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Zprávy  
 
Silnice – Juliovka – Krompach kostel 
Jistě jste si všimli, že silnice je již otevřena pro provoz. Přesto buďte trpěliví. Práce na silnici ještě pokračují a může se stát, že budete 
muset chvilku počkat, až vám stavební technika silnici uvolní. Dodělávají se kraje, škarpy a vodoteče, na které je třeba i těžkou 
techniku. Přesto všechno musíme říci, že je to opravdu jiná jízda! 
Takže to vypadá, že bychom se mohli dočkat opravy i zbytku silnice na přechod Jonsdorf. Doufejme. Zatím se nic neděje, přestože 
podle obdrženého grantu se měla silnice kostel – přechod již začít opravovat. 
 

     
  
Silnice – pokračování – směr Heřmanice a směr přechod Jonsdorf 
Směr na Heřmanice – jak jste si někteří všimli, bývá občas úsek uzavřen pro dopravu. Probíhá prořez stromů a křoví podél silnice. Jak 
nám sdělil starosta obce p. Audes, zřejmě příprava na rekonstrukci. Zařízení staveniště pro pracovníky (buňky) budou v prostoru před 
bývalým kravínem. 
Co se týká silnice kostel – Jonsdorf, nic se zatím neděje a nejsou žádné zprávy. Protože ale všichni krompašáci jsou zvědaví a tato 
problematika je pochopitelně zajímá.  
 
Poslali jsme proto ohledně opravy obou zmiňovaných silnic e-mailový dotaz na Krajskou zprávu silnic LK, který p řetiskujeme: 
 
Znění dotazu na KSS LK: 
Od: kalitovi@volny.cz  
Předmět: Pokračování rekonstrukce silnice Krompach - státní hranice  
Komu: "Jan Růžička KSSLK" <jan.ruzicka@ksslk.cz>  
Datum: Úterý, 13. srpna 2013 - 11:26:11 
Kopie: "Jan Čáp" <jan.cap@kraj-lbc.cz> 
 
Vážený pane řediteli, 
probíhají dokončovací práce na rekonstrukci silnice Juliovka - Krompach kostel. Spokojení obyvatelé Krompachu se stále častěji 
ptají, jak bude rekonstrukce pokračovat dále, tj. části silnice Krompach kostel - státní hranice směrem k Jonsdorfu a část Heřmanice 
- Krompach kostel. 
K první části rekonstrukce silnice III/27017 Krompach kostel - státní hranice směrem k Jonsdorfu jsme našli na internetu 
realizovaný projekt s reg.číslem CZ.1.13/1.1.00/29.01184, který má dobu realizace červenec 2013 až 31.prosinec 2013. Protože 
obec nemá žádné další informace o pokračování prací, rádi bychom od Vás měli přesné a zaručené informace, které bychom také 
uveřejnili v regionálním periodiku Krompašské rozhledy a které zodpoví stále sílící dotazy občanů. Tím se také vyřeší šíření 
nepodložených zpráv mezi lidmi. 

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

č. 08/13     www.spk_krompach.wbs.cz    srpen 2013 
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Děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemný zbytek léta 
Rudolf Kalita 
předseda Sdružení pro Krompach, o.s. 
 
Odpověď, kterou v plném znění přetiskujeme: 
 
Od: "Jan Růžička" <Jan.ruzicka@ksslk.cz>  
Předmět: RE: Pokračování rekonstrukce silnice Krompach - státní hranice  
Komu: kalitovi@volny.cz  
Datum: Úterý, 13. srpna 2013 - 14:27:57 
Kopie: "Cap Jan" <jan.cap@kraj-lbc.cz> 
  
 
Dobrý den, pane Kalito, 
část stavby z Heřmanic do Krompachu se zahajuje nyní a bude letos dokončena. U úseku z Krompachu na hranici se v současnosti 
upřesňuje harmonogram. O konkrétním datu zahájení zatím není rozhodnuto. Stavba bude dokončena v příštím roce. 
 
Jan Růžička 
 
 
Tolik tedy informace „přímo od pramene“ k opravám silnic okolo Krompachu. 
 
Ptali jsme se na Obecním úřadě v Krompachu na to, co by vás mohlo zajímat: 
 
Téma: místní čistička 
V současné době probíhají přípravné práce pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Tj. dokumentace pro stavební povolení, 
dokumentace pro výběrové řízení (každá je jiná), smlouvy pro budoucí dodavatele. 
 
