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Vážení čtenáři, 
 
Je tady polovina prázdnin a dovolených. Doufám, že se vám vydařily bez ohledu na počasí a těm, kteří se teprve chystají, přeji klidnou 
dovolenou a pěkné počasí. Snad se Vám všem již podařilo odstranit případné škody po zimě a plníte si své plány a budujete. Ať se Vám 
všem daří. 
Bohužel!!!!! Letos se nám zase po letech začíná objevovat jeden nešvar. Odpadky. Začínají se válet všude. Jak komu co odpadne od 
ruky, tak to tam zůstane ležet. Cesty jsou plné papírů od sladkostí a svačin. Láhve a plechovky od limonád, piv, atd. A dokonce i 
„odložená“ lednice na kraji silnice se najde. To nemluvím o lesích, kolik se v nich letos objevilo vyhozeného odpadu. Jistě, koše jsou 
po obci vzácností, leč právě proto. Přece si ten náš kraj, naši obec, kam, jak všichni svorně tvrdí, jezdí rádi, nezasypeme odpadem. Asi 
jde o výchovu a s tou je třeba začít včas. Ono to někdy začíná i pozdravem, úctou ke starším atd. Zamysleme se nad sebou. Děláme to 
pro sebe.   

(Kal) 
 

Co se v obci stalo? 
 
Jistě víte, že největší akcí poslední doby v Krompachu byl čtvrtý ročník Cyrilometodějských slavností, který se uskutečnil v sobotu  
2.7.2011. Přes nepřízeň počasí se nechá říct, že slavnosti proběhly úspěšně. Nedorazily, zřejmě kvůli počasí, některé stánky a atrakce, i 
přesto byli ti, kdo přišli, spokojeni. Tentokrát se prvně aktivně podíleli na organizaci i členové nového zastupitelstva patří jim za to dík. 
Díky patří i místnímu sboru SDH, který pomohl se stavbou stanu. Poděkování i nové místní kapele „GMČ“. Bylo to její první veřejné 
vystoupení a zhostila se ho velmi dobře a s nadšením. Díky i kapele MK3 a kapele dudáků, která byla milým překvapením a oživením. 
Velmi dobře se uvedly i mažoretky z Nového Boru, jejichž vystoupení bylo oceněno velkým potleskem. Nelze vyjmenovat všechny. 
Děkuji i kuchařkám. Jejich výtvory šly, jak se říká, na dračku. Poděkování i ženám ve stáncích s občerstvením a bazarem. Jednalo se o 
pí. Davidovou, Honkeovou a Doubravovou, které se práce zhostily s elánem. Stát celý den na nohou bez ohledu na nepřízeň počasí je 
jistě velmi namáhavé. Poděkování patří  prostě všem, kteří se podíleli jak na přípravě, tak i na průběhu akce. 
Akci nám sice znepříjemnilo počasí, ale mohli jsme dopadnout hůře. Akci „Slavnosti luk“ v Oybině na druhý den počasí znemožnilo 
úplně.  
Příští rok bude jistě krásné počasí. Jen si vzpomeňte. 1. a 3. ročník hezky, 2. a 4. ročník nevlídno. Jak jinak by tedy mělo být při pátém 
ročníku? Přeci hezky. 
 
K vlastní akci se ještě vracíme několika fotografiemi. 
 

    
 

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

č.07/11                  červenec 2011 
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Zvláštní poděkování patří i panu starostovi Audesovi, který i přesto, že byl ten den propuštěn z nemocnice po vážné operaci, neváhal a 
přišel se podívat a navštívit některé akce. Bohužel jeho kolega z Oybina, p.Goth, přišel až ve chvíli, kdy už déšť a zima ukončily 
slavnosti. 
 
Co se chystá? 
 
Nekonečné téma – silnice: 
V minulém čísle jsme uvedli, že od 1.7.2011 bude otevřen hraniční přechod Krompach – Jonsdorf. Bohužel se tak nestalo. 
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce 15.6.2011 zástupci KSSLK oznámili otevření přechodu ke dni 1.7.2011 a my tuto zprávu 
uveřejnili tak, jak byla podána. 
Bohužel 22.6.2011, tedy již týden po vydání Rozhledů, napsal p. Janďourek z KSSLK zprávu, kterou si můžete přečíst na obecní desce. 
Uvádí se v ní, že opravy budou prováděny ještě cca měsíc,  (aby ne, vidíte na silnici poslední dobou nějakou činnost? pozn. redakce) 
a pak bude přechod neokázale otevřen. Slavnostní otevření bude až po rekonstrukci silnice hranice – obecní úřad, v roce 2013.  
Myslet si můžete, co chcete. 
 
