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Zastupitelé obce Krompach srdečně zvou občany na 
 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 2/2018 
Obecního zastupitelstva, které se koná dne 29. března 2018 od 17,00 hod v prostorách OÚ Krompach. 

Program zasedání: 
1/ Schválení rozpočtového opatření č.2/2018. 
2/ Výběr zhotovitele akce Kanalizace Valy II. 
3/ Schválení smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře. 
4/ Různé. 
5/ Diskuse. 
6/ Závěr.  
Vyvěšeno: 22. 3. 2018 Sejmuto: 29. 3. 2017                                                              František Chadima, starosta obce                        
 
Připomínáme: 
 
Velikonoční dílnička 31.3. od 14 hodin v prostorách OÚ. 
Jste zváni všichni, které to zajímá, a chcete si k Velikonocům vyrobit vlastníma rukama hezkou velikonoční dekoraci. 
Dílničku povede paní M. Šímová. 
Pomůcky s sebou: 
barevné nitě, jehly pro ruční šití, nůžky, tužku na obkreslování střihových šablon. 
Látky a další potřeby budou k dispozici. 
 
 
Společenský večer 31.3. od 20 hodin v restauraci „Na Hřebenovce“ 
 
Srdečně  Vás zveme na velikonoční taneční veselici s Duo do noci (mix hudebních žánrů s akordeonem za doprovodu 
kláves), která začne 31.3. ve 20 hodin v sále Restaurace Na Hřebenovce. 
Máte to k nám pěšky daleko ? Můžeme vás přivézt i odvézt. 
Podrobnější info a případné rezervace přijímáme na t.č. 775 346 050 i formou SMS nebo prostřednictvím e-mailu 
info@nahrebenovce.cz 
 
Další informace z obce: 
 

• výdej kompostérů ve dnech 30.-31.3.2018 od 10.00 do 12.00 hodin u kravína, kompostéry jsou uloženy 
v prostorách kravína 

 
• čištění komínů panem Machačným ve dnech 30.-31.3. a 1.4.2018, pátek, sobota, neděle. Telf.:731009252 

 
• velkokapacitní kontejner na sběr objemného odpadu u prostor hasičské zbrojnice od 3.4.2018, ve 14. týdnu 

 
• očkování domácích zvířat panem Mohylou ve středu 18.4.2018 na místech Krompach Juliovka od 17.30 do 

17.35 hod., Krompach – úřad od 17.40 do 17.50 hodin, očkovací průkaz s sebou nutný, cena 150.00 Kč za 
zvíře (kočka, pes) 

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

č.04/18      www.spk-krompach.wbs.cz    duben 2018 
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Krompach navštíví skvělý písničkář Arnošt 

Frauenberg, 
který nedávno vydal svou novou desku "Defibrilátor". 
Arnošt je v posledních letech známý spíše jako bavič z 
pořadu "Na stojáka". 
Vystoupí za doprovodu excelentního perkusisty Petra 
Kamiše, který už se místním divákům představil dvakrát 
- po boku ostravských Sovy a Slamáka a na podzim 
potom s René Součkem. 
Arnoštova poetika je inteligentní, propracovaná, 
obsahuje všechny emoční  polohy. Převládá nadhled a 
humor, ale dotýká se i témat jako jsou Srebrenica. 
Věřím, že se krompašáci mají na co a na koho těšit. 
Nestalo se mi, že by někdo z Arnyho, jak mu říkáme, 
koncertu odcházel zklamaný. 
Základní informace: 
Kde: Na Hřebenovce 
Kdy: 14. 4. od 20.00 hod 
Vstupné: Kč 100,- 
Předprodej: na baru Na Hřebenovce nebo 
rezervovat na tel. 733 532 917 
Kapacita sálu je omezena na 50 míst. 