Téma: silnice kolem restaurace „Na Vyhlídce“ 
Připravuje se pasport dopravního značení. Je v jednání, zda pasport jen pro tuto cestu nebo pro všechny obecní cesty najednou.  
Podrobnosti sdělí vedení obce na veřejné schůzi v září. 
 
Téma: opravy obecních cest po povodni 
Obecní úřad podal žádost na ministerstvo dopravy o peníze na opravy obecních cest po povodni. 
Žádost byla podána a čeká se na odsouhlasení a přidělení peněz. Potom budou zahájeny opravy cest v majetku obce. 
 

na otázky odpovídal starosta obce František Audes  
 
 

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. 
 
Ještě v srpnu pro Vás připravujeme akci: 
 

SpK o.s. (Sdružení pro Krompach ) připravuje 
moderované pásmo dokumentárních filmů a dokumentů k 75. výročí mnichovské zrady 

 
Budou prezentovány dokumentární filmy a dokumenty usnadňující hledání odpovědí na otázky, které si v souvislosti s Mnichovskou 
dohodu často klademe: 

1. Jakou roli sehráli při přípravě Mnichova sudetští Němci? Byli Hitlerovou pátou kolonou? 
2. Jaká byla nálada našeho národa? Byl lid ochoten se mnichovskému diktátu vzepřít a hájit svoji svobodu silou? 
3. O jakou armádu, která v září 1938 mobilizovala, jsme se mohli opřít? Byla schopná zabránit porážce naší vlasti nacistickou 

německou armádou, a to bez ohledu na zradu spojenců? 
4.  Odpovídala reakce prezidenta Beneše na Mnichovský diktát situaci? 

 

Akce se uskuteční v sobotu 24. srpna 2013  od 16.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Krompachu. 
 

Akci bude  moderovat Standa Chromec (genmjr.v.v., Ing., CSc.). 
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A září? 
 

Na sobotu 14. září v 15 hodin se připravuje opět před kostelem každoroční setkání všech sousedů při grilovaných buřtech 
a pití – tradiční „buřtobraní“. Letos již po čtvrté.  
Přijďte poklábosit se sousedy, pojíst a popít něčeho příjemného. Dobrou náladu vezměte s sebou. 
 
 
Co Vy a Krompach? Známe se? 
 
Čtvrté volné pokračování: 
 
Michal a Hanka Biganovští 
 
Jak jste objevili a proč Krompach? 
Do Krompachu jsme začali jezdit s paní Hanou a dětmi v devadesátých letech za kamarády, jejichž rodiče zde chalupařili od padesátých 
let. A proč Krompach? Protože ti přátelé chalupařili právě v Krompachu. Vždy jsme měli s Hankou rádi oblast od Mělníka dále na 
sever, takže jsme došli nakonec až na samé hranice. 
 
Koupili jste zde chalupu a snažíte se ji zrekonstruovat. Uvažujete o trvalém pobytu? 
Slovo chalupa se mi spojuje se slovem chalupaření. Nejsem typ chalupáře a chalupaření jako takové nikdy nebylo moji touhou. A také 
jsem měl vždy tolik zájmů a takovou práci, že jsem nebyl schopen z časových i finančních důvodů udržovat dvě domácnosti. Zastávám 
názor, že tam, kde je člověku dobře, tam má bydlet. Dům jsme pořídili proto, aby bylo možné v Krompachu trvale pobývat, protože je 
zde dobře. 
 
Máte poměrně časově náročné zaměstnání. Zbývá Vám ještě čas pro Krompach? 
Každé zaměstnání je časově náročné. Pokud vedle toho chce člověk podnikat další aktivity, musí cítit, že věci mají smysl a význam a 
není to pouhá ztráta času. Pokud to takto cítím, čas na Krompach se vždy najde. 
 
Sledujete dění ve vsi? 
Dění ve vsi pochopitelně sleduji. Myslím, že není možné někde žít a nemít zájem o to, kde žiji, ať je to na vsi, nebo ve městě a že v obci 
je vnímání a sledování veřejného dění daleko intenzivnější než ve městě, protože zde není tak velká anonymita, jako ve velkém městě. 
Také zde přistupuje pocit toho, že na malé obci lze řadu věcí osobně ovlivnit úspěšněji, než ve velké aglomeraci. Možná je to pocit 
naivní, neboť to pochopitelně souvisí i se snahou ostatních. Hlavou zeď neprorazíš. 
 
