoje v 4:35 z Krompachu(pravidelné využití jen 1 cestující) a také o víkendech! 
V příloze posílám aktuální návrh jízdního řádu, kde na jsou vyznačeny všechny spoje  mezi Cvikovem a Dolní Světlou + Mařenicemi a 
Krompachem. 
Zahájení platnosti uzavírky a objížďky se nadále předpokládá v pondělí 3.6. 
V případě, že by ještě došlo k dalším změnám, budu Vás neprodleně informovat.  Současně prosím o předání těchto informací 
občanům. 
Děkuji za spolupráci. 
S pozdravem 
Jan Roženský KORID LK, spol. s r. o. 
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje 
 

Od srpna začíná oprava silnic Heřmanice – Krompach –kostel – hraniční přechod Jonsdorf 
Jízdní řády budou vyvěšeny na obecní tabuli a najdete jej též na konci tohoto čísla Krompašských rozhledů v různém. 

 
 
Postřehy ze zasedání zastupitelstva 15.5.2013  
 
- Plánovaná rekonstrukce vodovodního řadu ve spodní části Krompachu se odkládá. Z důvodů rekonstrukce silnic se nesmí do tělesa 
silnice 5 let zasahovat. 
- Byla odsouhlasena změna užívání pozemků – převod komunikace na travní porost. Jedná se o nevyužívanou starou cestu k bývalému   
domu Bažantových. Jedná se o souběh dvou cest. 
- OÚ odmítl nabídku odkupu nemovitostí bývalého statku Cvikov. 
- Nevyužívané vozidlo TATRA  SDH Krompach bude prodáno. 
- Podařilo se opravit vodovodní řad a odstranit tak velké úniky vody, které činily až několik kubíků za hodinu. 
- Mostek u rybníka u hasičárny bude opraven. Opraví jej SaM v rámci dokončení rekonstrukce silnice. 
- OÚ obdrží dotace na opravu stávající čističky. Čeká se na oficiální dopis od ministra pro životní prostředí. 
 
Obecní kronika 
Obecní zastupitelstvo žádá trvale bydlící občany i rekreanty, kteří mají vědomost o událostech v obci od roku 1987 po dnešek, o pomoc 
pro doplnění kroniky obce. 

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

č. 06/13     www.spk_krompach.wbs.cz     červen 2013 
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Pěvecký koncert v sobotu 1.6.2013 v místním kostele„14 sv. pomocníků“ .  
 
Pátý ročník společného koncertu Žitavského pěveckého sboru a Pěveckého sboru ČVUT Praha se uskutečnil v místním kostele. Po páté 
a opět úspěšně. Počasí bylo tak nevlídné, že jsme ani nedoufali, že vůbec někdo přijde. Je vidět, že se tu nadšenci pro vážnou hudbu 
najdou. Touto cestou děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou, zejména paní Jarce Davidové za větrání a přípravu kostela na koncert  
a věříme, že se všem koncert líbil. Po koncertě se uskutečnilo v místním Dětském domově s laskavým svolením  pí. ředitelky Mgr. 
R.Stiblíkové  jednání vedení sborů o další spolupráci. Podle výsledků tohoto jednání se bude koncert v příštím roce konat opět a 
zároveň na základě projeveného zájmu starostou  Oybina p. Gothem, budou sbory zpívat i v Oybině. 
 

     
foto: Miloš Pícha 

 
 
Akce „Lou čení se školou“ 22.6.2013 

 
Rozloučení se školou aneb 

Hurá na prázdniny!  
 

 Rok zase utekl a je to tu opět !  
 

Zveme všechny děti, mamky, taťky, tety, strejdy, babičky i dědečky na odpoledne plné smíchu a klábosení 
 

Kdy?  22. 6. 2013 ve 14.30 hodin 
Kde? Areál dětského domova a louky a cestičky krásné vesničky Krompach 
 

Program:  
14.30 hod. „Zamilovaná pohádka“ - v tělocvičně  DD hraje divadlo Koloběžka 
15.30 hod. hledání ztraceného pokladu 

cestou nás budou provázet pohádkové postavy, splníme pár lehkých úkolů a odměnou nám bude nalezený poklad  
17.00 hod. opékání buřtů u hasičárny a sousedské klábosení  
 
 
 
Prázdniny už nastanou, 
ranní hoňky přestanou. 
To nemusím ráno vstát  
a do školy pospíchat. 
 