Jakub Horák 

 
 

 
Vzpomínková akce ke dni narození Tomáše Garrigue Masaryka 
 
Dne 7.3.2018 se u památníku Tomáše Garrigue 
Masaryka uskutečnila od 14 hodin vzpomínková akce 
ke dni narození Tomáše Garrigue Masaryka, 
označovaného T.G.M., TGM nebo prezident 
Osvoboditel, který se narodil 7.března 1850 v Hodoníně 
a zemřel 14.září 1937 v Lánech. Byl český státník, 
filozof a pedagog, první prezident Československé 
republiky. V roce 1930 byl přijat zákon o zásluhách 
T.G. Masaryka obsahující větu „Tomáš Garrigue 
Masaryk zasloužil se o stát“ a po odchodu z funkce roku 
1935 ho parlament ocenil a odměnil za jeho 
osvoboditelské a budovatelské dílo.  Z tohoto důvodu je 
nutné si neustále připomínat odkaz prezidenta 
Osvoboditele a do budoucna vzdávat úctu na 
vzpomínkových akcí pořádaných k výročí narození a 
úmrtí T.G. Masaryka a k 28.říjnu, státnímu svátku – Dni 
vzniku samostatného Československého státu (1918).  
 
 
 
 
 
 

Tímto bych chtěl poděkovat jednotám Československé 
obce legionářské měst Česká Lípa a Nový Bor a 
občanům obce Krompach za připomenutí výročí a účast 
na vzpomínkové akci.  
S pozdravem 

František  Chadima 
starosta obce 

 
 
 