Co se Vám líbí a naopak, co by bylo dobré, kdyby se změnilo? 
Krompach si nese přirozená negativa obce, kde převážnou část občanů tvoří občasní obyvatelé a pouze malou část tvoří stálé 
osazenstvo obce. Oživení života obce přináší letní část roku a pár dnů okolo svátků, kdy se Krompach zaplní. 
Člověk měl již odpradávna silnou potřebu se sdružovat. Prapůvodně to bylo především proto, aby snadněji ulovil zvíře a obstaral si 
potravu. Později se lidé „dávali dohromady“ také proto, aby se stali silnějšími a získali větší vliv při prosazování svých záměrů. Dnes se 
lidé sdružují spíše proto, aby se vzájemně více poznávali a obohacovali svoje životy společným sdílení zážitků, přičemž se silně 
posiluje pocit jejich sounáležitosti a pospolitosti.  
Také v naší obci působí několik spolků, organizací i neoficiálních seskupení občanů. Je dobré, že se snad postupně daří odbourávat 
vzájemnou řevnivost různých uskupení a místo sporů se daří připravit v průběhu roku akce, které lidi sdružují a napomáhají společnému 
soužití. 
 
Co zde ve vsi postrádáte, případně co vám vadí? 
Postrádám větší komunikativnost a větší snahu o společné řešení. Pro naplňování moderních životních trendů je úroveň občanské 
vybavenosti a technické infrastruktury na venkově nezbytná. Stabilizuje počet obyvatel a ovlivňuje zájem nových lidí o bydlení. Je však 
důležité citlivě zvážit rozměr uvažovaných investic do této oblasti ve vazbě na velikost obce. Myslím, že v Krompachu je veliká 
roztříštěnost a různorodost požadavků a že zde chybí větší pospolitost společně řešit systémově rozvoj obce. Pochopitelně to souvisí se 
stálým nedostatkem financí, ale mnohdy je na vině malá snaha o společnou komunikaci a malý zájem o věci veřejné, které se toho či 
druhého přímo netýkají. 
Za veliký nedostatek považuji to, že obec ztratila dolní hospodu. 
Venkovská pospolitost a dobré vztahy mezi lidmi jsou prvním předpokladem a nutným prostředkem pro realizaci rozvojových 
programů a na malých obcích se tato aktivita nejčastěji odehrávala a vznikala v místním centru, tedy hospodě. Klima společné 
komunikace, důvěry a vzájemného respektu je tím prvním, čeho je třeba dosáhnout. Je důležité tyto hodnoty denně rozvíjet, čímž se  
 jistě i zkultivuje morálka.   
 
 
 
Byli byste ochotni pro obec něco udělat případně se angažovat? 
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Pokud člověk někde žije, zvláště v malé obci, tak není věcí ochoty, zda pro život obce je ochoten něco dělat či nikoli, ale nutností. A 
kdo pro obec a věci veřejné něco dělá, tak se angažuje. Vidím v těchto pojmech stejný význam. A protože chci žít někde, kde je dobře, 
považuji za normální pro obec a věci veřejné se angažovat, neboli něco dělat ve věcech obecních. 
 
Jako člen místního SDH jste jistě už něco zaznamenal a s některými problémy se i jistě seznámil. 
Ano. Ale myslím, že většina postřehů byla již zmíněna v předešlých otázkách a odpovědích. Vlastní problematika SDH by vydala na 
velmi obsáhlé pojednání. Pochopitelně by se dalo začít u financí, podpoře SDH Obecním úřadem, postavením SDH v systému 
Hasičského záchranného sboru ČR, vlivem neradostné politické situace na záchranné složky, a tak dále a stále dále. Ale jedno je jisté, 
pokud bude mít obec SDH, tak je stále naděje na to, že tato tradiční složka obecního dění se stane smysluplnou součástí obecního života 
a že si získá příslušnou vážnost u obyvatel Krompachu. 
 
Ohlédnutí za historií Krompachu 
Nový seriál o Krompachu připravují a poskytují z archivních materiálů pánové  Miloslav Panák a dr. Milan 
Hlinomaz. 
Tentokrát o poště v Krompachu. 
 
