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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
Akce, které proběhnou v dubnu a na začátku května. 
 
Obecní knihovna 
Jak jsme slíbili, dohodli jsme se s Obecním úřadem Krompach, který zapůjčuje prostory, že brigáda na vymalování a úklid 
prostor budoucí knihovny bude v sobotu 25.4.2015 od 10:00 na OÚ. Prosíme všechny, kteří chtějí pomoci, aby přišli 
v pracovním oblečení s vlastním nářadím, tj.  kbelík, hadr, koště či „rejžák“…. Materiál na vymalování bude k dispozici, 
štafle, malířské štětky a váleček také. Teď už jen ty pracovité ruce….. 
Zároveň děkujeme dárci za dveře, které poslouží k uzavření příslušenství v knihovně. 
Rádi přivítáme každou pracovitou ruku. A po vymalování a úklidu se budeme těšit, že se sejdou ony dobré přebytečné knihy, 
ze kterých začneme budovat základ nové místní knihovny.  Pro nedostatek stávajících prostor knihy zatím ponechte doma. 
Včas dáme vědět, kdy je dovézt.            kal 

 
Informace pro občany Mařenic 
Honza Horáček bude přednášet o bunkrech 25.4. 2015 také na OU v Mařenicích, kde o toto téma na základě akce v Krompachu projevili 
zájem. 

 
Tvůrčí sobota 18.4. 2015 od 16:00  v Krompachu 
 

 
 
 
Babinec  
 
Příští „Babinec“ se bude konat v sobotu tentokrát až 25. 4. 2015 v restauraci „Na Vyhlídce“.  Všechny příznivkyně jsou 
srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 

na všechny se těší autorka myšlenky Babince a hlavní organizátorka Jarka Davidová 

Vydává: Zapsaný spolek SpK z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
 

č. 04/15     www.spk_krompach.wbs.cz    duben 2015 
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Zajímavosti k 70. výročí ukončení 2. světové války - moderované pásmo dokumentárních filmů   
 

sobota  9.5.2015 v 15:00 v zasedací místnosti OÚ Krompach 
Českoslovenští vojáci na frontách 2. světové války  - pásmo unikátních autentických krátkých filmů moderuje a Vaše 
dotazy zodpoví  genmjr. Ing. Stanislav Chromec, CSc. 
 
Ohlasy na minulé akce 
V sobotu 7. 3. 2015 od 15 hodin proběhlo sousedské setkání s programem na téma „bunkry v okolí Krompachu “. 
 
V rámci aktivit, které se do povědomí občanů Krompachu 
dostaly pod názvem “Krompach umí”, proběhla v sobotu 7. 3. 
2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krompach přednáška 
o velmi zajímavých a pro mnohé z nás tajemných betonových 
objektech, které lze potkat nejenom v příhraničních oblastech 
naší vlasti. Honza Horáček si připravil zábavnou, poučnou a 
velmi zajímavou přednášku o těchto stavbách zvaných “řopík”. 
O “řopících” toho ví Honza opravdu hodně. Domýšlím si, že 
musel nachodit hodně kilometrů a prosmejčit stovky těch 
tmavých, vlhkých  železobetonových kobek, které byly 
budovány před poslední světovou válkou za účelem obrany naší 
země. 
 
Honza to vzal vskutku z gruntu. Dozvěděli jsme se jaké typy 
ředitelství opevňovacích prací budovalo, jak byly bunkry 
vybaveny, jak byly usazeny v terénu, jak se stavěly, kolik stály a 
celé to zasadil do historického kontextu. Mě osobně zaujal 
rozsah a rozpočet, který byl do opevnění investován, včetně 
hladkého schválení potřebných výdajů tehdejší vládou. Měli 
jsme možnost se zasmát i dortu ve tvaru bunkru typu A, který 
dostal od svých blízkých k narozeninám. Tuto originální a 
pozoruhodnou sladkost vyráběla Pavla Serinová, která také jezdí 
do Krompachu. Autor přednášky je evidentně velkým 
obdivovatelem této zvláštní “architektury”! :) Závěrem 
posluchači dostali prostor k dotazům, kterých bylo dost a 
přednáška se tím prodloužila o další desítky zábavných minut. 
 
Honza je nejen znalcem tématu, ale i dobrým a vtipným 
řečníkem. Sám jsem okolnostmi často donucen mluvit k lidem 
na různá témata a prezentovat výsledky své práce nebo mých 
kolegů a vím, jak je těžké zařídit pozornost auditoria a nenudit. 
Jak jsem se už zmínil, tak akce byla součástí iniciativy Blanky 
Horáčkové - “Krompach umí” a musím potvrdit, že Honza fakt 

umí! Můj obdiv má i jeho žena Blanka, která s myšlenkou 
sdílení sousedských dovedností a znalostí přišla a založila tak 
poměrně originální a zábavnou tradici v naší obci.                 mda 

 
Na akci dorazilo dle mého odhadu cca 30 lidí a všem, s kterými 
jsem o ní mluvil, se líbila. Děkuji za nás, kteří se přednášky 
zúčastnili, Honzovi a Blance, za jejich energii a ochotu se 
podělit o své dovednosti. Už se těším na další akci. 
Michal David, Krompach 116 
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Vydaná brožura o Krompachu 
 
recenze na krompašskou brožurku, jež vyšla v odborném periodiku Prameny Nisy - Fontes Nissae, ročník XV, 2014/2, s. 118, které 
vydává Technická univerzita v Liberci. 
 
