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Vážení spoluobčané a přátelé, 

 
Tak jako ve většině obcí a městech české republiky, proběhly i v Krompachu volby do obecního zastupitelstva. 
 
Účast byla nevídaně početná a tady máme výsledky voleb. Zřejmě to svědčí o určitém posunu v myšlení a spokojenosti, nebo 
nespokojenosti s dosavadním vedením obce. To si musí každý probrat sám. Nikomu nechci nic podsouvat. Je pravdou, že i pro mě byly 
výsledky zajímavé a překvapující. 

(kal) 

 
 

 
A co nás všechny čeká? 
 
Hlavně v první řadě nejdříve trochu trpělivosti. Nechme novému zastupitelstvu čas. I ve vládě má vždy nová vláda 100 dní hájení. 
Nechme jim klid  na převzetí funkcí a úřadu. Je toho na převzetí mnoho. Je třeba převzít nejen funkce, ale to nejdůležitější a to jsou 
veškeré doklady, majetek a další a další. Je toho mnoho, co je čeká. Přejme jim mnoho úspěchů a zdaru v průběhu volebního období a 
zároveň děkujeme odstupujícímu zastupitelstvu a přejeme příjemný odpočinek. 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník  č.11/10          Vychází: listopad 2010  
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(kal) 
A jaké je nakonec složení zastupitelstva? 
 
Starosta: p.  Audes František  (pí. Kahounová Karla se funkce vzdala, a tak nastoupil první náhradník)  
Místostarosta:  p.  Kopecký Jaroslav 
Členové zastupitelstva: pí. Davidová Jana 
    pí. Řípová Marie 
    p.  Krejčík Luboš 
    p.  Jirásek Miloš 
    pí. Nešverová Martina 
 
Slovíčko k volbám : 
 
      Letošní  komunální volby jsou za námi a ukázaly, že voliči, tedy krompašští občané, si přáli změnu. Sdružení „Rozvoj“ tuto změnu 
nabídlo, a proto byly výsledky tak přesvědčivé a nezpochybnitelné. Na jiném místě tohoto listu najdete kandidátky obou sdružení 
včetně počtu hlasů, takže netřeba věc dále komentovat. 
      Je třeba dodat jen jediné: Všem, kteří hlasovali pro „Rozvoj“, mnohokrát děkujeme, doufáme, že budete podporovat nové 
zastupitelstvo i nadále a věříme, že dobré výsledky pro obec budou důkazem, že jste volili dobře. Zastupitelstvu teď všichni dopřejeme 
oprávněných 100 dnů hájení a popřejeme jim co nejméně klacků pod nohy a úspěchy v jejich nelehkém snažení. 
 

                                                                                              Zdraví vás  Josef  Vincík 
 
Nové obecní zastupitelstvo nás požádalo o zveřejnění této informace. Rádi ji zde uvádíme. 
 

 
 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje získalo veřejnou zakázku na poskytování nové sociální služby 
 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje (dále jen CZPLK) podalo nabídku do veřejné zakázky Libereckého kraje na 
„Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“. Tuto veřejnou zakázku vypsal 
Liberecký kraj v rámci svého projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Popudem k podání nabídky bylo komunitní plánování sociálních služeb, ve kterém se ukázala potřebnost 
této sociální služby. 
Nabídka CZPLK na zřízení sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Českolipsku a Novoborsku“ byla 
úspěšná, byla uzavřena příslušná smlouva s Libereckým krajem a již probíhá nezbytná příprava na zavedení této nové sociální služby. 
Služba je určena rodinám s dětmi do maximálně 26 let věku, které žijí na Českolipsku a Novoborsku, a nacházejí se dlouhodobě 
v obtížné životní situaci, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat např. z důvodu:  

- materiálních a ekonomických podmínek života (dluhy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení, domova apod.) 
- odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chybějícího zázemí rodiny 
- výchovných a vztahových problémů v rodinách, neúplné rodiny, rodiny se zdravotně postiženým dítětem apod. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v souladu s platnou právní úpravou, tj. se zákonem č.108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcí vyhláškou. Jsou poskytovány na základě principu svobodné volby 
sociálních služeb, tj. na základě žádosti. Rodinám s dětmi jsou poskytovány bezplatně. Poskytovat je budeme terénním způsobem přímo 
v rodinách s dětmi, na různých akcích pro rodiny, při letních a víkendových setkáních a intenzívní práci s dětmi a mládeží, v menším 
rozsahu ambulantně v našich poradnách. 

V rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi bude probíhat řada dílčích aktivit, o kterých bude veřejnost informována. 
Podrobné informace bude možné získávat také v Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje v České Lípě  a v jeho poradnách.  

 
 
Jaroslav Leško 
Ředitel  
Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. 
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14 let restaurace „Na Vyhlídce“ 
 
Poděkování: 
 
     Když už jsme v tom děkování, tak ještě jednou. Možná si někteří z vás všimli, že restaurace Na Vyhlídce oslavila koncem října už 14 
narozeniny. Ano už těžko uvěřitelných čtrnáct let je tu pro vás takřka bez jediného zavíracího dne restaurace, kde zavírací hodinu 
určujete většinou sami, kde čepujeme 3 druhy piva k vaší spokojenosti, kde se můžete v kteroukoli denní dobu najíst a kde velmi často 
zní hudba. Poslední říjnový víkend byl zcela zasvěcen muzice, tři dny za sebou se střídaly večerní produkce za obrovského zájmu 
návštěvníků a bylo zřejmé, že pozdě v noci odcházející hosté byli zcela spokojeni.  
     A právě teď se dostáváme k tomu poděkování. Patří totiž vám všem, našim hostům, našim zákazníkům, našim klientům, našim 
přátelům, protože kdybyste k nám nechodili, žádná oslava by se už dávno nekonala. Nemohli bychom překonat tolik „hubených“ let, 
tolik špatných ekonomických rozhodnutí některých vlád, dokonce krizi naši i zahraniční. Nemluvě o dalším… 
     A proto díky za vaši věrnost a přijďte někdy pobejt! 
 

                                                                              Zdraví vás   Josef  Vincík  
 
„Slovíčkaření“ 

Z City Tower na Slunný vrch. Čeština ve spárech realit 
Filadelfie, mrakodrap s duchovním poselstvím, se vypíná za budovou michelské školy.  