 

 

Celý den se poflakovat, 
nic do školy připravovat. 
Už se na to hrozně těším, 
když poslední úkol řeším. 
 
 

 
 
 
Babinec  
 
Vážené dámy, děvčata. 
Babinec se bude napříště konat každou třetí sobotu v měsíci od 20:00 hod v restauraci „Na Vyhlídce“. 
Zaneste si tuto informaci do svých diářů a kalendářů a nezapomeňte přijít. Vždycky se najde něco, co je třeba probrat s ostatními, nebo 
se i jen poradit, a nebo jen posedět. Takže nezapomeňte, tento měsíc v sobotu 15.6. ve 20 hod v restauraci „Na Vyhlídce. 
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Co vy a Krompach? Známe se? 
 
Druhé volné pokračování: 
P. Novotný Bohumil, důchodce, chalupář. 
Jezdíte do Krompachu na chalupu, jak jste se k tomu dostal? 
Chalupu jsme zdědili, původně ji měli rodiče manželky. Po svatbě jsem začal na |Krompach jezdit taky a už sem jezdí i děti s vnoučaty. 
Líbí se vám tady? 
Líbí, kdyby ne, tak sem nejezdím. Příroda je tu hezká a vnoučata jsou  tady spokojená. 
Myslíte, že Krompach má něco zajímavého, něco co sem láká lidi? 
Co láká lidi, to nevím, ale co je tady rozhodně nejhorší, jsou cesty. 
Chodíte na Krompašské akce, schůze zastupitelstva? 
Ne. Není moc času, máme tady dost práce. Poslední dobou jezdíme  častěji do Prahy za lékaři a podobně. Na zastupitelstvo nechodíme, 
přečteme si to potom v Rozhledech, takže o tom, co se dělo nebo bude dít, víme. 
Co by se podle Vás mohlo nebo mělo na Krompachu změnit? 
Kromě cest? Mohlo by se tady dát omezení rychlosti (pozn. jedná se o silnici od hraničního přechodu Jonsdorf). Často vidíme, že auta 
tady profrčí, aniž by si řidiči uvědomili, že by tu mohli být  děti třeba na kolech. Je zajímavé, že Němci většinou jedou pomaleji, ale 
Češi to moc neřeší. 

Děkujeme za rozhovor 
Rozhovor připravila externí spolupracovnice  pí.Tereza Soukupová  

Ohlédnutí za historií Krompachu 
 

Nový seriál o Krompachu připravuje a poskytl z archivních materiálů pan Miloslav Panák. 
Redakce Krompašských rozhledů bude v příštím období vydávat jednotlivé kapitoly o minulosti Krompachu.. Pro pozorné čtenáře 
uvádíme, že se jedná o doslovný překlad z kurentu, tak jak to přeložil z archivních materiálů Mgr. Rudolf Kružbenský. Není proto 
provedena pravopisná úprava. Jednotlivé kapitoly a jejich obsah byly čerpány z kronik Krompachu, jako je školská, farní a obecní 
kronika. Také je čerpáno z kroniky válečných veteránů. V první kapitole se uvádí stavba silnice Heřmanice – Krompach a v příštím 
roce to bude 100 let od zahájení stavby. 

