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Zprávy z obce 
 
 
Kontejnery na jedlé tuky a oleje 
V obci byly rozmístěny 2 ks kontejnerů na sb
Použité zbytky olejů a tuků musí být v uzav
KRAVÍNA  a druhá na silnici směrem na VALY.
František Chadima, starosta obce 
 
Veřejné zasedání obecního úřadu: 
 
Předpokládaný termín v polovině března.
 
Sledujte vývěsku obecního úřadu. 
 
Česká spořitelna Cvikov 
 
Pobočka České spořitelny ve Cvikově konč
Její sídlo se přesouvá do budovy České spo
všechnu svou činnost. 
 
Podle informace ze spořitelny bankomat zů
Možné umístění bude buď stávající, nebo u 
 
 
Ostatní akce  
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ů na sběr jedlých olejů a tuků. Jedná se o klasické č
 musí být v uzavřených nádobách, nejlépe v PET LAHVÍCH. Jedna je umíst

VALY.  

ě řezna. 

ě končí svou činnost ke dni 27. března 2020. 
České spořitelny v Novém Boru. Sídlit bude na třídě T.G. Masaryka, kam p

bankomat zůstává ve Cvikově. 
nebo u supermarketu PENNY. 

 
 
Ti, kdo chtějí obohatit faunu Lužických hor o další 
včelstva, jsou 29.2.2020 v 
včelařství v restauraci Na H
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s obecním úřadem, místními obyvateli a chalupá
 

krompach.wbs.cz           vydáno v Krompachu  

KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 

. Jedná se o klasické černé popelnice o objemu 240 l. 
ených nádobách, nejlépe v PET LAHVÍCH. Jedna je umístěna na ploše u 

řídě T.G. Masaryka, kam přesouvá 

jí obohatit faunu Lužických hor o další 
 19 hodin vítáni na besedě o 

restauraci Na Hřebenovce. 

adem, místními obyvateli a chalupáři jako občasník 

Krompachu  28.2.2020 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, I

 
Farma Hvozd 

         
 
Okno do Lužických hor... FARMA HVOZD 
 
Farma Hvozd se nachází v srdci Lužických hor p
na samotě obklopené horskými loukami a lesy s výhledem na dominantní hrani
Farma byla postavena ve třicátých letech minulého století jako ov
chátrala.  
V roce 2011 koupili úplně zchátralý objekt manželé Zde
život. Zahájenou rekonstrukci obytných i zem
V roce 2012 pak byla založena společnost Votre Santé s.r.o za ú
aktivit v Centru rekondiční medicíny.  
Krásné romantické prostředí Lužických hor je vyhledávanou lokalitou všech milovníka p
cykloturisty a rádi zde u nás přivítáme i snoubence, kte
prostředí naší farmy. 
 
 
Je to dobrodružství, když přímo před vámi ně
z popela. 
 
Nezapomeňte! Otevíráme už 1. dubna

nebude “APRÍLOVÝ žertík”
 

 
 
Masopust v Krompachu 2020. 
Pár vzpomínkových foto na letošní masopust.
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FARMA HVOZD  

Farma Hvozd se nachází v srdci Lužických hor přímo nad romantickou obcí Krompach v Č

 obklopené horskými loukami a lesy s výhledem na dominantní hraniční horu.  
icátých letech minulého století jako ovčín. Od padesátých let pro ni nebylo využití a farma 

 zchátralý objekt manželé Zdeňka a Dalibor Maršákovi, kteří vdechli zdevastovanému objektu 
jenou rekonstrukci obytných i zemědělských částí budovy doplnili chovem ovcí a koz 

čnost Votre Santé s.r.o za účelem provozování farmy a poskytování medicínských 

edí Lužických hor je vyhledávanou lokalitou všech milovníka přírody a 
ivítáme i snoubence, kteří chtějí svou svatbu prožít ničím nerušeni v klidném a vst

řed vámi něco vstává 

ubna 2020 a to 
nebude “APRÍLOVÝ žertík”  

letošní masopust. 
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ímo nad romantickou obcí Krompach v Čechách. Jde o nádherné místo 

ín. Od padesátých let pro ni nebylo využití a farma 

ří vdechli zdevastovanému objektu 
ástí budovy doplnili chovem ovcí a koz  

elem provozování farmy a poskytování medicínských 

řírody a českého venkova, turisty, 
čím nerušeni v klidném a vstřícném 

 
Začínáme 1.4. v 11:00 

hodin. 
Již dnes se na Vás těšíme. 
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Kuchařská inspirace v lužických chaloupkách. 
 
