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Zprávy z obce 
Poznámky redakce z veřejného zasedání zastupitelstva 30.3.2017 od 17 hod. 

1.  
2. Vzhledem k dalším funkcím v zatupitelstvu obce ukončil p.Pavel Soukup svoji činnost jako předseda kontrolního výboru. 

Novým předsesou kontrolního výboru byl zvolen p.Luboš Krejčík. 
3. Oprava vodovodu Valy II (530 m) a v místech okolo p. Vincíka (35 m) ve výběrovém řízení vybrána firma Bardzák s.r.o., 

bude žádáno o dotaci (do 13.4.2017) na Krajském úřadu Libereckého kraje. Výběrové řízení viz úřední deska 
www.obec_krompach.cz . Předpokládaný časový harmonogram – trasa okolo p. Víncíka 2.polovina června 2017, Valy II 
ukončení v 2.polovině srpna 2017. 

4. Oprava vodovodního řadu na Juliovce. 
5. Obnovení busty T.G.Masaryka-dědicové autora původní busty sochaře Fojtíka na základě žádosti zapůjčili Československé 

obci legionářské ke zhotovení 3 bust jednu z původních sochařových studií hlavy TGM.   Jedna z nově zhotovených bust 
bude odhalena v Krompachu 28.10.2017. Obec Krompach zajistí a zafinancuje základ a podstavec pro sochu. 

6. Žádost o změnu Územního plánu obce Krompach – na základě žádostí občanů o stavbu rodinných domů schválilo 
zastupitelstvo podání žádosti o změnu Územního plánu obce Krompach. Náklady na podání půjdou za žadateli. 

7. Bylo schváleno podat žádost na Úřad práce o přidělení 2 pracovníků na veřejně prospěšné práce. 
8. Probíhá výběrové řízení na opravu obecní cesty pro přístup do „údolíčka“ směrem od domu p.Kiliana až k domu p. Kality. 
9. Byl vzneseny požadavky a dotazy na informace o: 

a. Požádat o zimní údržbu silnice přes Babiččin odpočinek  
b. Požádat Krajskou správu silnic Libereckého kraje o úklid posypového materálu ze zimní údržby 
c. Informace o sanaci prostoru před kravínem pro použití při výročních 10. Cyrilometodějských slavnostech 1.7.2017 
d. Jednat s Lesy ĆR o způsobu užívání a oprav cest při těžbě dřeva 
e. Další postup prací na omezení nátoku balastních vod do ČOV. 
f. Přistavení velkého kontejneru na odpad. Požadavek na napodobení režimu svozu odpadu v Mařenicích. 
g. V letním období pořádat veřejné schůze i o víkendech, aby se jich mohli účatnit i chalupáři. 
h. Zveřejňovat na webových stránkách obce zápisy ze schůzí včetně diskuse občanů. 
 

Příští veřejná schůze zastupitelstva se bude konat 29.6.2017. 
 

Velikonoční akce v penzionu „NA HŘEBENOVCE“ Krompach - Valy  
 
Večerní velikonoční DISCO v sále restaurace 
Na Hřebenovce Krompach Valy č.p. 114 
● začíná 14.4.2017 ve 20 hodin a bude pokračovat 
do půlnoci 
● k tanci a poslechu bude muziku dle vlastního výběru 
i na přání pouštět Miloš Jirmásek 
● vstup je volný 
Přijďte si trsnout. Srdečně vás všechny zveme a přejeme 
dobrou zábavu ! 

kolektiv restaurace a penzionu Na Hřebenovce 
 

Odpolední velikonoční diskotéka pro děti v sále 
restaurace Na Hřebenovce Krompach Valy č.p. 114 
● v pátek 14.4.2017 od 15 do 18 hodin 
● vhodná pro děti ve věku od 2 do 12 let 
● diskotékou bude děti provázet Simona Jirmásková 
● pro děti je připravena taneční soutěž 
● vstup je pro všechny volný 
Přijďte se pobavit společně se svými dětmi nebo naopak 
využijte příležitosti si vypít v klidu třeba kávu v době, 
kdy se vaše děti baví bez vás. 
Srdečně vás všechny zveme. 

