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Dne 21.9.2011 od 17 hod. se konala v zasedací místnosti obecního úřadu v Krompachu veřejná schůze. 
Program: 

Vyhodnocení akcí, které v obci letos proběhly:  
C+M 2011, Multimaraton, Společná přeshraniční spolupráce – Krompach –Oybin, buřtobraní – obecní úřad považuje 
za velmi úspěšné 

Vyhláška o pronájmu pozemků a prostor:  
 Návrh cen: dočasné stavby (stánky prodejní, ..) - navrhovaná cena 10 Kč/m2 

Parkovací místa trvalá, lunaparky, místa pro kulturní a sportovní akce, film – navrhovaná cena 100Kč/m2 
Pronájem u akcí pořádaných ve spolupráci s OU – bude řešeno individuálně 

Navýšení cen vodného a stočného: 
Od ledna 2012 dojde k navýšení cen vodného a stočného z důvodu velkého doplatku obce. Výše poplatků stanoví OÚ 
a projedná na příští veřejné schůzi tak, aby s úpravou cen včas seznámil všechny, kterých se to bude týkat. 

Žádost o zproštění poplatku za odpady: 
 O zproštění poplatků za odpad požádali dva obyvatelé. OÚ jejich žádost a důvody prověří a případně odsouhlasí. 

Jedná se o občany, kteří sem již delší dobu nejezdí, ani zde nemají trvalé bydliště. (p. Pokorný a majitel domu proti 
hřbitovu) 

Žádost o výměnu bytu: 
 Výměna stávajícího obecního bytu pí. Votrubové za větší. V současné době probíhá rekonstrukce většího bytu a po 

jejím skončení bude proveden výpočet výše nájmu podle nákladů na rekonstrukci.  
Žádost o pronájmu pozemku: 
 p. Malý žádá o pronájem části obecního pozemku mezi jeho nemovitostí a OÚ. Byla odsouhlasena zpětně 

jednorázová cena za rok 2011 ve výši 500 Kč. Na rok 2012 bude uzavřena vzájemná smlouva o pronájmu. 
Nájem u stávajících pronajatých pozemků, pokud jsou udržované, se měnit nebude. 

 

Silnice 
Ve čtvrtek 6.10.2011 došlo k úpravě části silnice od přečerpávačky na hraniční přechod Krompach – Jonsdorf. Jedná se o provizorní 
úpravu povrchu, leč přesto se dá říct, že v současné době je to nejkvalitnější část vozovek v obci. V době uzávěrky tohoto čísla byly 
stále ještě na obou stranách přechodu značky se zákazem vjezdu motorových vozidel.  

   

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

č.10/11         říjen 2011 
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Při této příležitosti se vnucuje myšlenka. Silnice vypadá jakž tak. Lépe než všechny ostatní v obci. Nestálo by za úvahu, doladit i její 
okolí? Myslím tím množství náletů, které z nejbližšího okolí vytváří „džungli“? A co s tím starým, nefungujícím osvětlením. Budeme 
ještě několik let potmě čekat s opravou, než se bude dělat generální oprava silnice ? Je to strašná ostuda. 
Jen se podívejme: 

      
 

Víte že? 
 
V Krompachu už deset let funguje spolek chalupářů? Letos 
v prosinci oslaví deset let od svého založení. 
Dva jeho členové se letos dožili krásného věku 80ti let. Jsou to: 
p. Panák v červenci a p. Chromec v září. 
Tímto jím dodatečně přejeme mnoho dalších let v pohodě a 
zdraví. 
 
Myslíte, že v Krompachu můžete vidět i létat, nebo spíše 
přistávat horkovzdušné balóny? Vypadá to jako fantazie, ale 
přece se to letos stalo. Jednalo se o propagační balón 
z německé strany, který z důvodů nepřízně počasí musel přistát  
na louce na české straně. 
 