| 30.7.2010 | Jan Lipold  
Věžák o sedmnácti nadzemních podlažích a tisíci parkovacích místech, nový přírůstek do kancelářské čtvrti v deltě dálnice D1, se 
jmenuje Filadelfie. 
Praha 4 - Michle, kde dům stojí, samozřejmě nemá s Filadelfií nic společného. Ale ono to není tak, jak si asi myslíte a jak si bude 
myslet 99 procent těch, kdo o domě uslyší. Nejde o Filadelfii americkou, ale Filadelfii starověkou v Malé Asii. Respektive, jak 
vysvětluje realitní magnát Radim Passer, o pasáž z biblické knihy Zjevení, adresovanou filadelfské církvi. „Kristus oceňuje věrnost a 
vytrvalost svého lidu a zaslibuje mu pomoc v hodině zkoušky víry, která teprve přijde na celý svět," přibližuje developer, co ho 
inspirovalo k pojmenování obrovské administrativní budovy, za kterou se krčí drobečky staré zástavby. 
Filadelfie v řečtině znamená bratrská láska. 
Posun ke spiritualitě v názvosloví je příjemný. Byly časy, kdy se význačné novostavby jmenovaly Voroněž, Černigov a Gomel. Ale 
proč Passer zůstal v půli cesty a nenazval barák rovnou Zjevení? 
Realitní onomastika by vydala na samostatnou disciplínu. Když chce někdo někomu postavit nebo prodat střechu nad hlavou, kam na ta 
jména chodí? V čem to žijeme?  
Klíčová hodnota realitního byznysu není realita, ale iluze. Dá se vyvolat v zásadě dvojím způsobem. Buď vám název „projektu" 
napovídá, že jste světoví. Anebo navozuje představu tichého příbytku, ale ne zapadákova, s výhledem na sluncem zalité údolí. Ideální, 
ale málo vídaná, je kombinace prvního a druhého přístupu. 
A teď příklady z praxe. První princip, použitelný od Aše po Kualu Lumpur: Lochkov Lofts. Barrandov Hills. Chodovec City. Rezidence 
Prague Towers. Neo Riviera. Liberty Building (ta stojí v Praze-Nuslích u kolejiště vršovického nádraží). Condominium Renaissance (to 
je v Bratislavě). Panorama City (to taky). 
Druhý princip pracuje s lokálními parametry: Slunečná stráň. Slunný vrch. Slunečné údolí. Slunečný vršek. Sluneční brána. Údolí 
zlatého potoka. Holubí háj. Malý háj. Třešňová alej. Labský Palouk. Zahradní palouk. Zahrada růží. Zlatá vyhlídka. Zámecká čtvrť. 
Děvínské výhledy. Kouzelné Medlánky. Souhvězdí Homolka. Důležitá podstatná jména: dvůr, mlýn, rybník, háj, louka a slunce. 
Pro nová hnízda se hodí využít i místních, důvěru letitosti budících názvů. U motolské hrušky. Harfa Park. Kejřův Mlýn. Rustonka (ta 
vyroste na místě stejnojmenné zdemolované fabriky v Praze - Karlíně). 
Sebevědomí realitní kreativci nadevšechno milují slovo rezidence. Spojí-li se s jakýmkoli místním jménem, hned z toho vznikne nóbl 
bydlení. Nechtěný komický účinek, dejme tomu Rezidence Brigádníků, je zanedbatelný. 
Ale neberte to tak doslova. Pod rezidencí si nesmíte představit třeba rezidenci nějakého velvyslanectví. Podobně slovo vila. Vilový dům 
je zdánlivě skoro to samé - než prolistujete realitní katalogy a zjistíte, co všechno se pod takovými viladomy myslí. 
Komerční nemovitosti místní názvy obvykle tolik nezdůrazňují. Respektive je vykostí od háčků a čárek a přilepí k nějakému z asi 
patnácti globálních slov, která jsou pro tuto příležitost k dispozici. Důležitější je světový nátěr, například Spielberk Office Center (jak 
asi tušíte, jsme v Brně). City West (západní periferie Prahy). Main Point Karlin. Tower City Holešovice. Arbes Building. Green City 
Court (až developer nasytí pankráckou pláň betonem, zřejmě tam vznikne zelené město.) 
Obsah terminologie zatím trochu kolísá. Třeba business park může znamenat jak kancelářské budovy v bývalém přístavu, tak shluk 
velkoskladišť. Případnější je ta první možnost, logisitici by se měli vyjadřovat srozumitelněji. Když přijíždíte do Prahy po severní 
dálnici a vidíte NorthPoint D8 Distribution Park, hned víte, která bije. No way. 
City Tower stojí v Praze; kdežto Metropolis Tower najdete v lokalitě Zhongguancun Zone v Pekingu. Obsah obojího je přibližně stejný 
a všude po vás pokukují kamery, které ho hlídají. Obžalovat globalizaci skrze slovník není těžké. 
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Trochu kultury  
 
Jablonné v podještědí 
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Nový Bor 
 

Náměstí Míru pátek 26. listopadu od 16:30  

ZAHÁJENÍ ADVENTU  
Tradiční rozsvěcení vánoční výzdoby města spojené s promítání pohádek, živým Betlémem, příchodem čertů a 
příletem andělů z kostelní věže. 