Miloslav Panák 
 
První část – Stavba silnice Heřmanice – Krompach 
 
Podnět k výstavbě silnice z Krombachu do Hermsdorfu vzešel vlastně z horského spolku. Na valném shromáždění v Schönlinde hovořil  
Dr. Hille o spojovací silnici obou obcí. Po vícero jednání se zmíněnými obcemi bylo v létě 1914 konečně o stavbě rozhodnuto. Stavba 
silnice byla zadána stavitelskému mistru Winklerovi za Cvikova, který vypracoval návrh s náklady 67.000,- Kč, případně 12,50 Kč za 1 
m2. Protože tato silnice měla procházet částečně také Žitavským revírem, prohlásilo město Žitava , že je připraveno poskytnout 
pozemek bezplatně a mimo to věnovat 18.000.- Kč jako stavební výpomoc. Se zemědělci: Knobloch, Knochl, Schier, Lubak a Witschel, 
přes jejichž pozemky měla silnice taktéž vést – někde částečně – bylo ujednoceno, že za 1 m2 připadajícího pozemku jim bude dáno po 
1 Kč. Žádné dohody nebylo dosaženo s tehdejším majitelem pozemku Matauschenem, který se vzpíral i jen pár m2 svého pozemku 
stavbě obětovat. Proto musela být silnice vedena levou stranou, i když projektována byla vpravo přes tzv. „mostní kohoutek“, kde by 
stoupání silnice bylo významně menším. 
Dne 20. října 1914 byla trasa silnice vykolíkována. Na požadavek několika majitelů pozemků bylo vykolíkování dne 5. listopadu 
prověřeno stavebním radou. Jeden každý dělník měl  na hodinu dostávat jen 24 hal. Z čehož vzniklo velké rozrušení a také stávka 
dělníků. Vedení  stavby rozhodlo, že je třeba zvýšit hodnotu pracovní hodiny na 26 haléřů. 
V době války byla stavba silnice v r. 1917 přerušena a opět započala až v r. 1919 – 20 stavební firmou z Českého Dubu, kdy byla také 
dohotovena. Protože mezitím mzdy a ceny materiálu stouply  na 10- násobek, musel být vypracován nový rozvrh nákladů. Na naši obec 
připadlo navýšení na téměř 15 000.- Kč. 
V roce 1920 silnice dohotovena a dána do provozu. 
 
Jistě jste si všimli, že kolem kostela se něco děje, a kdo byl na koncertu, viděl i renovovaný lustr. 
Kostel Čtrnácti svatých pomocníků 
V loňském roce proběhla v kostele kompletní oprava elektroinstalace. Při opravě stropní konstrukce bylo nutné sundat skleněný lustr. 
Jeho technický stav byl zastaralý a po mnoha letech sklo velmi znečištěné. Vyčistit lustr vlastními silami bylo téměř nemožné. Již při 
demontáži padaly z lustru skleněné části, proto jsme se rozhodli oslovit odborníka. Pan Jiří Drvota z Nového Boru ochotně lustr 
repasoval. Celý lustr rozebral, vyčistil, nechal přidělat chybějící části a nově provedl elektrorozvod.   
Kompletní oprava lustru byla vyčíslena na 6.879 Kč. Částka byla uhrazena částečně z pojistné události, kde zbývalo 4.762 Kč, 1.000 Kč 
věnovali lidé při bohoslužbě konané zde v kostele Čtrnácti sv. pomocníku v roce 2011 a 1.117 Kč doplatilo o.s. Jánské kameny-
Johannisstein. 
Při žádosti o dotaci na 2. etapu opravy střechy kostela 14. sv. pomocníku v roce 2013 bylo o.s. Jánské kameny-Johannisstein úspěšné. 
V letošním roce může pokračovat oprava střešní konstrukce a dojde i k částečné výměně střešní krytiny.  
Věřme, že se nám pomalu, ale jistě, podaří celý kostel opravit, abychom se všichni mohli těšit z pěkné historické budovy. 
 

Markéta Kudrnová o.s. Jánské kameny-Johannisstein 
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Fotografie lustru před a po opravě 
 

      
před opravou                                                                   po opravě 

 
 
Kuchařský koutek  
 
Nakládané buřty – ála  Dorka 
Na 500 g buřtů 
Svaříme - 2 lžíce oleje, 2 lžíce octa, 2 lžíce kečup ostrý, 2 lžíce worchestru, 3 lžíce hořčice obyčejné, 2 kostky cukru, necháme 
vychladnout 
Přidáme - 1 majolku , 2 cibule, nakrájené buřty 
1 - 2 dny nechat uležet 

