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Zprávy z obce 
 
USNESENÍ Č. 1/2017 zastupitelstva obce Krompach ze zasedání dne 9.2.2017  
A. Zastupitelstvo bere na vědomí:  

Zprávu o připravované rekonstrukci vodovodu Juliovka — Krompach přednesenou panem Soukupem. 
      Celý projekt bude řešen v několika etapách.  

Technickou úpravu schváleného rozpočtu obce Krompach pro rok 2017. 
B. Zastupitelstvo jmenuje:  

Ověřovatele zápisu jsou Marie Řípová a Luboš Krejčík  
C. a) Zastupitelstvo schvaluje:  

Program zasedání.  
1.1. Návrh Organizačního řádu obce Krompach.  
1.2. Metodický pokyn starosty obce k realizaci veřejných zakázek v obci Krompach. 
1.3. Rekonstrukci vodovodu Valy 11 a u pana Vincíka  
1.5a. Opravu sloupu se sochou Bolestného Krista Ecce Homo dle restaurátorského záměru BcA. Jana Fedorčáka.  
1.5b. Revitalizaci zeleně v obci dle projektu „Žít v souladu s přírodou“. Žádost o dotaci podá Svazek obcí 

Novoborska jako Leadpartner spolu s přeshraničními partnery ze Saska (Schleisisch-Oberlausitzer 
Museumsverbund GmbH a Landschaftspflegeverband Oberlausitz e.V.). Cílem projektu je revitalizace zeleně 
v řešeném území, obnova biotopů v zájmu zvýšení a zachování druhové rozmanitosti.  

1.5c. Rozpočtově opatření č. 1.  
1.5d. Rozšíření kompetence starosty obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, k provádění jednotlivých rozpočtových opatřeni do výše 20.000,00 Kč, jsou-li 
vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce — 
nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů. 

 Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů;  
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárie nebo stavu nouze, 

výdaj k odvráceni možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady 
penalizaci mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady;  

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován; 

        1.6.  Odměny vedení obce v návaznosti na Organizační řád obce Krompach s platností od 1.3.2017.  
C.    b) Zastupitelstvo neschvaluje: -   
D.    Zastupitelstvo ukládá: 

1.3. Panu Soukupovi, místostarostovi pro investice a veřejné zakázky, zahájit jednáni a projekční práce na akci 
„Vodovod Krompach Juliovka". 
1.4. Panu Soukupovi, místostarostovi pro investice a veřejné zakázky, zpracovat zadávací dokumentaci k veřejné 
zakázce na opravu vodovodu Valy II a u pana Vincíka.  

 
 
 
 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
 

č.03/17      www.spk_krompach.wbs.cz     březen 2017 
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Jak jsem slíbil na veřejném zasedání, tak podávám informaci: 
Na základě včerejšího jednání (13.2.2017) je prioritou obce opravit část vodovodu ve spodní části Juliovka (I. etapa). 
Jedná se úsek s největším počtem poruch o délce cca 360 m. Na této prioritě jsme se dnes shodli s panem starostou a 
místostarostou. 
V tuto chvíli je nutné zaměřit šachtu s tlakovými ventily v této části a předat podklad projektantce. Dále dojde k úpravě 
projektu tak, abychom co nejméně zasáhli do asfaltového povrchu. Situaci trošku komplikuje sníh, ale předpokladem je, 
že do půlky března bude upravený projekt a pokusíme se ho projednávat jako opravu s vodoprávním úřadem 
v Novém Boru a dalšími dotčenými orgány státní správy. Zbytek vodovodu Krompach - Juliovka v délce 2 km budeme 
řešit následně. V tuto chvíli je naší prioritou I. etapa. Předpokládám, že za ideálních podmínek je možné tento úsek 
realizovat v srpnu a částečně stabilizovat havarijní stav vodovodu v obci Krompach. 

Pavel Soukup - místostarosta 
Termín příštího veřejného zasedání zastupitelstva je 30.3.2017 od 17 hod. 

 
 
Očkování proti vzteklině 
1. dubna 2017 bude v obci Krompach probíhat jako každoročně očkování proti vzteklině ( N E N Í  to apríl). 
Očkování provede MVDr. Tomáš Mohyla, cena 140,00 Kč. 
Krompach OU    od 10,15 hod. až 10,25 hodin 
Juliovka   od  10, 30 hod. až 10,35 hodin. 