 
 
 
Zajímavosti z okolí 
 
Kalvárie u Mařenic 
Kalvárie  (445 m) je nevelký zalesněný vrch, vystupující přímo nad jihovýchodním okrajem Mařenic mezi silnicemi do Kunratic 
a Heřmanic. Kopec má dva vrcholky a na severním z nich bylo vybudováno poutní místo přístupné po cestě začínající zcela nenápadně 
mezi domky na severozápadním úpatí. Teprve výše na svahu je upravená široká cesta s kamennými schody, která bývala v 1. polovině 
20. století vroubená zastaveními Křížové cesty. 
Na kopci byla již někdy v 17. století poustevna U sv. Anny, jejíž okolí zdobily různé náboženské obrázky. Později byl do nevelké skály 
vytesán Boží hrob, nad nímž byl nejprve vztyčen kříž, na jehož místě pak sedlák Christof Schier vystavěl kamennou kapli, sestávající 
ze tří stupňovitě za sebou přistavěných místností. Kdy kaple vznikla není jisté, většinou se uvádí rok 1750, ale mohlo to být i dříve.  
V roce 1865 byla kaple zcela renovována a o rok později do ní farář Geisler daroval oltářní obraz Zvěstování Panny Marie od Franze 
Wedlicha z Chotovic. Téhož roku bylo také založeno nové přístupové schodiště a na kopec byly přeneseny sochy Ecce Homo z roku 
1697 a Mater Dolorosa, které do té doby stály u cesty na jeho úpatí. Na vrcholku nad kaplí stál kříž, postavený Franzem Knoblochem, 
a na skalkách u něj byly reliéfy svatých, vytesané podle lidové tradice již někdy v 1. polovině 18. století mařenickým stolařem Franzem 
Schierem, jemuž je připisováno také autorství skalních reliéfů u osady Třídomí při staré cestě do Kunratic. 
Ještě před 2. světovou válkou na Kalvárii pravidelně směřovala procesí z Mařenic, Heřmanic a Dolní Světlé, ale s odchodem původních 
obyvatel po roce 1945 tyto tradice zanikly a noví osídlenci nechali poutní místo zpustnout. Kaple se postupně rozpadla a sochařská 
výzdoba byla zčásti odvezena a zčásti zničena. V roce 2008 zůstala z kaple už jenom zřícenina a na vrcholku mezi dvěma skalkami se 
zašlými reliéfy dodnes stojí sokl bývalého kříže. V letech 2008 až 2009 byla kaple obnovena a 19. června 2010 slavnostně vysvěcena. 
 
Od kaple býval kdysi pěkný výhled na Mařenic, jemuž dnes brání vzrostlé stromy, ale z odlesněného jižního vrcholku kopce je nyní 
možné přehlédnout velkou část okolní krajiny od Jezevčího vrchu přes Zelený vrch a Klíč až k Luži. 
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Dlouho jsme nevařili. Co tak krajová jídla z Podještědí 

 
 

     
 
 

Tak tedy dobrou chuť 
 
Něco veselého. 

 
EKONOMICKÁ KRIZE 
 

• Ekonomická krize je horší než rozvod. Přijdete o spoustu peněz, ale manželka vám zůstane. 
 

• "I ke mně už dorazila krize," svěřuje se bohatý podnikatel svým známým. "Jím plesnivé sýry, piji stará vína a jezdím v autě 
bez střechy. 

 
• "Víte, jak se pozná, že krize zuří naplno? Když zkrachovalý bankéř je nucen jít žebrat, ale zjistí, že nemá u koho. 

 
• Pod mostem leží dva bezdomovci a ten jeden povídá: "Hele Karle, teď se všude mluví o té finanční krizi, myslíš, že se to nějak 

dotkne i nás?" 
"No jasně!" povídá Karel. 
"A jak, prosím Tě?" 
Karel: "No, máš nějaký kamarády bankéře, manažery nebo podnikatele?"  
"To teda nemám."  
Karel: "Tak vidíš, a teď je brzy budeš mít ..." 

 
• Pepíček se ptá otce: "Tati, zasáhne naši rodinu finanční krize?" 

A tatínek odpovídá: "Finanční krize zasáhne ty, kteří mají peníze. My budeme prostě v prdeli. 
 

• Přijde pán do hotelu a žádá o pokoj. 
Recepční se ho ptá: "A budete si přát pokoj na přespání nebo na skok z okna?" 

 
 

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

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 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“ k p. Vincíkovi 