Finanční stráž a celní úřad v Dolní Světlé a Krombachu měly svého posla jménem Stickel. 
První listonoš pro Krombach se jmenoval Wedlich, který nosil poštu z Mařenic a také poštu odnášel. 
Do Mařenic ji obstarával p. Engelman ze Cvikova, zprvu v ruksaku, později v dětském kočárku. Malé balíčky přinášel Wedlich s sebou, 
zatímco větší se musely vyzvedávat na poštovním úřadě v Mařenicích. 
16. června 1907 
Dne 16. června byl v naší obci otevřen c. a k. Poštovní úřad. Protože místnost v pivovaru ještě nebyla hotova, byl jmenovaný úřad až do 
15.9. t. r. na přechodnou dobu umístěn v tomtéž poschodí. 
Dne 1.5.1910 byla jízdní pošta převzata ze Cvikova do Krombachu zemědělcem Franz Hockaufem č. 11 (Bittner Franz) z Krombachu. 
Ten jezdíval s jedním koněm a jedním vozem – v zimě sáněmi – denně 2x, pro poštu do Cvikova a přivážel poštu i pro Mařenice sebou. 
Dostával ročně 1000 fl. Jeho vedlejším příjmem bylo jízdné od spolujedoucích cestujících (z Krombachu do Cvikova – 40 kr.) a 
obstarávky pro lidi z obchodu. 
P. Hockauf sloužil 21 roků. 
Před válkou vyřizovali poštovní záležitosti p. Knespl a Schiffer, během války také p. Runge Johann starší. 
 
Dne 15. listopadu 1926 došlo k povýšení pošty vybavením autem. 
Protože toto sloužilo také dopravě osob, zvedl se provoz. Od července 1925 se provozovala na lince Cvikov – Krombach druhá 
dopravní příležitost koncesovaného autobusového podniku z Griessbachu, později od podzimu 1927 Würfel. Od března 1928 jezdil na 
trase Stráž – Jablonné v Podj. zhruba  3x v týdnu, od 8. dubna téhož roku denně (ráno, v poledne a večer) jeden autobus. Tento podnik 
byl současně veden synovcem p. Hoskaufa Emilem Gothem, od 15.5. 1929 se jevil velmi výrazným. 
Pro obyvatele obce je toto dopravní vybavení velmi výrazným. Nahrazuje železniční spojení, takže kupř. v ½ 1 v poledne je možno 
odjet odsud  autem tak, aby po 2 ½ hodinách se dostal do Liberce. V roce 1898 – 99 taková cesta do Liberce (ráno se muselo jet v ½ 6 
poštou do Weiskirchenu, pak železnicí do Liberce) trvala celý den, přičemž se stávalo, že když se nestihla pošta, tak se šlo 
z Weiskirchenu do Krombachu, do Mařenic pěšky, což trvalo několik hodin!! Přes Mařeničky, Kleingünn přes Trávník (Glassert) do 
Cvikova. Tyto uvedené obce jsou v rukou podnikatele. V současnosti je provoz 5 aut. Na týdny dopředu je největší auto zadáno pro 
říšské Němce, kteří podnikají jízdy do Hirschbergu,, Hamru apod. Protože při stavu Marky (= 8 Kč) jsou ceny pro  ně příznivější než 
pro nás. Do Cvikova a zpět 10 Kč, do Jablonného v Podj. 13 Kč. 
 

Dr. Milan Hlinomaz, Valy 65; Miloslav Panák, Valy 13 
Velká výročí v srpnu v roce 2013 na Českolipsku. 

• Před 310 lety zemřel jeden z nejvýznamnějších stavitelů Českolipska, italský architekt Giulio Broggio . Je autorem například 
zámku v Zákupech, kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni. 

• Před 200 lety přijela megacelebrita Napoleon Bonaparte do Jablonného v Podještědí. 
• 110 let uplyne od otevření železničního spojení z České Lípy do Kamenického Šenova. Dnes tu vede cyklostezka Varhany. 

 
Babinec  
Vážené dámy, děvčata nezapomeňte!!!  
Babinec se koná každou třetí sobotu v měsíci od 20:00 hod v restauraci „Na Vyhlídce“, tj. tentokrát 17.8. . 
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.  
 