F. Audes, - starosta obce 
 
Mezinárodní den žen - 8. března 
Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ ), připadající každoročně na 8. března je mezinárodně uznávaný svátek 
stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. 
Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud tamní Socialistické strany 
USA; velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března 1908 v New Yorku. Svátek žen byl poprvé slaven 28. 
února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé 
internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, 
tehdy ještě bez určení pevného data. 
Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo 
volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, 
mír a rozvoj. 
Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně 
předcházející únorové revoluci, která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. 
březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu 
po apolitickou socialistickou obdobu Dne matek.. 
 

Masopust 2017 
 

     
 
Masopust 
Dvacátého pátého února jsme v Krompachu neslavili jako kdysi Den znárodnění, ale pravý masopust. Letos bohužel bez 
každoročního maškarního průvodu, neboť děti z dětského domova měly prázdniny a byly mimo obec. Masky ale 
nechyběly. Zařídila to Klárka Šimková s Eliškou Balšánkovou. Hezké!  
A co by to bylo za masopust bez zabíjačky. O tu se tradičně postarala parta již sehraných hasičů. Ti již v pátek až do noci 
připravovali pochoutky na příští den. Loni se po nich jen zaprášilo a tak jich letos udělali mnohem víc. A stejně se po 
nich zase jen zaprášilo. Vše bylo výborné. Kdo je na maso, přišel si na své. Prdelačka, guláš, jelítka, jitrnice, tlačenka, 
ovar. Vše tak, jak má být. Chuťově vše profesionální, což má na svědomí osvědčený řezník Jirka, alias bobr. Sláva mu. 
Škoda jen, že se již nemůžou venku pořádat klasické zabíjačky, ale maso se musí kupovat, a pak pracně shánět 
vnitřnosti, střívka, krev atd. Ale zase jsme v EU. Nápor masožroutů byl velký. Bohužel chybělo více místa na posezení u 
jídla. Klubovna je na tento nápor malá. Chtělo by to venku ještě nějakou lavici nebo pult, kam by si mohli návštěvníci 
postavit jídlo a sklenici s pivem. O to pivko se postarali opět hasiči, takže až na málo místa v klubovně nechybělo vůbec 
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nic. Opět se přišli podívat, ale nejen podívat, ale i najíst se a nakoupit si, naši přátelé ze sousedních německých obcí. Na 
ochutnání přinesli typické německé koblihy, což po té vší mastnotě přišlo vhod. Všichni odcházeli nasyceni a spokojeni. 
Neslyšel jsem ani jedno negativní hodnocení. Hasičům za tuto akci a jejich velkou obětavost při pořádání patří obrovský 
dík. 
Tím ale masopust zdaleka neskončil. Večer v restauraci Hřebenovka pokračoval maškarní veselicí dlouho pře půlnoc. 
Zde bylo masek dost. K poslechu a tanci hrála amatérská čtyřčlenná skupina manželů Davidových a jejich přátel. Později 
se k nim přidal i profík, náš Paganini Ondra Pešl s vlastnoručně vyrobenou elektrofonickou violou. Ten pak se svým 
bratrem Markem, jako vložku programu, předvedli pár překrásných filmových melodií. Všem to hrálo a zpívalo 
nádherně. Takhle krásný večer jsme tu dlouho nezažili. Škoda jen, že nám manželé Davidovi tyto jejich umělecké sklony 
tajili a se svými přáteli je převedli až nyní. Doufám, že  nyní to již tajit nebudou. 
Ještě jedna věc mě mrzí. Světlá i Mařenice nám závidí, že nejsme ta „chcíplá“ vesnice a že se prý u nás stále něco děje. 
Ano děje.  Bohužel ale jedni se snaží udělat něco pro obec, pro nás všechny, zkouší, trénují, obětují čas. A ostatní na to 
absolutně kašlou. Nepřijdou se ani podívat, ohodnotit, pochválit či zatleskat a ocenit práci a úsilí. Pít pivo a kořalku a 
plácat pořád stejné nesmysly můžou kdykoliv jindy. Účinkující si takovéto pohrdání nezaslouží. Nedělají to pro sebe. To 
si můžou hrát doma v obýváku. Ti z vás, koho se to týká, se teď chyťte za nos.  

