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Z obce: 
 

Místní knihovna  

Vážení čtenáři, radostná zpráva. Knihovna je po dlouhé době opět otevřena a internet k dispozici. 

Každou sobotu dopoledne od 10 hodin do 11 hodin nebo podle dohody s knihovnicí. 

 

Palivové dřevo. 

Obec prodává palivové dřevo. V současnosti se jedná o dřevo smrkové, ale bude i buk. Je možno i zajistit dopravu. 

Zájemci kontaktujte p. Špachmana na telefonu: 602 121 343 

 

Pošta Krompach sděluje: 

Na místní poště Partner Krompach lze zakoupit respirátory označení – KN/FFP2 

Balení po pěti kusech. Cena za jedno balení 60,- Kč 

 

Sv. Jan Nepomucký 

Většina z Vás si jistě pamatuje sochu sv. Jana Nepomuckého u cesty na Kulich. Obec investovala nemalé peníze na její obnovu 

a podařilo se. V polovině května by mělo dojít k jejímu osazení a slavnostnímu odhalení za přítomnosti p. faráře.  

Akce by se měla uskutečnit ve dnech 14. až 16. května nebo o týden později podle toho, jak rychle se podaří upravit podstavec 

pro sochu.  Přesné datum bude uveřejněno na obecní desce. 

 

Přinášíme několik fotografií z opravy i podobu vlastní sochy. 

Kromě vlastní sochy se ukázala potřeba opravy i podstavce, aby nedošlo k pádu. 

 

 

     
 

 

 

 

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

 

č. 5 květen 2021  www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 28.4.2021 
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Na podstavci se dochoval nápis: 

Anno 1801  dem 14 Maÿ Hat Joseph Tichatshect / Tichatsszeck ? Bräuer meister in Krombach zu Ehren des heiligen Johann 

Von Nepomuct diese Statue wiederum von neuen aufrichten lassen auf das uns Gott durch die für bitt seiner Heiligen von allen 

Übel beschüzen wolle 

 

V roce 1801 dne 14. května Josef Ticháček, mistr sládek v Krompachu k poctě svatého Jana Nepomuckého tuto sochu nově 

vztyčiti nechal, aby nás Bůh na přímluvu (tj. dnes psáno Fürbitte) svých svatých ode všeho zlého ochrániti chtěl. (asi bychom 

to dnes přeložili volněji ...např. ochránil/ochrániti ráčil) 

informace předal František Chadima 

starosta obce 

 

Odpad stavební 

Vážení,  

znovu dochází k tomu, že do kontejnerů na směsný odpad někdo odhazuje stavební odpad a suť. 

Pokud se stav nezmění a tato činnost bude pokračovat, dojde s největší pravděpodobností ke zvýšení cen za odpad. 

Popeláři kontejnery převažují, a pokud zjistí stavební suť, odmítají je vyvážet. 

Buďte prosím rozumní a stavební odpad likvidujte tak, jak se má. 

 

Čarodějnice 2021 

V pátek 30. května se uskutečnily tradiční „čarodějnice“ pořádané místním hasičským sborem. Současně hasiči postavili i 

tradiční májku. 

Letos stejně jako loni proběhla slavnost skromně a byla streamována na Facebook.  

Přinášíme pár fotografií ze stavby májky. 

 

 
 

 
Díky jim za vše, co pro obec dělají. 
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Od našich dopisovatelů 
 

Paní Jaroslava Náprstková pro Vás zpracovala a připravila další zajímavé informace: 

 

SIRNÝ PRAMEN 

Jedno z nejtajemnějších míst Lužických hor 

 

 

 
 

Lužické hory mají ještě jednu vlastnost, o které tu zatím 

nepadlo mnoho slov. Jsou tajemné, tajůplné, dokážou být 

mystické, především když podzim vybarví stráně do všech 

odstínů a mlhy zaplaví údolí, vítr zcuchá vlasy loukám a 

stříbrné bučiny oněmí. Tehdy je přízračné vystoupat na 

Ortel, kde bývalo pravěké obětiště a energie tady sídlící je 

hodně temná, potom stanout na vrcholu Klíče, na místě 

dávných rituálů a pocítit naopak příval pozitivní energie, 

zdolat jiřetínskou křížovou cestu a nechat se prostoupit 

telurickou energií… Takových míst je v horách hodně. 

Jedním z nejpůsobivějších je rozhodně i Sirný pramen 

nedaleko Horní Světlé. Vyvěrá na místě veskrze 

nenápadném, nějakých sto metrů od lesní silnice, 

bezprostředně vedle toku Hamerského potoka, který 

přiživuje. 

To místo je každý den úplně jiné. Záleží na světle, počasí, 

ročním období, náladě. A je také neobyčejně fotogenické. 

Studánka, kterou pramen tvoří, je všechno, jen ne lákající k 

ukojení žízně. Na jejím dně jakoby vyrůstaly podivuhodné 

žluté houby, bujely chuchvalce mimozemské hmoty, vařila 

se sirná lázeň. 

Voda vytékající z pramene je okrová, skoro až oranžová. 

Tenhle podivuhodný pekelný kotel ovšem získal své jméno 

neprávem. Lidem prostě žlutě oranžové útvary ve vodě 

připomínaly síru, pročež Sirný pramen. 