kolektiv restaurace a penzionu Na Hřebenovce 

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

č.04/17      www.spk_krompach.wbs.cz     duben 2017 
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Velikonoční zábava v sále restaurace Na Hřebenovce 
Krompach Valy č.p. 114  
• začíná 15.4.2017 ve 20 hodin a bude pokračovat do 
půlnoci • K tanci a poslechu bude hrát novoborská 
kapela MP3 ( večerem vás provede frontman a 
baskytarista kapely Petr Lhoták, na sólovou kytaru bude 
hrát Petr "Arab" Týnek a na bicí Milan Hrudka )  
Vstupné pro jednu osobu : 50,- Kč bude každému 
připočteno při vystavení účtu za konzumaci ( V ceně 
vstupenky není zahrnuta konzumace jídla ani nápojů )  

Srdečně vás všechny zveme na skvěle znějící kapelu a 
dobrou zábavu ! 
 

kolektiv restaurace a penzionu Na Hřebenovce 

 
 

 

 
 
 
Dokončení záchrany kostela 14 sv. pomocníků v Krompachu 
V letošním roce je plánována poslední etapa opravy stropu lodi kostela. Proběhnou dokončovací práce v rozsahu lokální 
výměny poškozeného prkenného stropního podbití, dokončení restaurátorské opravy vápenných omítek stropu 
s rákosem, prekonsolidace barevné vrstvy, barevná retuš tmelů a rušivých partií v malbě a závěrečná fixace. Finanční 
rozpočet na uvedené práce je vyčíslen na částku 372.600,- Kč.  
Žádost o dotaci ve výši 187.000,- Kč byla podána do „Havarijního programu Ministerstva kultury ČR“. Projekt bude 
pravděpodobně podpořen částkou 160.000,- Kč. Druhá žádost o dotaci ve výši 186.000,- Kč byla podána na Krajský 
úřad Libereckého kraje do programu 7.2 „Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji“. Zda bude žádosti vyhověno, 
není ještě známo. Výsledek bude oznámen ke konci května 2017. 
V současné době stojí kostele lešení pod celým stropem lodi. Lešení poskytla stavební firma pana Hlaváčka zcela 
zdarma, do konce letošního roku, pak bude rozebráno a odvezeno. Pokud se nám nepodaří strop letos dokončit, bude 
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v následujících letech problém získat dostatek peněz na dokončení stropu vzhledem k tomu, že lešení není hrazeno 
z dotace. 
Zda se nám podaří získat z Libereckého kraje požadovanou částku ve výši 186.000,- Kč a od Ministerstva kultury ČR 
160.000,- Kč bude nám ještě chybět finanční částka 26.600,- Kč do celkových nákladů 372.600,- Kč.  
V této souvislosti předkládáme zdvořilou žádost zastupitelstvu obce Krompach, zda by výše uvedený projekt mohl být 
podpořen částkou 25.000,- Kč z rozpočtu obce Krompach. Zbytek potřebných finančních prostředků doplníme 
z vlastních zdrojů. Uvědomujeme si, že uvedená částka není zanedbatelná, vzhledem k napjatému obecním rozpočtu mj. 
při odstraňování závažných problémů s vodovodem a kanalizací. V několika uplynulých letech zastupitelé Krompachu 
velkoryse opravu kostela podpořili. Ještě jednou velice děkujeme, a doufáme, že Vánoční mše se letos bude moci 
uskutečnit již v kostele. 
S pozdravem 
Markéta Kudrnová, Spolek Jánské kameny – Johannisstein 
 
Zápis dětí do MŠ Cvikov - Jiráskova. 
Zápis dětí do mateřských škol: MŠ Jiráskova Cvikov, MŠ Lindava, MŠ Sídliště Cvikov se koná 
v budově MŠ Jiráskova Cvikov dne 4. května 2017 (čtvrtek), kdy budou rodi čům vydávány žádosti o přijetí  a to 
dopoledne od 10:00 do 11:30 a odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy. 