JP. 
 

     
 
 
Babinec 
Milé ženy, další posezení se bude opět konat 25. března v 20 hodin v restauraci „Na Hřebenovce“. 
Těším se opět na naše posezení a na shledanou s vámi.      Jarka Davidová 
 
Odjezdy celá dvacet 
Vzpomínky sepsal místní chalupář JP. 
 
Lyže 
V Praze se lyžovat moc nedalo, jen v parku, kde byl svah, jsme mohli sáňkovat nebo bobovat. Sáňky jsme měli takové 
velké, asi s nimi dřív tahal bernardýn někde mléko. A jak byly velké a těžkopádné, tak jezdily  pomalu. Tenkrát žádné 
boby nebo pekáče nebyly, tak jsme si z prkýnek stloukli destičku a dospod jsme přibili nebo přišroubovali staré brusle 
nebo nějaký starý obroušený vingl. Nahoru jsme přidělali hadr, který jsme vespod vycpali zase hadrama. A to bylo 
sedátko, abychom  si nenatloukli zadek. Z boku byla ucha  z omotanýho drátu nebo z kůže a za ně jsme se drželi. Dělali 
jsme na tom psí kusy. Když bylo uklouzáno, tak jsme se rozeběhli a v běhu jsme skočili s výšky zadkem na ten vehikl a 
už to svištělo. Mnohdy vozítko  razanci doskoku nevydrželo, rozpadlo se,  a my si natloukli prdel. To ale nevadilo, hned 
jsme si vyrobili bobiky nové. Tak jsme tomu říkali. 
Lyžovat jsme mohli v Krompachu, kde bydlel dědeček s babičkou, strýc, dva bratranci a sestřenice. Trávil jsem tam 
každé prázdniny, letní i zimní. Nebyly tam žádné sjezdovky. Za barákem jsme si ušlapali kopeček, a ten jsme do úmoru 
sjížděli a lezli nahoru. Lyže? S těmi to bylo stejné jako s bruslemi. Co se kde našlo. Na půdě byly lyže po Němcích. 
Takové s tou vystrčenou špičkou. Říkali jsme jim ceckáče. Na léto se do těch cecíků dal oboustranně zašpičatělý kolík, 
doprostřed rozporka z kusu špalku a celé se to řemeny nebo dřevěnými svorkami prohnulo, stáhlo a vyšponovalo, aby se 
naše lyže jasanky přes léto nenarovnaly. Hrany neexistovaly. Vázání bylo řemínkové, vzadu na přezku. Kandahár přišel 
daleko později, tenkrát to byl vrchol techniky. Boty byly zase nějaké křusky. Vzadu na podpatek se přibil kousek kůže, 
aby se vázání nesesmeklo. Daleko později jsme měli lyžáky gumové. Ty jsme dědili, jak jsme rostli, jeden po druhém. A 
ještě jsem v nich chodil v Praze do školy. No a pak teplé ponožky, spodky, tepláky, svetr, šálu, nějakou bundu a čepici 
zmijovku. Rukavice jsme měli pěkné, nějaké vojenské. Nevím, ale po které armádě. Byly tříprsté a vevnitř měly beránka 
nebo králíka. Každopádně byly teplé. U Stalingradu je měli jak Němci, tak Rusové. Jednou byla hodně velká zima, 
pamatuju si, že na německém teploměru, který mám dodnes na okně, bylo mínus pětadvacet a babička nás nechtěla 
pustit ven, abychom neomrzli. A my jsme doma zlobili a otravovali, a tak nám ušila kukly ze starých bavlněných 
punčoch. Ustřihla stehna, nahoře svázala, udělala díry pro oči, na  to zmijovku, šálu, a už jsme zase řádili. Vypadali jsme 
v tom opravdu jak Němci u Stalingradu, ale nám to bylo fuk, hlavně, že jsme byli venku. Vraceli jsme se zpocení, 
obalení sněhem. Hlavně na teplákách sníh bezvadně držel v takových hrudkách, jako se dělají v zimě psům na břiše. Ven 
jsme šli jako Němci, zpátky jako lední medvědi. Doma ihned svlíknout, do suchého a horký bylinkový čaj, který byl 