Rád bych zde připomněl novou publikaci, jež by mohla osvěžit a potěšit či obohatit kuchařskou inspiraci v lužických 
chaloupkách. 
Petra Laurin: Recepty Němců z Jizerských hor – Rezepte der Deutschenaus dem Isergebirge. V roce 2019 vydal 
Dům česko-německého porozumění o.p.s. v Jablonci nad Nisou – Rýnovicích a Česko-německý fond budoucnosti. 
135 s. ISBN 978-80-270-7121-0. 
Autorka, česká Němka z Jablonce, zde prezentuje ve dvojjazyčné verzi některé gastronomické recepty, jež se jí podařilo 
shromáždit z německojazyčného prostředí sousedních Jizerských hor, které jsou od Lužických skutečně, co by kamenem 
dohodil. Je proto možné, že u nás v Lužičkách byly stejné či obdobné. Recepty na jídla a nápoje jsou zde skutečně ze všech 
kategorií gastronomie. Příkladem uveďme: z předkrmů Vejce s pažitkou, z polévek Račí polévka, z masa – Skopové 
s majoránkovými bramborami, Pichelsteinský eintopf, s knedlíkem – Žemlové knedlíky, ze salátů – Masový salát, z ryb – 
Zapečený slaneček, z vín – Pampeliškové víno, z jizerských specialit – Houbové placky, nebo Císařský trhanec či 
Jablonecký makový závin. Kniha je v Předmluvě vybavena i srovnávací tabulkou písmen v latince a kurentu, jelikož 
předloha receptáře byla psána kurentem, z něhož jsou ukázky uvedeny na přídeštích. Dozvíme se zde rovněž, že 
sudetoněmecké receptáře byly značně ovlivněny kuchyní habsburské monarchie, českými kuchařkami a dost se liší od jídel 
klasicky německých, což je po tisíciletém vzájemném soužití vcelku logické. Jídlo je zde představováno jako svébytný 
nositel lidové kultury. Přitom jsou laděny pro regionální možnosti od jídel jednoduchých až po jídla náročná a sváteční. 
Recepty mohou inspirovat pro uvaření nějaké speciality i dnes, i když jsou v některých směrech již značně zastaralé. 
Například maštění sádlem či přidat „žlutou mrkev“, jsou ingredience dnes již překonané, ale dobrá hospodyně si s tím 
určitě poradí. Podle mého názoru se jedná o skutečně povedený literární počin pro česko-německé porozumění, kde si 
můžeme připomenout, co jedli naši předchůdci v současných námi obývaných chaloupkách, jelikož u stolu s dobrým 
jídlem asi nikdo nebude o druhém, byť jiného jazyka, zle smýšlet. Jinými slovy, gastronomie národy spojuje. Knihu lze 
objednat na internetových knihkupeckých webech. 

Milan Hlinomaz 
 
Další krompašské vzpomínky p. Pomahače. 
 