Odjezdy celá dvacet - pokračujeme. 
Vzpomínky, které sepsal místní chalupář JP. 
Můj řidičák. 
Když mi bylo asi třičtvrtě na sedmnáct, tak mi táta zaplatil autoškolu. Stála 680 korun československých. On na to čekal 
jako na smilování boží. Já ale taky. A víc. On se těšil, jak se nonšalantně zbaví onoho jemu odporného a složitého řízení 
jemu nepřátelského automobilu převedením zodpovědnosti za  řízení na svého dospívajícího potomka. Tedy na mne. 
Dospívající potomek se zase naopak strašně těšil, aby už mohl za volant. Tenkrát se mohl řidičák dělat od sedmnácti let, 
později až od osmnácti. Nebylo na to potřeba žádné povolení rodičů či něco takového, tak to prostě bylo, tenkrát to šlo. 
Začal jsem navštěvovat autoškolu ještě v šestnácti. Psal se rok 1962. Já jsem si předtím už udělal ve Svazarmu za 
čtyřicet korun v patnácti letech malý řidičák, takovou malou bílou kartičku. Oprávnění k řízení malých motocyklů. Táta 
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mi totiž slíbil. „Když budeš mít vyznamenání, tak ti koupím mopeda.“ Bylo vysvědčení, poslední den školy, a pro mne i 
devítiletky. Já měl na vysvědčení pět dvojek, na vyznamenání stačilo šest. Tak jsem nechal vysvědčení našim doma na 
stole a odjel vlakem, jak bylo domluveno, i s kolem do Svoru. Dále cyklisticky. No a v Krompachu jsem čekal na 
vysněného mopeda. Já to trochu zkrátím, nedočkal jsem se. Táta se na mne vykašlal. Bral jsem porušení jeho slibu jako 
křivdu. Dodnes mu to nemůžu zapomenout. Ježdění byla moje vášeň. Moped nebo Pionýr, moje touha. V patnácti mě 
nezajímaly ještě holky, ani nic jiného. Chtěl jsem jen jezdit a jezdit, štelovat motor, měnit svíčky. To byl v patnácti můj 
život. Po prázdninovém bezmopedovém zklamání jsem si skoro plačky postěžoval sestře, jak se mnou táta vyběhl. Byl u 
toho i můj budoucí švagr. „A ty bys chtěl mopeda? “ „ Jó, chtěl.“  „Tak víš co, já mám dva, tak ti toho staršího dám, už 
ho nepotřebuju. Mám nového Stadiona S22.“ A opravdu mi ho dal. Starší Jawetu sport. To bylo něco. Mělo to nějak 
upravený motor a převody, já vážil jen šedesát kilo, a tak to se mnou jezdilo po rovině skoro sedmdesát. Sice to žralo asi 
čtyři litry, ale to mi bylo jedno. Jezdil jsem na tom v létě v zimě,  i do Krompachu, kamkoliv. Proháněl jsem se po Praze, 
řešil pražské křižovatky a navštěvoval kamarády v neznámých pražských končinách. Poznával jsem Prahu. Tenkrát se 
všude smělo, provoz byl minimální. To byla nádhera. Už samotná cesta byl cíl. V kožené bundě po tátovi, obalen na 
prsou a nohách časopisem „Svět sovětů“, aby to neprofouklo, dvoje spodky, dvoje rukavice. Jedny tenké bavlněné, 
svrchní dlouhé kožené. Šátek, šálu, brýle, dva kulichy. A hurá do Krompachu. Zima mi byla stejně, ale hlavně, že jsem 
jel. Když jsme vyjeli s tátou stejně z Krompachu, tak jsem byl v Praze dřív, než on s autem. Byl jsem šťasten. Dodnes 
švagrovi, i když už je v nebíčku, blahořečím. Musí být v nebíčku, kde jinde by byl, když mi dal v patnácti mého 
vysněného mopeda. 
No a potom na tom mopedu jsem jezdil i do autoškoly, v zimě, na sněhu. Připadal jsem si jako hrdina. V té době jsem se 
učil automechanikem. Předpisy jsem se hravě naučil, protože mě to bavilo, a techniku jsem měl v malíčku z učení. Chtěl 
jsem si zároveň udělat řidičák i na motorku, ale dohromady a najednou to nešlo. Dodnes jsem nepochopil proč. Tak jsem 
se přihlásil do jiné autoškoly na motorku a dělal souběžně dva řidičáky ve dvou autoškolách. Ve Valentinské ulici na 
Starém Městě a ve Vlkové na Žižkově. Tu druhou jsem si už zaplatil sám. 280 korun. Zkoušku z jízdy autem jsem 
absolvoval v únoru v den sestřiny svatby. Na jízdu jsem přišel v obleku z tanečních, s myrtou v klopě a s koláčky. Projel 
jsem se s komisařem úspěšně párkrát centrem a odvezl jsem se zpátky na svatbu. No a když jsem pak přišel na zkoušky 
z teorie na Míčánky do Vršovic, tak jsem tam shodou okolností dělal ve stejný den nejdřív zkoušku na auto a za dvacet 
minut na motorku. „Vždyť vy jste tady už byl.“ „Ano byl, to bylo na auto, teď jdu na motorku.“ „No to jste nás pěkně 
doběhl.“ Opravdu nevím, proč to bylo zakázané. Dodnes mi to nikdo nevysvětlil. Ale řidičák jsem dostal na obojí. Bylo 
mi sedmnáct a tři měsíce. 
Od té doby se naše cestování absolutně změnilo. Jezdilo se konečně už v sobotu odpoledne 
a od baráku. To hrozné a nebezpečné náměstí Lidových milicí, kde byl ten příšerný frmol, strašně složitá křižovatka 
s tramvajemi a trolejbusy, již nebylo nepřítel a do Krompachu bez zastávky jsme od baráku pohodově jezdili za necelé 
dvě hodiny. Ježdění mě samozřejmě velice bavilo a samozřejmě jsem v sedmnácti jezdil rychle. Mezi Mělníkem a 
Dubou v údolí devadesáti devíti zatáček jsem jezdil za svistotu pneumatik málem po dvou kolech. Táta se úplně změnil. 
Nervozita a strach z ježdění byly tatam. Seděl spokojen vpředu vedle mne a snažil se popelem z globusky trefit do 
miniaturního popelníčku  na přístrojové desce. Většinou neúspěšně. Máma se sestrou seděly vzadu a v každé zatáčce 
sykaly a zatínaly si vzájemně ruce do stehen. „ Jirko, nejezdi tak rychle v těch zátočinách“. „Jen to mrskej“, odvětil 
pohodově otec odklepávaje mistrně další globusku opět mimo popelník. Od doby, kdy jsem udělal řidičák, táta již nikdy 
neseděl za volantem. 
Jen ještě za podivných okolností jednou. A to bylo opravdu naposled a nám to opravdu stačilo. Jezdili jsme přes Zákupy 
a před Sloupem, než se dojede ze Svojkova dolů k trpaslíkům, tak tam jsme měli vpravo v lese takový naučený malý 
zastavovací plácek, naše čůrací místo. Teď se tudy chodí na novou rozhlednu. Než jsem si zapnul poklopec a vrátil se 
k autu, tak táta najednou seděl za volantem. Asi ho něco osvítilo a chtěl se před rodinou vytáhnout, jaký je stále ještě 
machr. Rozjel se s námi frajersky dolů z kopce, ale zbytečně rychle. U trpaslíků v té ostré pravotočivé zatáčce vjel za 
obrovského ječení pneumatik doslova po dvou kolech do protisměru. Naštěstí proti nic nejelo. Málem jsme se převrátili. 
Auto se zaduněním dopadlo na všechna čtyři kola a vyděšený táta krokem dojel až do zatáčky u hospody proti hradu, 
nyní „U Studničků“, a tam v té nepřehledné zatáčce v tom nejnebezpečnějším místě zastavil. Vypnul motor, vystoupil a 
povídá: „Tak už to dojeď.“ No a tak jsem to dojel. 