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pořád na kamnech. Nebo taky bílý kafe z melty. Babička nám všechno oblečení rozvěsila okolo kamen a po hřebíkách na 
zdi a na trámech. Ráno to bylo suché, honem najíst a zase hned ven. Celou zimu, celé prázdniny. 
V Praze byly často tzv. uhelné prázdniny. Prostě nebylo uhlí, nebylo čím topit, tak se školy jednoduše zavřely a basta. 
To jsme milovali a modlili se, ať hodně mrzne, ať nejsou vagóny, ať jsou zamrzlé výhybky, ať uhlí nejde bagrovat, ať 
nastydne výpravčí, či přijde jakákoliv jiná pohroma, ale ať jsou prázdniny co nejdelší. Často byly  prodloužené i o 
čtrnáct dní. To jsme poslouchávali rádio, kde o tom informovali. Jinak bychom se to nedozvěděli. Telefony nebyly. Ten 
byl jen na poště, na zámku a na policii. Prodloužení o týden, a pak ještě o týden, to jsme si připadali jako v ráji. Pak 
mrazy povolily, bagry i výhybky roztály. Opět se roztočila  kola socialismu a šli jsme znovu do školy. 
Se školou se také jezdilo na lyžařský výcvik. My jezdili do Pece na chatu Stalingradka. Patřilo to ČKD. Zájezdu 
předcházely veliké přípravy. Za cecky na lyžích jsem se styděl, tak jsem je uřízl a špičku přihobloval do modernějšího 
tvaru. Boty už ušly, byly po ségře, zánovní gumové. Měl jsem dokonce i kandahár, který se dal přizpůsobit pro  chůzi. 
Když se  péro podvlíklo pod ještě jeden háček vzadu, tak držela i pata a bylo to i na sjezd. Na tu dobu geniální. Naši mi 
dokonce koupili lyžařské šponovky dole na gumu. V těch jsem pak také chodil do školy, ale to mi nevadilo. Rukavice, ty 
tříprsté vojenské, mi kluci záviděli. Táta mi později řekl, že je za války vyměnil s nějakým Rusem za cigarety. Hole byly 
bambusové, ale to bylo tenkrát běžné. Horší to bylo s lyžemi. Všichni měli většinou Artistky s kovovými šroubovanými 
hranami dole a plastovými nahoře. Já měl ty ořezané ceckáče, samozřejmě bez hran. Tak, abych byl na patřičné úrovni, 
jsem je zespodu natřel červeně a svrchu myslím hnědě acetonovou barvou, kterou táta přinesl z práce. No a ty hrany, 
abych byl tedy i já na úrovni, jsem si tam nahoru i dolů namaloval. Na sněhu pak už bylo všechno jedno, co kdo má a na 
čem lyžuje. Hlavní byly výsledky. Já se dostal hned do prvního družstva, protože  jsem už měl tvrdý trénink 
z Krompachu.  Dokonce jsem vyhrál nějaký kombinovaný závod se sjezdem, a pak se běželo někam daleko a zpátky 
podle mašliček na stromech. Cestou byla střelnice s vojenskými vzduchovkami. Střílet jsem uměl, naučil mě to strejda, 
který byl u finanční stráže. A tak jsem to vyhrál, protože jsem nikde neupadl, běžel jsem rychle a trefil se do terče. Byl 
jsem na to hrozně hrdý, a to ještě v Praze, kde byly ve škole na nástěnce zveřejněny výsledky každého kurzu. Chodil 
jsem s hrdostí pořád k té nástěnce a díval se, jestli i ostatní se dívaj. A oni se opravdu dívali a já se dmul pýchou ještě 
víc. Hlavně, že se na tu nástěnku dívala taky moje spolužačka, ve které jsem se viděl. Ona sice lyžovat vůbec neuměla, 
ale byla hodně vyvinutá a já měl potom svoje první erotické sny. 