 
 

 
Byl jsem požádán, o zveřejnění výsledků multimaratonu, který se běžel 21.8. v Krompach 
Tak zde je předkládám: 
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Poznámka 
 
Jedno podzimní zamyšlení. Je asi již konec sezóny hub. Padá listí, je zima, ranní i celodenní mlhy, teploty po ránu se blíží pomalu 
k bodu mrazu. Začíná hrabání listí. Jedno ze „tří krompašských“ ročních období. Zkrátka zima na krku. 
Ale vrátím se k tomu lesu. Všiml jsem si, kolik se v lese dá najít železa. Desítky kil. Jen kdyby je někdo chtěl a mohl vysbírat. Jak se 
tady objevily? Že by obyčejní houbaři? Ti tam nechají tak papírky od sušenek nebo sem tam plechovku od pití, což mimochodem také 
není žádná paráda. Ale někteří spoluobčané si pletou les s provozovnou Sběrných surovin nebo s rájem pro tzv. „hledače pokladů“. 
Najdou, vykopají a nehodí se? Tak to tam nechám ležet. Přece to po sobě zpátky nezahrabu. Příliš práce. A tu díru? No, tak ať si ostatní 
dají pozor, kam šlapou.  Takže najdete vykopané staré součásti koňských potahů, když tu ještě byla pole, stará kamna, rezavé srpy 
bývalých ženců a další a další. 
Páni hledači, co tak po sobě uklidit? Les není jen váš a doma na zahradě byste to tak po sobě také nezanechali? 

(kal)  
 

Sloupek 
Zelené zamyšlení. 
 
Zelená rozhodně očím prospívá. Rádi se díváme do zeleně, 
která uklidňuje a kde si oči i mysl odpočinou. A rádi zde i kvůli 
zeleni bydlíme nebo sem jezdíme. Ale…  
V současné době rozesílá ČEZ upozornění, kde žádá o 
odstranění a okleštění stromoví  a jiných porostů  kolem 
elektrických vodičů. 
A mne to inspirovalo k napsání tohoto článku. Před nějakými  
třiceti a možná čtyřiceti lety bylo  módou vysázet si řadu 
smrčků místo plotu a dívat se, jak jsou malé a roztomilé. 
V té době se také sekaly veškeré louky, a tak jste křoví viděli 
pouze na takzvaných bouračkách. Tedy, kde křoviska a stromy, 
tam kdysi domek nebo stodola. 
Roky ale běžely a ejhle. Z malých smrčků jsou ohromní 
velikáni a začínají překážet.  Ty hradby stromů nevidíte u 
trvale bydlících občanů. Ti mají povětšinou, stejně jako 
spoustu rekreantů, regulérní dřevěný plot. Zato část chalupářů 
ještě vylepšila tehdejší nemoudrou módu řady smrků  o nápad, 
kdy sázeli stromky do trojúhelníku, a to 50 cm od sebe. 
 Asi protitanková zábrana. Zkuste bydlet tam, kde máte 
takového souseda z obou stran A jak že to začalo vadit? Někde 
to odnáší zahrada a dům tím, že nevidí slunce. Převládá 
vlhkost, houba, mech a plíseň. Jinde to vadí sousedovi, který si 
to nevymyslel, ale odnáší to také a to nejen stínem. Často větve 
zasahují nejen na cizí zahradu, ale třeba na veřejnou cestu nebo 
do elektrického či jiného vedení (horní Krompach např. nemá 
telefon v zemi).  
V Krompachu můžete vidět šikulky, kteří sázejí stromy mimo 
svůj pozemek, třeba rovnou za svůj plot a nevadí jim, že hned 
vedle je silnice. Jistý nejmenovaný bývalý direktor tu sázel 
borovice do obecní škarpy vedle silnice u svého bývalého 
domu. Kdybychom je nevytrhali, byly by dnes ohromné a ono 

