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Vážení spoluob čané a přátelé,  
 
V minulém čísle jsme Vám přáli klidné léto plné zážitků, bez nemocí a úrazů. 
Bohužel, část přání se vyplnila, i když ne tak, jak bychom si všichni přáli. Zážitek to tedy byl a asi na něj hned tak 
všichni nezapomeneme, byť byl velmi nepříjemný. 
 

Černý víkend 7. a 8. srpna 2010 
Byl to víkend, kdy se Krompachem prohnala blesková povodeň. Podobnou prý místní rodáci pamatují v roce 1955. 
Tentokrát byli postiženi všichni, kdo mají v Krompachu dům. Ať na kopci nebo v údolí. Voda tekla s kopců, lesů a polí 
nad obcí, přehnala se potoky, rybníkem, silnicí a nakonec domy. Vyplavila čističku i přečerpávací stanici kanalizace, 
zaplavila sklepy, zahrady, domy, silnici. 
Nebyli jsme v tom sami. Vyplaveny byly i obce v okolí. Heřmanice, Mařenice, Lindava, Cvikov, Jablonné, Mimoň a 
další. A byly na tom  mnohem hůř! 
Přejeme všem, aby se jim poda řilo vše dát rychle do po řádku. D ěkujeme všem, kte ří se hned snažili pomoci 
svým soused ům, kte ří na tom byli ješt ě hůř než oni sami. D ěkujeme hasi čům, kte ří se hned v pond ělí vrhli na 
odstran ění škod na silnici na horní Krompach, která byla ne jvíce zni čená, aby byla alespo ň průjezdná. 
Podařilo se nám sehnat fotografie z této bleskové povodně a tady je Vám předkládáme. 

(Kal) 
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A tady Mařenice 

    
 

    
. 
 
 
Víte, že Státní fond životního prost ředí ČR vyhlásil granty na pomoc po povodni pro rok 2010? Možná, že by stálo za 
to pokusit se tuto šanci využít a některé škody z ní pokrýt. 
 
http://www.sfzp.cz/sekce/599/program-na-podporu-obc i-postizenych-povodni/  
 
X.2. Program obnovy drobné vodohospodá řské infrastruktury   
Cílem programu je podpora realizace neinvestičních opatření v územích postižených povodní v roce 2010, ve kterých 
byl vyhlášen nouzový (krizový) stav. Jedná se o obnovu retenční schopnosti vodních nádrží (odbahnění, oprava hrází, 
apod.). 
 
Kdo m ůže o podporu žádat? 
Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:  

• územní samosprávné celky 
• obce, svazky obcí, právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky 
• školy a školská zařízení 
• nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace a občanská sdružení 
• státní příspěvkové organizace 
• organizační složky státu 



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

4/6 

• ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty 
včetně veřejných výzkumných institucí podle zvláštních předpisů 

• příjemcem půjčky může být i provozovatel komunální ČOV a kanalizace 
• v případě programu X.2. také fyzické osoby nepodnikající 

Jaké jsou formy podpory? 
Podpora je poskytována formou bezúročné půjčky s celkovou dobou splatnosti 7 let. Splátky jsou čtvrtletní s možností 
odkladu splátek až 2 roky v rámci celkové doby splatnosti. 
Jaká může být výše podpory? 
Pro program X.1. může být  půjčka poskytnuta ve 100% výši až 10 miliónů na jednu akci 
Pro program X.2. může být  půjčka poskytnuta ve 100% výši až 5 miliónů na jednu akci. 
 
SpK o této možnosti informovalo obecní zastupitelstvo a v případě jeho zájmu nabídlo pomoc s administrativní částí 
zpracování žádosti.  
 

Ješt ě připomínáme vzhledem k blížícím se volbám „Volební te rmínovník“  
 
Přehled základních termín ů pro komunální volby, které se budou konat v pátek a v sobotu 15. a 16. října 2006: 
 
18. srpna -  Registra ční úřad do této doby vyzve k odstran ění případných závad na kandidátních 

listinách. 
23. srpna -   Termín pro odstran ění závad na kandidátních listinách. 
28. srpna -  Rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátních listin a o p řípadném škrtnutí kandidáta 

na listin ě. Strana či kandidát se mohou odvolat k soudu. 
25. září -  Registrace odmítnutých kandidátních listin či jednotlivých kandidát ů na základ ě 

rozhodnutí soudu. 
30. září -   Zveřejnění oznámení o dob ě a místu konání voleb. 
12. - 16. října   do 14:00 - Zákaz zve řejňování p ředvolebních a volebních pr ůzkumů. 
12. října -   Poslední termín pro dodání hlasovacích lís tků voli čům. 
13. října -   Do 14:00 je lh ůta pro vzdání se či odvolání kandidatury. 
15. října -   První den voleb. Hlasování za číná ve 14:00 a kon čí ve 22:00. 
16. října -  Druhý den voleb. Hlasování za číná v 08:00 a kon čí ve 14:00. Pro oba volební dny platí 

zákaz volební agitace a propagace v objektu, kde je  volební místnost, a v 
bezprost ředním okolí. 

 
Tak bychom se snad brzy mohli oficiálně dozvědět složení kandidátek do obecních voleb. Jistě by bylo vhodné budoucí 
kandidáty a potenciální budoucí představitele obce představit. Co vy na to, kandidáti? Nechcete se veřejnosti 
představit a říci občanům obce s jakou p ředstavou jdete do voleb a co chcete obci nabídnout do budoucnosti ? 
Každému nabízíme místo v Rozhledech bez ohledu na p říslušnost k jakékoliv kandidátce . 
 