Velký závod 
To, co vám teď budu vyprávět, je záležitost stará asi 48 let. To už je doba. Ale protože mne k tomu přemluvil můj kamarád 
Miloš, chci mu udělat radost a tento příběh vám zkusím vylíčit. Miloš je můj soused a velký kamarád přes pole, se kterým 
se znám od čtyř let. Bylo to tedy někdy v roce 72-3. 
Miloš vlastnil moped Stadion S 11, neboli splašené trubky, či kozí dech. Stejný stroj, nádherně zrenovovaný, je nyní 
vystaven nahoře na sále restaurace Hřebenovka. I v té barvě. Bylo to jednoduché motokolo s odpérovanou pouze přední 
vidlicí, zadní byla tuhá. Otřesy zadní neodpérované vidlice mělo tlumit mohutné gumové sedlo s podélnou pružinou. 
Já jsem vlastnil, dle mého názoru dokonalý stroj, také moped, také Stadion, ale už S 22. Měl odpruženou i zadní vidlici a 
měl molitanové, koženkou potažené sedlo. Jízda na něm byla příjemná a měkká, nedrncalo to jako na S 11. Byl jsem na něj 
pyšný. 
 Jak jsem k němu přišel? Koupil jsem ho od kamaráda za 500 korun, on ho od někoho za stejnou cenu koupil, ale nedařilo 
se mu ho dokonale zpojízdnit, pořád mu to škubalo a prskalo, tak mi ho v rozčilení v hospodě prodal. Já jsem na něm jen 
vyndal a vyčistil karburátor a vypláchl nádrž, nalil nový benzín a už to jezdilo. Potom jsem tomu ještě trochu snížil hlavu a 
zvýšil výkon. 
Koupil jsem ho hlavně tátovi, aby na něm mohl jezdit do krámu a v pátek k pojízdné prodejně pro maso. Táta na něm jezdil 
na nákupy, ale byl příšerný jezdec, takže stroj hrozně trápil. V pátek, když jsem přijel, tak jsem hned slyšel stížnosti, kde 
mu to chcíplo a odkud to musel domů dotlačit. Jelikož neuměl moc přeřadit, tak to až domů pral na plný plyn na jedničku, 
což nemohla vydržet svíčka, vždycky na ní byla pecka. Ale o tátových jezdeckých schopnostech jsem již psal, tak to 
nebudu dále rozvádět. Táta v roce 72 zemřel a moped zůstal. Jezdil jsem s ním všude, na tenis, na houby, do hospody. Byl 
to věrný sluha. Za 3 litry benzínu na rok. 
S Milošem jsme se neustále hecovali, kdo má lepší stroj. Tak jsme se jednou domluvili, že uspořádáme závod. Zvolili jsme 
trasu Krompach – Trávník. Start a cíl byl na tenisovém hřišti za rekreačkou statku Bezno, později restaurace Vyhlídka. 
Předcházely tomu velké přípravy, jak strojů, tak vhodného oblečení. Já měl na sobě dlouhý pogumovaný plášť a holínky, 
na hlavě zmijovku a dětské brejličky proti slunci. Na rukou místo rukavic staré ponožky s vystřiženou dírou pro palec. 
Miloš na tom byl obdobně. Pumpky, křusky a na sobě taky nějaký hacafrak. Na rukou také ponožky s dírou pro palec. Na 
hlavě měl koženou kuklu a na očích plechové svářečské brýle. Nic přes ně neviděl, ale hrozně mu slušely. Vypadal v nich 
jako Ing. Jan Kašpar, průkopník českého letectví. 
Vyrazili jsme. Pravidla byla jednoduchá. Dojet přes Juliovku, Hamr a Naděj do kapličky v Trávníku, kterou náš kamarád 
koupil a předělal na chalupu. Věžičku zachoval. Cestou tam se nezávodilo. To byla jen spanilá jízda. Koho jsme cestou 
potkali, tak vyděšeně zíral, co se to na silnici pohybuje za přízraky. Závodilo se až zpátky. Jediná podmínka: Nešlapat. 
V kapličce jsme se zdrželi asi jen tak dvě piva a potom jsme vyrazili. Já byl přesvědčen, že s mým dokonalým strojem 
zvítězím. Vyšli jsme z kapličky, řekli si teď a závod začal. Miloš nastartoval a odjel a mému dokonalému stroji 
se najednou nechtělo chytnout. Já se chvíli trápil, pak jsem to roztlačil, ale Miloš byl už v nedohlednu. Trasa byla po silnici 
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přes Mařenice a Jůliovku až nahoru na hřiště do Krompachu. Snažil jsem se z mého „dokonalého stroje“ vyždímat, co se 
dá, a Miloše jsem furt a furt nemohl dohnat.  
Miloš tušil, že ho doženu a předjedu, takže preventivně a s vynalézavostí jemu vlastní sjel se svým kozím dechem do 
příkopu do kopřiv a tam se schoval. Když jsem ho přejel, tak vylezl a jel v pohodě za mnou. Já ho stíhal a bylo mi divné, 
že ho nemůžu dohnat, ani ho nikde před sebou nevidím. Bodejť by jo, když byl za mnou, což jsem netušil. Pral jsem to na 
plný plyn a ouvej. Najednou můj „dokonalý stroj“ začal prskat a vynechávat. Neměli jsme sebou žádné nářadí na případné 
opravy, ale oprava by trvala stejně moc dlouho, takže nezbývalo nic jiného než úbytek koňské síly v motoru nahradit silou 
lidskou, šlapáním. A tak jsem jel a nejel, chvilku se vezl a najednou zase nic. Chtěl jsem Miloše za každou cenu dohnat. 
Miloš za mnou mě také nemohl dohnat, ale vezl se v pohodě a šlapat nemusel. Celý splavený šlapáním jsem dojel do 
Krompachu na hřiště a ptám se, kde je Miloš.  
Ten ještě nepřijel, jsi první. To jsem nechápal. Vydýchávám to šlapání a najednou slyším, jak do kopečka od Píchů prdlá 
Milošův stroj a on se vzápětí objevil na hřišti. Svářečské brýle na čele, připočůraný smíchy a slzy smíchu v očích. Celou 
dobu mne zezadu sledoval, jak se trápím a šlapu a měl z toho bžundu. A tak jsem sice dojel první, ale závod jsem nevyhrál, 
protože jsem nečestně šlapal. Podvádět se nemá. Ale ono bylo úplně jedno, kdo vyhraje nebo prohraje. My jsme to všechno 
dělali hlavně pro tu legraci okolo. 
Celý příběh je vlastně jenom o tom, jak malinké smítko v karburátoru dokáže lidskou, respektive moji, pýchu srazit na 
kolena. Miloš pak svůj stroj někomu dal nebo prodal, to už nevím. Já ten můj jsem měl ale ještě dlouho, až do té doby, kdy 
jsem si koupil moderní Babettu. A pak jsem ho tomu samému kamarádovi, od kterého jsem ho koupil, po patnácti letech 
zase za pět set prodal. Ten ho udal někde na burze. Neměl jsem to ale dělat, Stadion do kopců v Krompachu byl daleko 
lepší a spolehlivější než Babetta s automatickou převodovkou. Hlavně pro nás odrostlejší. 