K zápisu by měly přijít d ěti, které zahájí docházku do MŠ  1. 9. 2017. 
Budovy mateřských škol si můžete kdykoliv prohlédnout a po dohodě s paní učitelkami se podívat i na práci s dětmi 
v jednotlivých třídách. 
Těší se na Vás zaměstnanci i děti MŠ.                                                          Bc. Eva Bobeláková - ředitelka  
 
Čištění a revize kouřových cest 
O Velikonocích bude na požádání provádět čištění komínů a revizi kouřových cest kominický mistr Josef Machačný. 
Jeho služby je možno objednat na telefonu 731 009 252 nebo e-mail:  Machacny.J@seznam.cz. 
Cena služby je stejná jako minulý rok, tj. 500,00 Kč. 
 
Odjezdy celá dvacet 
Vzpomínky sepsal místní chalupář JP. 
Peníze 
Odmalička jsem měl rád peníze. Možná proto, že mi nikdy nikdo žádné nedal. Jen občas. Ale opravdu jen občas. Někdy 
táta, když jsem mu šel pro tři piva do džbánku. Dal mi čtyři koruny a pivo stálo korunu dvacet. Tak mi ten čtyřicetník 
nechal. Nebo krompašská babička. Jmenovala se Kristýnka. Ta byla moc hodná. Když jsem měl svátek nebo narozeniny, 
tak vytáhla sešit a v něm měla úplně nové vylisované papírové koruny, tříkoruny a pětikoruny. Tak dostávali důchodci 
penzi. V nových bankovkách. Tedy nejen v těch drobných, ty babička schovávala vylisované v sešitě celou dobu pro nás, 
pro vnoučata. Koruny byly hnědé, tříkoruny modré a pětikoruny zelené. No a vždycky mi něco dala. Chudák měla asi 
osm set penze a ještě nám chtěla udělat radost. Byl jsem šťastný. Jednou mi takhle dala modrou tříkorunu. Já ji řekl: 
„Ale babi, ty už přece půl roku neplatěj” a ona se rozbrečela. Měla jich ještě asi deset. Potom strejda zjistil, že to někde 
v bance, myslím v České Lípě nebo v České Kamenici, ještě berou, a tak to tam sjel na motorce vyměnit a babičce se 
ulevilo.  
Jako děti jsme o prázdninách v Krompachu chodili pomáhat Panu Šulcovi nebo Ješátkovi hrabat a nakládat seno. Ti oba 
měli statek, mohli jsme se svézt na žebřiňáku, pohladit si koně a ještě jsme za pomoc něco málo dostali. K Šulcům se 
jezdilo dolů Lochem, česky dírou, kolem dnešních Kalitů, a dál podél obytných domů, a potom nad Řípovými a prudce 
přes silnici,  kde byla normální cesta.  Nesměli jsme žebřiňák moc naložit, aby to koně ve svahu ubrzdili. Tvrzení, že tam 
vždy byla jenom pěšina sedmdesát centimetrů, je absolutní blbost. Možná geodeticky, ale fyzicky nikdy. My tam jezdili 
s žebřiňákem. To, co se stalo s krásným a klidným údolím dnes, je trestuhodné. Také jsme chodili na borůvky. Ty jsme 
pak, blbci, prodávali do Jednoty do výkupu. Čtyři koruny za kilo. Tenkrát. To jsou tři půllitry nádherných borůvek. Jako 
větší jsme se naučili sekat trávu a prodávali jsme statku seno. Čtyřicet korun za metrák z obecního a sedmdesát ze 
soukromého. Tak jsme sekali zahrady rekreantům a část sena z obecního jsme pak večer károu převáželi na soukromé, 
abychom ve finále měli o třicet korun víc. 
V Praze jsem se snažil také nějak přivydělat. Dělal jsem to prakticky stejně jako dnes bezdomovci. Hledal jsem 
v popelnicích zálohované lahve, sbíral sběr. V telefonních budkách jsem zvedal dřevěné mřížované podlahy, jestli tam 
někomu něco nezapadlo. Obcházeli jsme v okolí s kamarádem obchody a prosili o starý papír. Skoro nikde nám nic 
nedali. A potom přijel takový dědek s dvoukolákem a odvezl si hromadu kartonů. Už tenkrát byl asi systém povinných 
odvodů. Jak jsme ho nenáviděli, dědka plešatýho, smradlavýho. 
Za sběr ve sběrně, kde jsme dostávali korunu za papír a dvacetník za železo, jsme měli možnost si vzít buď peníze a 