Pozvánka za zábavou v našem okolí 
Český svaz chovatelů v Zákupech pořádá výstavu 
Výstava králíků a drůbeže 31. srpna 2013 
Od 8 hod. do 16. hod v areálu u náměstí v Zákupech 
Součástí výstavy bude expozice národních plemen králíků a 
drůbeže. 
Účast vystavovatelů ze SRN 

Expozice papoušků 
Tombola a občerstvení zajištěno 
 
 
Dovolujeme si Vás společně s Městem Nový Bor pozvat na  
MARIÁNSKOU POU Ť, 
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která se koná 16. - 18. srpna 
V městském parku a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 
Novém Boru. 

Těšit se můžete na 6 hudebních vystoupení, 4 divadelní 
soubory, vystoupení 
šermířů,nafukovací atrakce pro děti a tvořivé dílny, staročeské 
občerstvení, 
řemeslné stánky a spousta zábavy. 

 
Kuchařský koutek  
 
Hrabětčina slepice 
 
Suroviny: 1 slepice, 4-5 cibulí, 2-3 paličky česneku, balíček špaget. 
 
Slepici, neloupanou cibuli a oloupané stroužky česneku uvaříme v menším množství osolené vody doměkka, nejlépe v Papiniho hrnci.  
Zvlášť uvaříme ne úplně doměkka špagety, slijeme a smícháme se slepicí, obranou a nakrájenou na větší kousky, i s vývarem, cibulí a 
česnekem. 
Dáme do pekáčku a v troubě zapečeme, až se vývar vydusí a maso i špagety na povrchu lehce zhnědnou (může se na poslední minuty 
dát pod gril). 
Dobrou chuť. 
 
Proč Hrabětčina? Tenhle recept je od kamarádky Vlastičky Hrabětové, u které jsem tohle báječné jídlo poprvé ochutnala. 

Pěkný den přeje Hanka Bigi 
 
Fígle, finty, triky i zlepšováky pro domácnost v praxi 
 
Alobal 
Pokud chybí drátěnka, může se hrnec vydrhnout i pokrčenýma 
alobalem. 
Stříháním alobalu se nabrousí nůžky. 
Pod protlačovaný nábytek dát alobal matnou stranou dolů. 
Pod látku na žehlicím prkně dát alobal - vyžehlí se 
rychleji. Když žehličkou přejedeme po alobalu, vyčistí se - 
žehlička. 
Proužky alobalu v zemi zaplaší hmyz a hlemýždě. 
Zápalky při stanování nebudou mokré, když je zabalíme do 
alobalu. 
 
Banán 
Dává se do pekáče, aby změklo maso. 
Do hlíny kolem růží, napadených mšicemi, zakopeme suchou 
nebo nakrájenou banánovou slupku. 
Je to i výborný kompost a hnojivo (slupky) 
 
Cibule 
Potřete se po bodnutí včelou. 
Zbaví nože rzi. 
 
Citrony  
Kousek citrónové kůry proti zápachu v krbu. 
Rozkrojený kousek citronu namočený v soli ,odstraňuje skvrny 
z mramoru. 
Do vody pár kapek citronové šťávy-zvlhčovač vzduchu. 
Dává se do chladničky jako pohlcovač zápachu. 
Lžičku dát do rýže, aby se neslepila. 
Plátky citronu zaplaší mravenci. 
Dezinfikuje škrábance a řezné rány. 
Rozpouští bradavice. 
 
 

Čpavek 
1 díl čpavku s 3 díly vody rozjasní okna. 
Umyje plíseň z kachliček. 
Odstraňuje skvrny z oděvů. 
Odstraňuje starý vosk na plovoucích podlahách. 
1 lžička čpavku na 4 l horké vody vyčistí výlevku. 
 
Jogurt 
Výborná pleťová maska. 
Úleva při slunečních spáleninách. 
 
Kávová sedlina 
Odstraňuje zápach z mrazáku 
Vlhkou nasypat do krbu - nebude se prášit. 
Výborné hnojivo na růže. 
 
Kečup 
Leští matné stříbro. 
 
Křída 
Odradí mravence a hlemýždě. Nastrouhaná křída čistí mramor. 
Vetřít do savého oblečení před praním nebo  do špinavého 
límce 
10 ks křídy zavěsit ve vlhké komoře. Po měsíci vyměnit. 
Zabrání rezivění nářadí 
 
Lak na vlasy 
Ničí mouchy, vosy. 
Rtěnka na košili - postříkat lakem – zmizí 
Zabrání vysychání jehličí. 
Čisté záclony nastříkat lakem - budou jako nové. 
 

Vl. Seidlová 
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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 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2013 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

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 
 

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  