už takhle při oblevě nebo lijáku neudržované příkopy všechnu 
vodu nepoberou a ta ničí silnici. 
Další nešvar – a to ještě horší - náletové porosty na pozemcích, 
které pod různými záminkami nakoupili spekulanti, kteří se ani 
nepřijedou podívat, natož aby louku či parcelu udržovali. 
Příkladem je velký pozemek mezi oběma tisy a silnicí, kde 
nerostlo před 10 lety nic kromě trávy a  nyní je zde náletová 
džungle a tisy nejsou ze silnice vidět.  Měl tam stát do dvou let 
penzion.  
Krompach je abnormálně zarostlý i díky tomu,  že  ty ohromné 
stoleté stromy u každého domu a u každé cesty málokdo 
upravuje. Je to drahé, je to náročné, je to nebezpečné, ale je to 
potřeba. Větve stárnou, schnou, lámou se, hrožují. A 
v Krompachu se nyní pohybuje pár šikovných drvoštěpů, kteří 
vám rádi pomohou. Na soukromém pozemku za vaše a na 
obecním zodpovídá obecní úřad. K poražení stromů na vašem 
pozemku nyní stačí požádat o povolení někoho z vedení obce. 
A dokonce i vedení SCHKO z Jablonného zastává názor, že 
např. smrk nemá na zahradě co dělat, protože patří do lesa. A 
to nemluvím o modřínu. Větší nepořádek vám na pozemku 
snad neudělá nic. Jehličí máte na trávě, na koberci doma, za 
gumou oken  u auta… 
Až pojedete od kostela směrem na Juliovku, dívejte se kolem 
sebe  a sami zjistíte, kde jste v pralese a musíte uhýbat větvím  
ke středu  a kde už to někdo vzal vážně. Stejně tak prokouklo 
poslední dobou několik domů, které přešly do jiných rukou a 
zapracovali tam dřevorubci. Takže zeleň určitě ano, ale… 

Zdraví vás Josef  Vincík -  říjen 2011 
 
P.S. Pamatujete dobu, kdy jste vykoukli z okna a viděli jste půl 
vesnice? A co vidíte dnes? 
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Reakce na Sloupek  v Rozhledech 09/2011 aneb Pod úhlem pohledu úředníka z hlavního města 
 
Ač jsem pražák jak poleno, ke Krompachu mám vztah již od 
dětství, kdy jsem zde trávila každé prázdniny. Dovolím si proto 
trochu snad nezávislého pohledu z venku. 
Pracuji na úřadě, kde denním chlebem je přidělování dotací a 
to převážně jednotlivým obcím v celé republice. Šest let 
projednávání se starosty ze všech koutů republiky mě dohnalo 
k přesvědčení, že práce starosty je snad tou nejnevděčnější. Ať 
děláte, co děláte, všem lidem se nezavděčíte. Když ale neděláte 
nic, je to ještě horší. Obec chátrá, infrastruktura zastarává a se 
zoufalejším stavem okolí klesá i pozitivní nálada obyvatel. 
Pro obec je vždy přínosem, pokud se najdou lidé, kterým není 
její osud lhostejný a kteří ve svém volném čase a většinou 
zadarmo a rádi pro ni něco udělají. Nikdy se to ale neobejde 
bez oboustranné spolupráce a především komunikace.  
Starosta je spolu se zastupitelstvem nejen člověkem 
zodpovědným za další rozvoj obce, ale také jejím 
nejdůležitějším reprezentantem. Je na něm, aby obec 
propagoval, kde se dá a neustále se snažil o její další rozvoj. 
Nelze po starostovi a zastupitelích chtít, aby byli odborníky na 
všechno. Ale právě komunikace s lidmi, kteří přehled mají 
nebo potřebné informace zjistí, to je jedna z jejich 
nejdůležitějších činností. 
Z mého pohledu bohužel Krompach v uplynulých letech přišel 
o mnoho příležitostí ke zlepšení života v obci právě díky 
nedobré komunikaci mezi lidmi, kteří vědí, mají přehled, ale 
nemohou konat a lidmi, kteří by konat měli, ale není vůle a 