nebo losy. Já s vrozenou spořivostí a hamižností jsem si to bral s vidinou možných výher napůl. Bylo to slosovatelné 
myslím jednou za půl roku. Denně jsem pak chodil do sběrny, kdy už budou mít výherní listinu. Většinou jsem nevyhrál 
vůbec nic. Až jednou. Volný výběr zboží v hodnotě čtyřicet korun v obchodním domě Perla. To bylo něco úžasného. 
Čtyřicet korun. Přinesl jsem to rozjásaný domů a plánoval, co si koupím. Obchodní dům Perla byl na rohu ulice 28 října, 
Národní a Perlovky. Teď je tam banka. Hned druhý den jsem se tam vydal. Od rodičů jsem dostal šedesát haléřů na 
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tramvaj tam a zpět. Od táty ponaučení, abych si koupil něco pořádného. Lístek stál 30 haléřů. Jel jsem tam 
devatenáctkou, ta jezdila na Václavák a toto bylo vedle. Doma jsem měl stavebnici Merkur a jediné, co mi v ní ještě 
chybělo, byl nějaký motorek s řemeničkou, která by něco poháněla. Větrný mlýn, autíčko, cirkulárku. Už jsem to viděl 
v barvách, jak to vyrábím. Tak jsem v rychlosti proběhl celý obchodní dům. Samozřejmě zbytečně, nic jiného mě 
nezajímalo, protože v druhém patře bylo oddělení hračkářství. Tam jsem skončil. A měli tam můj vytoužený motorek s 
řemeničkou na plochou baterii. Okamžitě jsem se do něj zamiloval, jenže ouha. Stál 43 korun. Já měl poukázku na 40, 
svoje asi dvě koruny a třicet haléřů na tramvaj. Co teď. Za 42 mi to dát nechtěli. Tak jsem vyrazil ven a podle 
osvědčeného způsobu jsem prometl v okolí popelnice kvůli flaškám. Jedna by stačila. Nic. Pak telefonní budky. Pod 
podlahou jsem našel pár drobných. Čtyřicet tři korun i s mými dvěma korunami a třiceti haléři na tramvaj to ale nedalo. 
Chybělo mi asi 20 nebo 30 haléřů. Už se stmívalo a já musel taky domů. Prohledávat budky někde dál jsem se bál, 
protože s našimi jsem byl nejdál v Labuti a tady jsem to neznal a měl jsem strach, že zabloudím. Šel jsem tedy zpátky do 
Perly a před prodavačkou jsem se šacoval, že jsem ty peníze měl a že mně musely vypadnut z kapsy. A že jim ty haléře 
druhý den přinesu. Ta byla neoblomná a já měl slzy na krajíčku. Za  mou stál nějaký pán a zeptal se prodavačky, kolik že 
mi chybí. A pak jí řekl: „Slečno, dejte to tomu klukovi, já to doplatím”. Líbal bych mu nohy, děkoval jsem mu tisíckrát, 
držel jsem motorek na prsou a byl jsem v tu chvíli nejšťastnější kluk na světě. No a teď domů. Na tramvaj jsem už 
neměl, a kdybych jel načerno a chytili by mě, tak by mě táta zabil, že bude muset za mě platit pokutu. Tak jsem šel domů 
radši pěšky, už bylo pozdě a celou cestu jsem rychle šel nebo utíkal. Z centra k nám do Vysočan to bylo asi sedm 
kilometrů. Ale byl jsem v sedmém nebi, že mám vytoužený motorek. V běhu jsem přemýšlel, kde ještě našetřím na 
plochou baterii, abych ho mohl spustit. No a tak jsem dorazil domů asi v osm večer, zpocený, udýchaný. Doma mě mezi 
dveřmi přivítal táta. Že jdu pozdě, to mu moc nevadilo, hlavně co jsem si koupil. Tak jsem celý rozzářený  vytáhl z pod 
kabátu motorek. Oči mi plály: „Tati, podívej, co mám”. A hned v předsíni jsem dostal facku jako trám. „Ty blbče, řekl 
jsem ti, ať si koupíš něco pořádného“. „Jedeš na tábor, potřebuješ holínky a pláštěnku a ty si koupíš takový krám”. 
Strašně se mě to dotklo, že jsem si za své peníze koupil něco, co chci já pro sebe, dostal jsem za to facku a sklidil 
nevděk. Obrečel jsem to, ale byl jsem rád, že mi táta ten motorek nerozdupal. Šetřili jsme holt na Spartaka. 
Život někdy není peříčko. 