Uskuteční se první farmářský trh v Krompachu 
 

16.7.2011 od 12 hod do 13 hod – farmářský trh 
Na návsi, před budovou obecního úřadu 

Ovoce a zelenina 
 
Dále připravujeme „První krompašské  buřtobraní“  
Po loňském úspěchu setkání u kostela při příležitosti otevření nové úpravy prostoru jsme se rozhodli na toto setkání navázat a vytvořit 
tradici setkávání všech, kdo mají zájem. Akci připravujeme na polovinu září a o podrobnostech Vás budeme informovat. 
 
Z receptů:  
Jídelníček pro důchodce po zavedení důchodové reformy – oblíbená pochoutka „Kolínko na pivě“. 
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HISTORIE SKÁLOLEZENÍ II. ČÁST.doc 
 
Skalní oblast Sloup – v této oblasti najdete věže: Turek, Švédská věž, Holubí, Malé a Velké Apollo, Soudek, Hraběnka a další. 

Počátkem minulého století byly postupně slezeny pískovcové věže za hřbitovem a naproti hradu.  
 Největší zájem o horolezectví nastal v 60. a 70. letech, kdy se začaly vytyčovat cesty neustále těžší 

klasifikace. Nastoupili mladí lezci, zejména Jiří Šmíd, Joska Rybička, Pavel Kulík, Jiří Vodrážka a další 
pocházející ze Sloupu a Nového Boru, kteří se svými výkony se dostali na absolutní špičku v horolezectví. 
 

Skalní oblast Svojkov- zde se nachází Modlivý důl se skalní kaplí, ke které se dostanete od restaurace Na zámečku. Nedaleko jsou 
věže Novoborská, Strážce, Vyhlídková a mnoho dalších. V Bukovém dole jsou například Pinkasova věž, 
Buková, Volšova a v tzv. Svojkovských věžích je Matterhorn, Českolipská, Praděd, Čertík, Neznámý terč, 
Věž přátelství. 
Lezení v těchto skalách je opravdu těžké, velice technicky náročné, ale krásné. 
 

Loučím se s vámi – HORÁM ZDAR! 
Jarda Řípa     

   
 

 
Historické pohlednice Krompachu.  
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Pro zájemce - ČERVENEC 2011 - LESNÍ DIVADLO - SLOUP V ČECHÁCH  
 
úterý 2. srpna v 19:00 
Divadlo Krapet 
KOCOUR MODROOČKO 
Mladý kocourek při svém dospívání poznává spoustu věcí. 
vstupné:40 a 80 Kč 
pátek 5. srpna v 19:00 
Divadlo Pohádka Praha 
TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU 
Pohádkové leporelo plné písniček 
vstupné: 40 a 80 Kč 
úterý 9.srpna v 19:00 
DS DAP Praha 
JAK SE KROTÍ PRINCEZNA 
Pohádka určená i těm nejmenším dětem 
vstupné: 40 a 80 Kč 
pátek 12. srpna ve 20:00 
Divadelní klub Jirásek 
PES BASKERVILSKÝ 
Hororová komedie s filmovou projekcí 
vstupné: 40 a 80 Kč 
 
 

úterý 16. srpna v 19:00 
Divadlo F. Krezmanna z Prahy 
ČAROSTŘED A ČERNÁ PANÍ 
Činoherní pohádka.Hrad obývá Černá paní, kterou mág 
Čarostřed zaklel, protože se odmítla stát jeho ženou. 
vstupné: 40 a 80 Kč 
pátek 19.s rpna v 19:00 
Divadlo Kapsa Andělská Hora 
O RŮŽENCE 
Romantický pohádkový muzikál na motivy francouzské 
pohádky CH. Peraulta. 
vstupné: 40 a 80 Kč 
úterý 23. srpna v 19:00 
Docela Velké Divadlo Litvínov 
KDYŽ JE V PEKLE NED ĚLE 
Pohádky o dvou malých čertech, kteří zlobí stejně jako malé 
děti. 
vstupné: 40 a 80 Kč 
pátek 26.srpna ve 20:00 
GREENHORNS S HONZOU VYČÍTALEM 
Závěrečný koncert letošního kulturního léta. 
vstupné: 150 a 80 Kč 

Na představení v lesním divadle nelze rezervovat vstupenky! 
Různé 

 
 

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 

 
Koloniál „U GOGA“  
Mařenice – křižovatka 

Potraviny, uzeniny, lahůdky 
Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16 

So 7 - 10 
 

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. 