Pokračování příště  
Pro zábavu a trochu za kulturou: 
 
Dobrá zpráva pro zájemce o divadlo!! 
Krompašský divadelní amatérský spolek ĎAS začíná nacvičovat další nové představení pro letošní rok. První čtená 
zkouška  je 4.3.2017.  
 
Kulturní centrum Sever Cvikov 
 
DEZERTÉR Z VOLŠAN  
Kdy: Pátek, 24. března 2017 
Kde: Sál - Kulturní centrum Sever 
Popis: Začátek 19:00 hodin. V hlavní roli OLDŘICH NAVRÁTIL, KAMILA ŠPRÁCHALOVÁ, DANA 
BARTŮŇKOVÁ a další. Kabaretní fraška o nebožtíkovi, který utekl ze hřbitova. „Chceš poznat pravdu? Umři!!! 
Divadelní společnost Julie Jurištové. Vstupné 200 Kč. Rezervace a předprodej www.evstupenka.cz.  
 
U NÁS V (LUŽICKÝCH) HORÁCH . DVANÁCTÝ VE ČER PŘI SVÍČKÁCH A PETROLEJCE 
MARTIN ŽÁK a jeho milý jarní host JIŘÍ PLOCEK. 
Kdy: Pátek, 31. března 2017 
Popis: Nejen o Písni duše.  MARTIN ŽÁK a jeho milý jarní host JIŘÍ PLOCEK. Vstupné 120 Kč. Rezervace a 
předprodej www.evstupenka.cz.  
 
MĚSTSKÉ DIVADLO NOVÝ BOR  
 
Výstava ve foyer Městského divadla: 
Vlastimil Andrš - Fotografie zvířat a Lužických hor, 
Arno Čančík - Rytiny 
 
MASOPUST V DUCHU BRAZILSKÉHO 
KARNEVALU   
Městské kino Nový Bor - pátek 10. března 
18:00 tanečnice a ukázky tance FORRO¨ 
 Felix Slováček a Tam Tam batucada 
 
 

sobota 11. března náměstí Míru Nový Bor 
13:30 sraz masek před Městským úřadem 
 průvod masek centrem města na náměstí 
14:00 koncert Tam Tam Batucady 
 historická lyže – recesistický závod na lyžích 
14:15 Novoborské mažoretky 
14:30 taneční soubor Boráček 
14:45 ZUMBA Cvikov 
15:00 Vagabundus Colective – kejklířské vystoupení 
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Městské divadlo Nový Bor sobota 25.března v 10 
hodin 
NOPOĎ z.s. - ČÁRY BÁBY COTKYTLE ANEB 
TŘI ZLATÉ ZUBY D ĚDA VŠEVĚDA 
Pohádková komedie o tom, jak se podařilo chudému 
Honzovi přinést tři zlaté zuby Děda Vševěda králi 
Makovci Bohabojnému, aby splnil úkol a získal ruku 
jeho dcery Zlátenky. 
Vstupné 80Kč 
 

Městské divadlo Nový Bor pondělí 27. března v 19 
hodin 
Docela velké divadlo Litvínov - HOŘÍ, MÁ 
PANENKO! 
Miloš Forman - Jaroslav Papoušek - Ivan Passer - Jana 
Galinová 
Komedie na motivy slavného filmu, který v 60. letech 
pobouřil nejen většinu hasičů, úředníků a politiků, ale i 
všechny, kteří se v něm poznali... 
Vstupné 320 Kč 
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Inzerce 
Prodám starší ( 4 roky ) štípačku na dříví - výkon 4 tuny, s menší eletro závadou  přesto funkční, za 1 500,- Kč. 
Zájemci se mohou obrátit na p.Miloslava Seidla, tel: 607653271, a nebo cca začátkem května  lze  prohlédnout osobně . 

Miloslav Seidl, Krompach 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2017 

 

11.3., 1.4. 2017, 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 

mob.: 777 174 836 
 

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 www.spk_krompach.wbs.cz 

     6  5  
   1    4 8 
5   4   2   
 7 4  3 1   6 
  2    7   
6   2 4  9 8  
  1   4   7 
9 8    5    
 6  3      

6  4       
    2    8 
  2 4 3   5  
 2  6   5 4  
4  6    8  1 
 1 5   7  9  
 4   1 8 7   
8    7     
      9  5 