Pokračování příště  
Mimořádná společenská kronika: 
 
Jedna smutná zpráva. 
Dne 20. března zemřel náhle náš soused, p. Ing. Mila Švára. 
Poslední rozloučení se bude konat 7. května na místním hřbitově. 
 
 
Jedna radostnější zpráva 
25. března oslavila svoje 75.narozeniny naše sousedka, 
pí. Jaroslava Davidová. Blahopřejeme. 

 
 
Babinec 
Milé ženy, další posezení se bude opět konat 22. dubna v 20 hodin v restauraci „Na Hřebenovce“. 
Těším se opět na naše posezení a na shledanou s vámi.      Jarka Davidová 
 
 
MĚSTSKÉ DIVADLO NOVÝ BOR  
Městské divadlo Nový Bor - čtvrtek 13. dubna v 19 
hodin 
Green Production a Bohumír Starý – BLÁZINEC 
Jaroslav Gillar na motivy E.A.Poea 
Napínavá groteska o světě, ve kterém se vlády zmocní 
blázni z jednoho psychiatrického ústavu. 
Vstupné 320 Kč 
Městské divadlo Nový Bor - sobota 22. dubna v 18 
hodin 
CAMELLA 
Výroční koncert novoborského pěveckého sboru. 
Vstupné 100 Kč 
 
 
 

 
 
 
Navrátil ův sál Nový Bor - čtvrtek 27. dubna v 18 
hodin 
cestovatelská přednáška - Jan Pipal – JÁVA - ostrov 
sopek a chrámů 
Vstupné 50 Kč 
 
Městské divadlo Nový Bor - sobota 29. dubna v 10 
hodin 
Divadlo AHA! - DÁŠEŇKA ,ČILI ŽIVOT 
ŠTĚNĚTE 
Karel Čapek 
Pohádka o tom, jak se malá Dášeňka učí všem psím 
dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla sama 
vydat do světa. 
Vstupné 80 Kč 
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Vracíme se k článku z minulého čísla o oslavě masopustu v Krompachu  v restauraci Na Hřebenovce, kde v rámci 
programu k obecné zábavě přispěli i zúčastnění podle hesla Krompach sobě. 
 
Byli jsme OÚ Mařenice vyzváni k omluvě za zveřejněnou větu v článku:  
„Ještě jedna věc mě mrzí. Světlá i Mařenice nám závidí, že nejsme ta „chcíplá“ vesnice a že se prý u nás stále něco 
děje. 
 