Přejí Doubravovi 

Zázračný lék proti chřipce i rakovině: - Dejte si zelí! 
Kysané zelí je vlastně terapeutický zázrak. Umožňuje bojovat 
proti únavě, zlepšuje obranyschopnost organismu a zvyšuje 
odolnost proti stresu. Na talíři tak máte účinný lék proti 
chřipkám, nachlazení a virózám.  
Bioaktivní obsah v podobě bakterií mléčného 
kvašení aktivizuje imunitní systém v boji proti virům a 
bakteriím, posiluje organismus proti infekcím. Důvodem jsou 
izotiokyanáty - látky, které vznikají procesem kvašení a chrání 
tělo před rakovinou. Šťávu z kysaného zelí proto nevylévejte, ale 
pijte ji, protože je velmi zdravá. Navíc výrazně zrychlí váš 
krok... 
Již 200 g kysaného zelí pokryje naši denní potřebu vitaminu 
C. Lepší verzí než teplé zelí je salát za syrova (cibule, kmín, sůl 
a cukr nebo sladidlo), který se hodí jako zimní příloha doslova 
ke všem slaným jídlům. Můžete ho dělat jak z kysaného zelí, tak 
z rovnou z hlávky - také bude zdravý, ale o účinek láku méně.  
Na izotiokyanáty je bohaté nejenom zelí,  ale veškerá košťálová 
zelenina, jako je brokolice, růžičková kapusta, květák nebo 
kapusta. 
Už tři porce zelí (nebo také syrové brokolice) za měsíc dokáží 
snížit riziko nádoru v močovém měchýři téměř o 40 %, zjistili 
američtí vědci z Ústavu pro výzkum rakoviny v Roswell Parku z 
Buffala ve státě New York. Všichni, kdo jedli alespoň tento 
minimální objem příslušné zeleniny, snížili riziko rakoviny o 40 
%. 
Protirakovinný účinek je však  mnohem vyšší u nekuřáků. 
Přesto bylo mezi kuřáky, kteří jedli tři porce syrové košťálové 

zeleniny za měsíc, o 73 % nádorů méně, než mezi kuřáky, kteří 
nesnědli ani toto minimální množství.  
Pozor, výhody se vztahují jen na syrovou zeleninu, neboť vaření 
snižuje blahodárné účinky izotiokyanátů o 60 až 90 %.  
To však neplatí pro zelí. Oblíbená česká lahůdka - zelí - se 
stává doslova lékem až poté, co projde procesem kysání.  Právě 
během něj v zelí vzniknou izothiokyanáty, které  kromě měchýře 
účinně chrání před vznikem rakoviny jater, plic, tlustého 
střeva a prsu.  
Američtí odborníci si všimli u polských imigrantek, že u nich po 
pobytu v USA během několika generací prudce vzrůstá počet 
případů karcinomu prsu, před nímž je dosud chránila domácí 
strava bohatá na kysané zelí.  
Díky činnosti bakterií mléčného kvašení je obsah vitaminu C v 
kysaném zelí dokonce vyšší než v čerstvém. Působí také proti 
depresím, protože obsah vitamínů skupiny B je dobrý pro 
nervovou soustavu.   
V kysaném zelí najdeme také vitamin K a z prospěšných  prvků 
třeba draslík, železo, vápník, zinek, hořčík, fluor a enzymy.  
Podporuje i látkovou výměnu a má odvodňující účinek, a proto 
umožňuje rychlé odstraňování odpadních látek z těla.  
Kysané zelí rovněž podporuje tvorbu krve a hormonů. Snižuje 
také krevní tlak a zároveň aktivuje funkci střev a vylučování 
toxických látek. Jinými slovy - naběháte se, ale stojí to za to!  
 

Zdroj: Článek dodala pí. M.Řípová 
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LESNÍ DIVADLO Sloup v Čechách - ČERVENEC 2013 
 
2.7.úterý 19:00 
Ferda Mravenec - Docela Velké Divadlo Litvínov 
 
5.7. pátek 20:00 
Zmýlená platí   Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan 
Vyskočil, Otto Kallus 
 
9.7. úterý 19:00 
Matylda zasahuje, aneb povídačky na í kačky - DAP 
 divadelní agentura Praha 
 
12.7. pátek 19:00 
Zázračný plamínek - divadlo Gordia Praha 
 
16.7. úterý 19:00 
Velryba Lízinka - Divadlo KRAPET o. s.  