znalost. A protože doba je jaká je a peníze jsou až na prvním 
místě, přišel tedy Krompach o možnosti dotací i v řádech 
miliónů. 
Na druhou stranu díky několika nadšencům z SpK o.s., ale také 
díky dalším občanům, kteří se chtějí podílet na společném 
životě v obci, se v ospalé příhraniční vesničce přeci jen začíná 
ozývat život. Cyrilometodějské slavnosti, úprava prostranství 
před kostelem, koncerty sboru ČVUT, vydávání časopisu a 
mnohé další, to jsou akce, které jsem nikdy dříve na 
Krompachu nezažila a které aspoň podle mého názoru stmelují 
místní obyvatele s chalupáři a bez veškerých pochybností jsou 
obci ku prospěchu. Na většinu akcí se podařilo získat tu větší, 
tu menší finanční dotaci. Úspěchy při čerpání dotace to jsou do 
budoucna zkušenosti k nezaplacení. Dle mé pracovní praxe, 
čím více má žadatel o dotaci předchozích zkušeností, tím 
jednodušší je pro něj získání dotace další.  
Výsledkem mého sáhodlouhého rozboru ke sloupku 
v Rozhledech 09/2011 je tedy prostý výkřik: ANO! 
Představitelé obce by měli ochoty svých voličů a chalupářů 
podílet se na životě Krompachu nejen využívat, ale pro další 
vylepšení života v obci popadnout jakoukoliv pomoc, kterou 
jim nabízejí. Společným úsilím se pak dají získat peníze na 
zlepšení životního prostředí vás všech. 
 

Markéta Kaislerová 

 
 

 
Co se chystá? 
 

Už jste dlouho netančili?  
Můžete to zkusit v sobotu 29. října 2011 od 20.00 hod. v restauraci „Na Vyhlídce“. 

Hrají a zpívají manželé Brejchovi z Prahy, které jste kdysi tak rádi poslouchali. 
 
 
Pro zájemce - Listopad 2011 - Městské divadlo Nový Bor 
 
 
Navrátilův sál středa 2. listopadu v 19:00 
WALTER PHISHBACHER NY3 trio  
Mezinárodní fusion trio newyorského jazzového pianisty 
Waltera Phischbachera - klávesy, Goran Vujič (Chorvatsko) - 
baskytara, Ulf Stricker (Německo) - bicí.  
vstupné: 100 Kč  
 
Městské divadlo pondělí 7. listopadu v 19:00 
Jean-Luc Lemoine            -             SophiaArt 
LÁSKA A PÁREČKY  
Hořká francouzská komedie. Margot je mladá atraktivní žena, 
která si pozve na chalupu své tři ex-partnery, kteří se navzájem 
neznali. Chce od nich, aby jí dodali odvahy ke sňatku s novým 
přítelem. Ten se však nečekaně objeví. Režie: Jaromír Janeček. 
Účinkují: Simona Postlerová, Kateřina Janečková, Jan Révai, 
Jarmil Škvrna, Karel Zima, Ernesto Čekan, Libor Jeník, Juraj 
Bernáth  
vstupné: 250 Kč 
 
 
 

Městské divadlo středa 9. listopadu v 19:00 
CIGÁNSKI DIABLI  
Výjimečný koncert romského orchestru ze Slovenska, který je 
zařazován mezi evropskou muzikantskou špičku. Jejich 
repertoár vychází z cikánského, slovenského, ruského, 
židovského a maďarského folklóru,ale i klasické hudby. Štefan 
Banyák (první housle), Emil Hasala (housle), Ernest Šarközi 
(cimbál), Zoltán Grunza (klarinet), Silvia Šarköziová 
(violoncello),Jozef Farkaš (viola), Alexander Mihok 
(kontrabas), Tibor Lévai (kontrabas). 
vstupné: 250 Kč 
 
Navrátilův sál čtvrtek 10. listopadu v 18:00 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 
HUDEBNÍ LÍHE Ň RODU SLÁNSKÝCH  
Nejvýznamnější novoborský muzikant přednáší PhDr. 
Vladislav Jindra 
vstupné: 50 Kč 
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Navrátilův sál pátek 11. listopadu v 19 hodin 
BENEFIČNÍ KONCERT 
na opravu stropu v Navrátilově sále 
IVETA HEJDUKOVÁ (sopranistka).  
Hudební doprovod klavír a sólové housle.    
 