Přikládáme tudíž omluvu od autora článku a našeho věrného a skvělého dopisovatele a organizágtora Jirky 
Pomahače: 
 
„Chcíplá vesnice.“ 
Byl jsem požádán redakcí našeho listu, po nějaké výtce, o vysvětlení mých slov v minulém čísle v článku o masopustu. 
Podotkl jsem zde, že nám okolní vesnice závidí naši činnost. Ano, závidí. Mám v Mařenicích i ve Světlé  spoustu přátel, 
s kterými se stýkám a vyslechnu si jejich názory. A nejen tam. Mám  přátele i v Trávníku a ve Cvikově, kde nám také 
závidí, že se u nás stále něco děje. Hlavně že se to děje svépomocí nadšenců, že lidi to dělají sami pro sebe a zdarma, 
drží pospolu a hlavně mají chuť něco dělat. Pozvat známou drahou kapelu do Severu, a pak dotovat vstupné, je 
chvályhodná věc. Dát kulturu lidem a umožnit jim ji shlédnout za dostupné peníze, je opravdu skvělý krok pro občany. 
Stejně chvályhodné je pořádání poutí, veselic, koncertů v kostele a jiných akcí  našimi Obecními úřady. To jsem však 
neměl na mysli. Scházím se s cvikovskými, krompašskými, trávnickými, mařenickými i světelskými přáteli velice často. 
A kde jinde než v hospodě. Povídáme si o problémech, radostech a starostech jednotlivců i obcí a často společně 
muzicírujeme. Jsme kamarádi. Řeč se mluví a pivo pije. Při diskusi na téma našeho ochotnického snažení sami sebe 
zabavit jsem vyslechl názory: „Vy se máte, že jste tam nahoře dobrá parta, to u nás každý na všechno ………, u nás se 
děje ………, u nás v tomto chcípl pes. Tady se jenom dvě party hádají a napadají v místních novinách“. Tak, jak se to 
říká v hospodě u piva.  Kdybych měl citovat dále, musel bych minimálně dva řádky vytečkovat. V kontextu těchto 
rozhovorů, abych nebyl příliš obšírný ani vulgární, zvolil jsem jednoduchý obrat o nechcíplém Krompachu.  Tím jsem 
ale zdaleka nemyslel, že by ostatní sousední obce měly být automaticky chcíplé. O tom nepadlo ani slovo. Ani ode mne, 
ani od jiných. Chcíplá vesnice je hovorový obrat pro obce, kde se nikdo o nic nesnaží. Všeobecně, ať je to kdekoliv. 
V Krompachu, Světlé, Horní Dolní, v Kotěhůlkách nebo kdekoliv jinde. 
Možná, že jsem ve snaze co nejobrazněji vyjádřit naši masopustní atmosféru, použil nevhodné slovní formulace. Jestli 
jsem se tím někoho dotkl, tak jsem to určitě nechtěl, nemyslel zle a tímto se případným dotčeným co nejpokorněji 
omlouvám. 

JP 
 
Masopust a DD Krompach. 
Omlouváme se za chybné informace zveřejněné v článku Masopust 2017. Děti sice měly prázdniny, ale hodně jich na 
masopustní průvod se svými tetami masky připravilo a masopustní průvod Krompachem prošel v čele s jásajícím 
saxofonem. A masopustní koblihy, ty děti s tetami také připravily a rozdaly. Naši zpravodajové se totiž na akci dostavili 
asi 20 minut po 10. hodině a už bylo po průvodu a okolo dětského domova jako vymeteno. Takže se snadno nechali 
svést myšlenkou, že děti odjely na prázdnimy. Děkujeme mnohokrát a ještě ještě jednou se omlouváme, příště budeme 
chodit včas…..             JK  
 
 
Inzerce 
 
• Prodám dámské horské kolo. Zachovalé, málo používané a tudíž nevyužité. Prodám za cenu 1000,- až 1500,- Kč. 

K doptání na adrese: Blažková Irena, Krompach, Valy 75, nebo na telefonu: 728 766 079 

• Máme nadbytečnou trubkovou konstrukci na foliovník  o rozměrech š.200cm, v.190cm, d.410cm. 
Uvedenou konstrukci dáváme k dispozici bez úhrady!!!!!  Lze odvézt nebo odnést kdykoliv.                                      
K doptání na adrese: J.a T. Lamparovi, Krompach, Valy 100, nebo na telefonu: 481 311 009 
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K procvičení mozku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2017 
 

22.4., 13.5. 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 
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