JP. 
Kultura Cvikov:  
 
POUTNÍCI 50 LET V COUNTRY  
6.3.2020 19:00 
Poutníci začnou v roce 2020 už svou jubilejní sezonu s číslem 
50. Za těch 50 roků se v kapele vystřídala řada muzikantů z 
nichž někteří patřili a patří mezi to nejlepší, co český bluegrass 
mohl a může nabídnout, Robert Křesťan, Luboš Malina, Svaťa 
Kotas nebo Jan Máca. Současná sestava hraje ve stejném 
obsazení již 11 let. Na banjo a dobro je to Peter Mečiar – 15 let 
u kapely, na mandolínu Jan Máca – 23 let Poutníkem, kytarista 
a zpěvák je Jakub Bílý – 11 let odehraných u Poutníků a 40 let 
služby u tohoto souboru má za sebou Jiří Pola – Karas, 
kontrabasista a kapelník. Některé novinky, ale hlavně 
poutnické hity, jako jsou písně Panenka, Pojďme se napít či 
Hotel Hillary, zazní během koncertu Poutníků - 50 let v 
country. 
 
HODINA DUCH Ů 
16.3.2020 19:00 
Už jste určitě někdy slyšeli termín cítit se jako v sedmém nebi. 
Tato komedie si pohrává s myšlenkou, co tam může být a co 
může být v takovém šestém nebi, pátém a ostatních. A co když 
s posledním výdechem nic nekončí. Děj nás zavede do 
okamžiku půlnoci, kdy se otevírá možnost pro duchy odejít a 
splynout s velkým Já. Ale nebude to tak jednoduché. I zde 

probíhá administrativa a úředník z určitého nebe musí prověřit, 
zda duch je dostatečně uvědomělý a může se stát duší a odejít. 
Zjistíme, že i v nebi se honí kariéra a i úředník se chce dostat 
výš – do vyššího nebe. A když se postupně na jednom místě 
sejdou duchové modelky, fotbalisty, bankéře, důchodce, 
zapáleného esoterika a dalších, bude o zábavu postaráno. 
Nebude pro ně úplně jednoduché si uvědomit důležité věci, 
protože se celou komedií proplétá postava zloducha, který se 
baví tím, že neustále všem provádí naschvály. Navzdory tomu 
všemu, nás čeká happy end a také nejedno překvapení, jak jsou 
světy duchů, duší a lidí propojeny. 
 
Beseda - Lužické hory 
31.3.2020 18:00 
Beseda o Lužických horách s Martinem Řeháčkem, Janem 
Pikousem a Petrem Poldou 
 
 
 
Ivanka Devátá - Křeslo pro hosta 
1.4.2020 19:00 
Talk show ve které Ivanka Devátá vzpomíná na své lásky, 
historky, postřehy a příběhy z hereckého, spisovatelského i 
osobního života, okořeněné jedinečným stylem humoru… 
 

 
Kultura Nový Bor:  
 
Městské divadlo čtvrtek 5. Března v 19 hodin 
Divadlo Palace - Ken Ludwig 
BE MY BABY - BUĎ MOJE BEJBY 
Popudlivý Skot John a stále nervózní Angličanka Maude se 
poprvé setkávají na svatbě Johnova svěřence a Maudiny neteře. 
Během vynuceně tráveného času a starostí o bezbranné 
novorozeně si však začnou uvědomovat i lepší stránky toho 
druhého. Jemná a citlivá retrokomedie dokazuje, že v druhém 
se může splést každý a že na lásku není nikdy pozdě. 
Hrají: Vanda Hybnerová, David Novotný, Michaela 
Sejnová Dittrichová, Mirek Sabadin, Lenka Zbranková a 
Jiří Vojta 
Vstupné: 390 Kč 
 