Městské divadlo sobota 19. listopadu v 10:00¨ 
Divadýlko Matýsek 
ČARODĚJNÁ POHÁDKA  
Příběh čaroděje Habakuka, zlomyslného skřítka a především 
malé Dorotky... 
vstupné:50 Kč  
 
Městské divadlo pondělí 21. listopadu v 19:00 
Veronika Barteková - Lifeattention.cz 
LÁSKA V PROM ĚNÁCH ČASU 
JITKA MOLAVCOVÁ A ALFRÉD STREJ ČEK  
Vesele i vážně o vztahu muže a ženy  v dobách dávných i 
současných. Verše, úvahy a písně našich předků jsou  
provázeny dobovou hudbou, interpretovanou na kopie 
historických nástrojů. 
vstupné: 150 Kč v předprodeji 170 Kč v divadle před 
představením    
 
Městské divadlo úterý 22. listopadu v 19 hodin 
Divadlo Palace Theatre - David Foley 
SMRTELNÁ VRAŽDA  
Hrají Martin Písařík, Michal Novotný, Vanda Hybnerová. 

Atraktivní módní návrhářka prožije neuvěřitelnou noc se 
dvěma mladými muži, kteří se ocitnou v jejím bytě. Humor a 
napětí jsou zde skvěle namíchány. 
vstupné: 220  
 
Náměstí Míru Nový Bor pátek 25. listopadu v 16:30 
ZAHÁJENÍ ADVENTU  
Tradiční rozsvěcení vánoční výzdoby města. Chybět nebudou 
ani Mikuláš, andělé 
a čerti. Pro děti jsou připraveny filmové pohádky, vánoční 
koledy a ohňostroj. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie neděle 27. listopadu v 
17:00 
1. adventní koncert 
GUITAR ARTE TRIO  
Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys, Stanislav Prokeš 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 28. listopadu v 19:00 
VRACÍM SE PRO SVÁ KŘÍDLA 
- Vuelvo po mis alas 
Hudebně taneční koláž madridské tanečnice VIRGINIE 
DELGADO a kytaristy PETRA VÍTA doplněná o poezii 
granadského básníka F.G.Lorcy v podání herce Tomáše 
Hanáka. Hudba a pohyb zde obohacují každé slovo a verš o 
nový a neočekávaný rozměr a barvu. 
vstupné: 150 Kč 

 
 
 
Historické pohlednice 
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Z receptů: 
 
České TIRAMISU – výborné 
 
Suroviny: 
velký balík dětských nebo cukrářských piškotů, 2 pomazánková másla, 2 smetany ke šlehání, cukr, káva, rum 
 
Postup přípravy: 
Máslo, smetanu a cukr vyšleháme, cukr přidáváme podle chuti, já dávám spíše méně – cca 3 lžíce. 
Do nádoby (já dělám ve velkém pekáči ☺☺☺☺), poklademe piškoty, pokapeme silnou kávou a rumem. Překryjeme vrstvou krému, znovu 
piškoty, pokapeme rumem a kávou, překryjeme zbylým krémem. Posypeme kakaem a dáme do ledničky na 24 hodin. 
Pak už jen na posezení sníme. ☺☺☺☺) 
Je to opravdu výborné, nelekejte se, pokud budete mít krém tekutější, záleží na šlehačce, do druhého dne ztuhne. 

Dobrou chuť 
 

 
Z anekdot našich čtenářů 
 
Muž potřebuje pomoc v obchodě a ptá se prodavačky, kde najde menstruační tampony. 
Ta mu vysvětlí, kde jsou a muž jde pro ně. 
K pokladně však přijde s košíkem plným vaty a balíkem šňůrek. 
Prodavačka se na něho překvapeně podívá a ptá se, jestli nenašel tampóny. 
Muž jí odpovídá: "Já jsem poslal ženu koupit balíček cigaret a ona mi místo toho koupila tabák a papírky a řekla, že je to prý o mnoho 
lacinější. 
Tak ať si taky ubalí." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Různé 
 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2011 
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390,  
mob.: 777 174 836 
15.10., 5.11., 26.11., 17.12.2011,  
 
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 
Penzion „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. 