 
19.7. pátek 19:00 
Trampoty čertíka Culínka aneb Čertovsky veselý muzikálek   
divadlo Kapsa  Andělská Hora 
 
23.7. úterý 19:00 
Sněhurka a sedm trpaslíků -  Nopoď Nový Bor 
 
26.7. pátek 19:00 
O dvanácti měsíčkách - zájezdová divadelní scéna Ústí nad 
Labem 
 
30.7. úterý 19:00 
Skřítkové    hrají: Markéta Tannerová, Lenka Šindelářová, 
Libuše Roubychová 

 
 
Sport 
 
Připomínáme ještě letošní ročník  MALEVIL CUP 2013  , který se letos opět pojede přes Krompach 15.6.2013.  
 
 
Vesele 
 

Velmi poučné: 
Je zamračený den v malém přímořském městě v Řecku - v 
zemi zmítané  finanční krizí. Prší, ulice jsou jako vymetené. 
Časy jsou zlé, každý má dluhy, všichni žijí na půjčku. 
Jednoho dne se v městečku objeví německý turista a zastaví 
se v malém hotelu. Požádá majitele, aby mu ukázal pokoje, 
že by si možná jeden pronajal. Majitel mu dá klíče od 
několika pokojů a vyžádá si kauci 100  EUR. Jakmile 
potenciální návštěvník zmizí na schodišti, vezme hoteliér 
100  EUR a utíká k sousedovi řezníkovi, aby zaplatil dluh 
za maso. Řezník se stoeurovkou běží na druhý konec 
městečka a zaplatí farmářovi  na místním statku za dobytek. 
Farmář uhradí svou pravidelnou platbu za krmivo a 
pronájem políčka na  místním zemědělském družstvu. 

Předseda družstva sebere 100 EUR, běží do hospody a 
zaplatí, co tam  propil na sekeru. Hostinský zaplatí šlapce, 
která mu dosud dávala na dluh. Šlapka utíká do hotelu a 
zaplatí účet za pokoj, kam chodila pracovat. Hoteliér položí 
bankovku na recepční pult. V tu chvíli sejde po schodech 
dolů německý host, řekne, že se mu žádný pokoj nelíbil, 
vezme si zpět svých 100 EUR a odjede z města i z Řecka. 
Nikdo nic nevytvořil, nikdo ani nevykonal žádnou práci, 
všichni zúčastnění se zbavili svých dluhů a s velkým 
optimismem hledí do budoucnosti. 

A takto, milé děti, funguje záchranný balíček 
EU . 

 

 
Různé 

 
 

NABÍZÍME  GEODETICKÉ PRÁCE 
ve vysoké kvalitě za nižší ceny 

 
Využijte akční slevy  15% na zaměřování budov a vyměřování pozemků. 

 
GEOPLÁN CZ s.r.o.   Malá 1177, 470 01 Česká Lípa 
Tel.:   487853485 Mobil:       603499351, 737817162 
E-mail:      clipa@geoplancz.cz  www.geoplancz.cz 

 
Před každou zakázkou Vám zdarma poradíme a zpracujeme cenovou nabídku. 

 
Za firmu Ing. Pavel Soukup-oprávněný zeměměřický inženýr 
Ing. Doubravka Soukupová-oprávněný zeměměřický inženýr 
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Termíny rozvozu plynu pro rok 2013 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

15.6. 
 6.7., 27.7.,  17.8.,  7.9.,  28.9.,  19.10.,  9.11.,  30.11., 21.12.2013.,11.1.2014 

  
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 
email: vincikj@volny.cz  

www.penzion-na-vyhlidce.cz 
 

Jízdní řád po dobu oprav silnic 
 

 
 

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 Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“   p. Vincíkovi. 

www.spk_krompach.wbs.cz  