Městské divadlo pondělí 16. Března v 19 hodin 
Point - Rob Backer 
CAVEMAN 
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na 
slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví. 
Hrají: Jan Holík nebo Jakub Slach Režie: Patrik Hartl 
Vstupné: 350 Kč 
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Městské divadlo sobota 21. Března v 11 hodin 
TOBOGAN TOUR 
Aleš Cibulka a jeho hosté v živém vysílání nejstarší české 
rozhlasové talkshow. Tobogán slaví 30 let a vyjíždí natáčet po 
celé republice. 
Vstupné: 150 Kč 
 
 
 
Kultura Jablonné v Podještědí: 

Městské divadlo úterý 14. Dubna v 19 hodin 
Komorní divadlo Kalich - Eric Assous 
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD 
Bernard je hravý lhář, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě 
bezvýchodných situací a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako 
by to byl skutečně zažil. 
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Nela Boudová, Tereza 
Kostková a Michaela Sejnová nebo Lucie Okonová. 
Vstupné: 390 Kč 
 

Plán kulturních akcí v Krompachu, který bude průběžně upravován. 
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Trochu na obveselení 
 
„Maminko, když jsem se měl narodit, co sis
přála? Chlapečka, nebo holčičku?“ „Víš, já jsem si 
původně chtěla jen umýt vanu.“ 
 
Tchýně vaří guláš a kolem ní se motá kocour a loudí. 
„Jedeš, ty potvoro!“ A kocour zas loudí a otírá se jí o 
nohu. „Už jsem ti řekla, nic nedostaneš“
Přijde domů zeťák. „Zeťáčku, uvařila jsem vám gulášek, 
ten se poved, to si pošmáknete. Já vám ho hned nandám
A dá mu ho na stůl. Vtom přiběhne kocour, otírá se o 
nohu a loudí. „To víš, že ti dám, Macíč
z talíře kousek masa. Kocour ho sežere, za
škubat a chroptět a svalí se mrtvý na zem. Ze
vyděsí. „Vy travičko, vy jste mě chtěla otrávit, zabít.

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019
 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZM

Jednotlivé příspěvky se nemusí 
Není – li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR.

Pište na adresu: R.Kalita – Valy 75 (mů
spk_krompach@volny
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Víš, já jsem si 

í guláš a kolem ní se motá kocour a loudí. 
A kocour zas loudí a otírá se jí o 

“  a nakopne ho. 
řila jsem vám gulášek, 

to si pošmáknete. Já vám ho hned nandám.“ 
ěhne kocour, otírá se o 

Macíčku“ a vyndá 
Kocour ho sežere, začne sebou 

t a svalí se mrtvý na zem. Zeťák se 
ěla otrávit, zabít.“ 

Rozvzteklí se a tchýni zbije
kocoura. Kocour najednou vysko
máš za to, ty babo lakomá.
 
Přistěhuje se nový nájemník do paneláku. Zazvoní o 
patro výš u souseda ve st
„Vy máte stejný byt jako já, že jo.
jedna, 56 m2. Úplně stejný jako vy.
obývák? “ „Jo, tapetoval.
„Osm.“ „Tak dík.“ Za týden ho potká a 
říkal, že jste koupil osm rolí a mn
vždyť mně taky.“ 
 

 
Inzerce 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  7.3., 28.3.2020 mob.: 777 174

 

 
UJEME NA VYNUCENOU ZM ĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA:

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

vky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhled
li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR. 

Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz
spk_krompach@volny.cz , případně je možno www.spk-krompach.wbs.cz

 8  
5   

   9 
1   

   4 
7   

  1  
  5 
2   

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

KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 

Rozvzteklí se a tchýni zbije, až padne na zem vedle 
kocoura. Kocour najednou vyskočí, otřepe se a říká: „To 

ty babo lakomá.“ 

huje se nový nájemník do paneláku. Zazvoní o 
patro výš u souseda ve stejném bytě. Představí se a říká: 
Vy máte stejný byt jako já, že jo.“ „Ano, ano, jedna plus 

ě stejný jako vy.“ „ A už jste tapetoval 
tapetoval.“ „ A kolik jste koupil rolí?“ 
“ Za týden ho potká a říká mu: „Vy jste 

íkal, že jste koupil osm rolí a mně čtyři zbyly.“ „ No 

JP

mob.: 777 174 836 

 

NU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA:  

názorem redakce Krompašských Rozhledů. 

kalitovi@volny.cz , nebo na e-mail: 
krompach.wbs.cz 
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