Pokračování příště 
 
Kultura – divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo středa 4. dubna v 19 hodin 
Rádobydivadlo Klapý - U KOČIČÍ BAŽINY Marina 
Carr  
U Kočičí bažiny je velké drama. Hra, inspirovaná 
bezmála pětadvacet století starou Euripidiovou 
Médeiou, v sobě nese antickou osudovost, rozehrání sil, 
které přesahují vůli a moc jedince. 
Vstupné 120 Kč 

 
Navrátilův sál čtvrtek 5. dubna v 19 hodin 
KONCERT PRO KLAVÍR A HOBOJ  
Koncert Jany Kopicové (hoboj) a Dity Eiseltové 
(klavír).Zazní skladby A. Vivaldiho, R. Schumanna, A. 
Pacculiho aj. 
Vstupné 90 Kč 
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Navrátilův sál úterý 10. dubna v 17 hodin 
KONCERT Z NORMANDIE  
Vystoupení francouzských hostů pěveckého sboru 
Camella. 
Vstupné: dobrovolné 
  
Navrátilův sál středa 11. dubna v 19 hodin 
AHA BAND  
Swingové posezení se skupinou AHA BAND: Arnošt 
Holub - banjo a zpěv, Jan Vokurka - banjo, Petr 
Vokurka - kytara, Veronika Kirchbergerová - saxofon, 
Albert Jindra - pozoun, Pavel Hanzelín - basa a Milan 
Lajtkep - valcha. 
Vstupné 90 Kč 
  
Městské divadlo sobota 14. dubna v 10 hodin 
KOUZELNÁ FLÉTNA  
Premiéra nové pohádky novoborského spolku NOPOĎ. 
Vstupné 80 Kč 
 

Městské divadlo pondělí 16. dubna v 19 hodin 
Divadlo v Rytířské Praha - CHVILKOVÁ 
SLABOST 
Bravurní jímavá komedie významného britského 
dramatika a herce Donalda Churchilla. 
Audrey a Tony. Tony a Audrey. Dvacet let manželství. 
Dvě děti. Dva roky po rozvodu. Zdánlivě ukončená 
životní kapitola může mít pokračování... 
Hrají: Petra Špalková, David Matásek a Sandra 
Černodrinská nebo Sára Sandeva. 
Vstupné 390 Kč 
 