Připomínáme všem obyvatelům.  Budeme volit své kandidáty, chtějte, aby to byli lidé, kteří umějí, chtějí pracovat a 
nebudou jen planě slibovat, brát prebendy a v klidu si užívat výhod. Lidi, kterým nebude zatěžko pracovat, hledat 
možnosti, jak věci řešit, aby se obec rozvíjela a nezarostla v klidu kopřivami. Aby to byla obec, kam se každý rád 
přijede podívat a užívat si krásy Lužických hor. Obec, která bude žít, a lidé se sem budou stěhovat k trvalému pobytu, 
protože tu najdou to, co ve městech není. Zdravé klima, pohodu a alespoň základní služby.  
Je to běh na dlouhou vzdálenost, ale pokud nezačneme, nedoběhneme. 

(Kal) 

Něco zajímavého z okolí  
 
Zámecký vrch u He řmanic  

Zámecký vrch  je zajímavě tvarovaný kopec, ležící asi 2 km východně od Mařenic na severní straně silnice do 
Heřmanic. K výraznému pískovcovému kuželu (536 m) se na jižní straně připojují dva hřbítky, které svým tvarem 
připomínají podkovu, uzavírající okrouhlou dolinu. Třetí hřbítek vybíhá od vrcholu směrem k severu. 
Vrch tvoří křídové pískovce, které jsou níže na svahu proraženy čedičem. Jeho působením došlo ke zpevnění 
pískovce, který byl na několika místech těžen jako stavební kámen. Největší lomy jsou na jižním svahu hlavního kuželu 
a na temeni jihovýchodního hřbítku. 

Na zalesněném vrcholu hlavního kuželu jsou tři nevelké vyvýšeniny, zčásti ohraničené pískovcovými skalami. Nejdelší 
z nich vystupuje k jihozápadu, druhá je porušená okopem z roku 1938 a severně od ní je mělkým příkopem oddělený 
třetí ostroh, na kterém jsou nepatrné stopy středověkého hrádku. O jeho historii ani účelu není nic známo, ale podle 
pověstí měl patřit Berkům a zanikl prý nejpozději za husitských válek. Dodnes se zde dochovaly jen nepatrné zbytky 
zdiva, vyplňující dvě spáry mezi skalními bloky na západní a severní straně ostrohu. Na temeni zřejmě stála jen jediná 
budova, která mohla být chráněná nějakým jednoduchým opevněním. Na severní straně ostrohu, ale i na dalších 
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skalkách v okolí jsou vytesána jména vojáků, kteří zde v roce 1938 měli bránit pevnůstky pohraničního opevnění. 
Ze stejné doby pocházejí i vojenské symboly a jména čtyř vojáků, vytesané spolu s heslem "i život vlasti" v nápadné 
bochníkovité skalce na jihozápadním svahu hlavního kuželu. 

   
Zámecký vrch, zalesn ěný vrchol kopce. Skalka se jmény voják ů z roku 1938 na 

jihozápadním svahu kopce. 
 

Recepty  
 

Broňovy „bramborové koule“ – obdoba chlupatých knedlík ů 
 
Suroviny: 1 kg syrových brambor 
   10 rohlíků 
                 2 vejce 
                 sůl, pepř (není nutný) 
 
Postup:    Brambory oloupeme a rozstrouháme na struhadle na mrkev. Přidáme 10 na kostičky nakrájených rohlíku, 2 vejce, lžičku 
                soli a případně pepř. Vše důkladně smícháme, aby se vzájemně spojilo. Mouku nepřidáváme !!!  Do hrnce s vroucí vodou  
                vykrajujeme lžící nebo rukou koule, které vaříme podle velikosti 10 – 20 minut  (nutno vyzkoušet). Používáme všude tam,  
                kde bramborové knedlíky.     

Dobrou chuť! 
A nakonec  mali čko vesele  
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Přijde nová učitelka zeměpisu do školy. 
Otevře dveře do třídy, postaví se před žáky a začne: 
"Děti chtěla bych Vám říct...." 
Ale děti po paní učitelce začnou házet papírky a křičet, aby vypadla. 
Celá uplakaná vyběhne ven a utíká za ředitelem.Ředitel povídá: 
"Paní učitelko, já Vás chápu, ale jak to učil Komenský? Děti je třeba zaujmout a potom začít vykládat. Tak se pojďte 
podívat. 
"Ředitel rozkopne dveře do třídy: "Nazdar parchanti" 
„Ahoj řediteli!" 
"Dokážete, vy polointeligentní hovada, natáhnout prezervativ na glóbus?" 
"A co je to glóbus?" 
"Právě to vám teď vysvětlí vaše nová učitelka zeměpisu!" 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inzerce a jiné informace:  
 

 
 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2010   
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

 
2.1., 23.1., 13.2., 6.3., 27.3., 17.4., 8.5., 29.5., 19.6., 10.7., 31.7., 21.8., 11.9., 2.10., 23.10., 13.11., 4.12., 25.12., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednotlivé p říspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašský ch rozhled ů. 
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“ k p. Vincíkovi, nebo do domovní 
poštovní schránky na vrátkách Kalitovi – Valy 75 - údolíčko. 