Skutečnost je jiná, známá teprve něco málo přes sto let. 

Původcem barevných útvarů v železité vodě je bakterie 

slyšící na jméno Leptothrix ochracea, která v prameni 

spolužije s málo se vyskytující řasou, rosivkou navicula 

pelliculosa. 

Podstatný je ale stejně spíše pocit, který tohle lesní zákoutí 

vyvolává. A ten je mimořádně intenzivní 

 

Z knihy „Lužické & Žitavské hory – Neobjevený klenot pohraničí“ 

Milí přátelé ptactva,  

ačkoli to vypadá, že zima je stále v plné síle, věřte, že jaro se nevzdává. První poslové – vlaštovky – se již vracejí a s dalšími 

teplými dny můžeme čekat další a další. Těšíte se i vy na své opeřené sousedy? Pojďme je přivítat a vytvořit z našich zahrad 

opravdový ptačí ráj! 

   

   

  

 Kos černý a vlaštovka obecná patří mezi druhy, které právě teď můžeme pozorovat v našem okolí. 
  

 

Vytvořit ze zahrady to nejlepší bydliště pro ptáky nedá moc práce. Ptáci totiž neocení anglický trávník či úhledně zastřižené 

keře. Právě naopak! A když zahradu nemáme? Vyberte si hezké místo v okolí u vašeho domu či někde v parku a můžeme 

začít. I malá změna se totiž počítá! 

 

Ptáci potřebují k životu bezpečný úkryt, vodu a potravu. Čím více možností k hnízdění nabídnete, tím více druhů můžete 

nalákat. V korunách vysokých stromů hnízdí hřivnáči, straky či poštolky, na nižších stromech drozdi, v keřích pěnice. Zvonci 
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dají přednost vysokým jehličnanům a tújím, podobně jako konopky. V hromadě dřeva může zahnízdit červenka nebo střízlík, 

na budově vrabec domácí, rehek, jiřička, vlaštovka či rorýs. 

 
 

    

  

 Pcháče ani bodláky nejsou plevel. Pro hmyz i ptáky jsou důležitým zdrojem potravy.    

Přikrmování na krmítku bychom měli omezit na zimní měsíce a zahradu upravit tak, aby ptákům poskytla sama 

dostatek potravy. Pamatujme – čím pestřejší zahrada, tím rozmanitější druhové složení jejích obyvatel. Třešeň 

přiláká špačky, nízký trávník kosa či rehka, okrasné bodláky stehlíky a další zrnožravé ptáky. 
  

Pokud naše zahrada není dost velká, abychom mohli pěstovat stromy či keře, můžeme vysadit alespoň některé 

okrasné trávy, letničky (slunečnice, ostálky) a trvalky (levandule, dobromysl, šalvěj, třapatky rodu Echinacea a 

Rudbeckia, bělotrn, máčka), jejichž květy lákají hmyz a semena jsou pro ptáky zdrojem potravy. 
  

  
 

    

  

Ptáci potřebují své peří denně čistit. Zahradní jezírko je ideální. Na fotce strnad obecný a sýkora 

uhelníček. 
  

Určitě nezapomeňte na vodu. Ideálním řešením je malé zahradní jezírko s mělkými břehy, kde se ptáci mohou koupat 

i napít. Postačí ale i pítko či miska s vodou, nejlépe mělkou a trošku širší, aby se v ní ptáci mohli i koupat.    

  

Příspěvek Dity Hořákové předala Hana Biganovská 

 

Informace k provádění antigenních testů na COVID-19 v Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p. o. 
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. 

Informace k provádění antigenních testů na COVID-19 z webových stránek léčebny. 

Kde? 

Pavilon „C“ v dětské léčebně, Ústavní 529, Cvikov (pavilon najdete - 3. vrata nad vrátnicí, pod vodojemem vedle kalvárie – 

zaměstnanec vrátnice rád poradí) 

 

Kdy? 

pondělí až sobota od 7:00 hodin do 15:00 hodin. Poslední objednání ve 14:50 hodin- 

Je nutno se nahlásit do rezervačního systému: 

https://bit.ly/test_rezervace 

 

Ale podle zkušeností provádějí testy až do večerních hodin, což zjistíte přes rezervační systém. 

 

 

http://email-click.birdlife.cz/public/open/nlink/?u=20b0cbc2-961e-11ea-a9a0-0cc47afea67f&c=12bd69fe-aa53-11ea-a88b-ac1f6ba555ed&l=9ea9a628-9c64-11eb-bb4f-ac1f6bc402ad&sid=3952ed5aed9a44fc82f012af166f366f
https://bit.ly/test_rezervace
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K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Řešení 
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Něco málo od Renčína 
 

    
 

    
 

Inzerce 

Termíny rozvozu plynu: 2021:1.5., 22.5. 2021 - mob.: 777 174 836 

 

 
 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZMĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 
Není – li uvedeno jinak, autory fotek je redakce KR. 

 

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 

http://www.spk-krompach.wbs.cz/
mailto:kalitovi@volny.cz
mailto:spk_krompach@volny
http://www.spk-krompach.wbs.cz/