Městské divadlo čtvrtek 26. dubna v 19 hodin 
Hamlet Production MOJE HRA - Petr Abraham 
Komedie o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi právě 
protekl mezi prsty. 
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková 
nebo Radana Hermanová, Zuzana Bydžovská a další 
Režie: Jan Kačer 
Vstupné 390 Kč 

 
Kultura Cvikov  
 

         
 

Inzerce zaměstnání za hranicí 

 

 
Pekárna hledá pomocnou sílu. 
Všechno je naučitelné 
Plat po dohodě 
Předpoklad: německé jazykové znalosti 
(firma Landbäckerei Hahmann 
Bertsdorf-Hörnitz, tel. 03583/511020) 
 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

5/6 

3. retro oslava MDŽ a současně 1. krompašský ples 3.3.2018  
 
kapelo hraj …          květiny 

     
 

Tak jako slunečnice každý den, otáčí se za sluncem, tak já ……    a dražba ……….. 

     
 

   
 
K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inzerce a jiné 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2018: 14.4., 5.5. 2018 p. Kořínek Vladimír tel.: mob.: 77 174 836 
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Pečeme  na velikonoce 
 
Medový velikonoční beránek 
Ingradience: 
ořechy vlašské, 1 špetka citronové kůry, 1 polévková 
lžíce hrubé mouky, 1 ks kypřící prášek do pečiva,          
1 lžička mleté skořice, 1 polévková lžíce rumu,          
100 g cukr krupice, 100 g včelího medu, 113 g hladké 
pšeničné mouky, 120 g polohrubé mouky, 113 g másla,  
2 polévkové lžíce vody, 3 ks vejce 
Postup přípravy: 
1.Žloutky utřeme s cukrem a medem. Přilijeme vodu, 
přidáme citronovou kůru, koření a rum. 
2.Z bílků ušleháme pevný sníh a vmícháme do 
žloutkové směsi spolu s moukou a práškem do pečiva. 
3.Nakonec vmícháme nasekané oříšky. 
4.Těsto vlijeme do máslem vymazané a hrubou moukou 
vysypané formy. 
5.Beránka pečeme v mírně vyhřáté troubě asi 50 minut. 
 
Boží milosti 
Ingredience: 
250g mouky hladké pšeničné 250g, 50 g máslo, 50 g 
cukr moučka, 2 ks žloutek, 2 polévkové lžíce bílého 
vína, 1 špetka soli 
 
 

Postup přípravy 
1. Mouku prosejeme s cukrem, přidáme k ní žloutky, 
máslo, víno a sůl a vypracujeme těsto. 
2. Těsto zpracováváme asi 15 minut, až je dokonale 
elastické, vláčné a lesklé. 
3. Pokud by bylo těsto příliš suché až drobivé, můžeme 
do něj přilít ještě trochu vína. 
4. Následně je alespoň 10 minut vytloukáme o vál nebo 
válečkem. 
5. Dobře vypracované těsto poznáme podle toho, že se v 
něm začnou tvořit vzduchové bubliny a praská pod 
rukama. 
6. Z těsta uhněteme kouli, zabalíme do potravinářské 
folie a dáme odležet do ledničky – minimálně na jednu 
hodinu, lépe na celou noc. 
7. Těsto rozválíme na co nejtenčí placku, pokud to 
půjde, tak bez podsypávaní moukou. 
8. Z těsta vykrajujeme různé tvary – trojúhelníky, 
obdélníky, kosočtverce. V každém tvaru uděláme 
uprostřed několik zářezů. 
9. Smažíme buď přímo takto celé nebo je díky zářezům 
různě propleteme. 
10. Smažíme dozlatova ve vysoké vrstvě oleje nebo 
sádla (v sádle jsou lepší) rozehřátého na 175°C. 
11. Necháme okapat na papírovém ručníku a 
pocukrujeme moučkovým cukrem. 
 

 
UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZM ĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

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 