Titul: 
Milan Hlinomaz, Miloslav Panák, Jiří Rosol. Krompach. Přehled dějin obce. Varnsdorf, Libuše Horáčková 2013. 36 s. ISBN 978-60-
904194-9-0  
 
Útlá publikace o obci Krompach je první moderní českou prací o dějinách vsi na pomezí severních Čech a Saska. Autoři zvolili 
chronologický i tematický výklad od první zmínky z roku 1391 téměř do konce 20. století. V různé míře věnují pozornost střídavě starším 
i novějším dějinám. Dvacáté století je zastoupeno několika zlomovými momenty, předně oběma světovými válkami a jejich důsledky pro 
obec i region. Historie tu končí před rokem 1990. Čtenář je uveden do zásadních vývojových (politických a ekonomických) proměn, které 
se dotkly rovněž této příhraniční vsi. Výklad se soustředí na způsoby obživy, zvláště textilní a sklářské řemeslo, a moderní dopravu, díky 
níž byla ves lépe spojena s okolím. Autoři neopomněli popsat církevní stavby a další významné budovy v obci. Za částí věnovanou 
historii se připojují dvě místní německé pověsti: Skřítek na hvozdu má spíše pohádkovou formu. Zato Drahá a vzácná vejce, text s 
humorným závěrem, vychází ze skutečné události, totiž návštěvy císaře Josefa II. v kraji na podzim 1779. Hutný výklad čerpá z vydaných 
pramenů, map, německé i české literatury regionální a odborné. Text doplňuje patnáct dobových pohlednic a fotografií včetně detailu 
obce zachycené při prvním vojenském mapování Čech ve třetí třetině 18. století. Brožovanému vydání by prospěla podrobnější jazyková a 
odborná redakce, jež by zamezila opakování některých údajů a odstranila věcné omyly či v rozmezí několika stran protiřečící si 
informace. Dílko může zaujmout místní obyvatele a patrioty, ochránce památek z minulých dob. Najde své čtenáře snad i v jiných místech 
České republiky nebo Německa, pro něž je vytvořeno německé resumé. 
 
Milan Svoboda, Prameny Nisy - Fontes Nissae  
 

Zaslal Milan Hlinomaz 
 
 
Ženy na Krompachu měly opět svůj babinec. 
V sobotu 21. března se sešly ženy v restauraci " Na Vyhlídce" jako každý měsíc. Setkání organizuje Jaruška Davidová. Vždy 
je veselo, je o čem si vyprávět, sdělovat své příhody a radosti uplynulých  dni. Tentokrát to bylo "obzvláště " zpestřené. Ke 
stolu si přisedl majitel restaurace Josef Vincík. Dá se napsat, že všechny ženy "obohatil" svým vtipem a veselou náladou. Lze 
napsat, že život na Krompachu není nudný, naopak každé "babské" posezení přináší mnoho zábavy a potěšení do dalšího 
babince. A ten další už má své datum- 25. dubna. Je zván každý, kdo se umí bavit, nezkazí atmosféru a dokáže udělat z 
obyčejného večera  trochu ten "sváteční". 

Jana Juhaňáková 
 
Trochu za kulturou 
 
MĚSTSKÉ DIVADLO NOVÝ BOR – duben a květen 2015 
 
 
Městské divadlo pátek 17. dubna v 19:00 
Nopoď Nový Bor ZÁHADA HLAVOLAMU 
Na motivy knihy Jaroslava Foglara. Pět chlapců odhodlaných bít 
se za čest, pravdu a slabší kdykoli a kdekoli, to je klub Rychlých 
Šípů. Příběh o dávném a strašlivém tajemství, pomstě, trestu, 
moci a obrovské síle přátelství. 
vstupné: 60 Kč 
 
Navrátilův sál sobota 18. dubna v 19:00 
koncert bluegrassové kapely LUŽICKÁ TRÁVA 
vstupné: 100 Kč 
 
Městské divadlo čtvrtek 23. dubna v 19:00  
koncert legendární skupiny POUTNÍCI slaví 45 let 
vstupné: 190 Kč 
Navrátilův sál pátek 24. dubna v 19:00  
Ostrovy severního Norska: Lofoty a Vesteraly + autonomní 
Svalbard (Spitzberky) 
přednáší Miloslav Petrtýl 
vstupné: 50 Kč 

 
Městské divadlo pondělí 27. dubna v 19:00 
KŠANDA „Nelétej příliš vysoko,všimnou si toho…“ 
Komedie s originálním humorem a dialogy ostré jako bič. 
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují společný 
život, ale ještě předtím se snaží získat hodně peněz a přitom 
zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán. K jeho realizaci zneužijí 
manžela Olezlé – Huberta Kšandu. 
Hrají: M. Kuklová, T. Šefrnová, P. Jančařík, M. Maxa, M. 
Bittnerová, M. Pitkin, M. Šimůnek 
vstupné: 250 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 11. května v 19 hodin 
Agentura Harlekýn, Robert Thomas ZLATÝ PAN 
MINISTR A TURECKÁ KAVÁRNA 
Václav Vydra v hlavní roli komických detektivních příběhů z 
Paříže. 
Zejména Zlatý pan ministr ťal přímo do žhavé současnosti. 
Dále hrají: Jana Boušková, Naďa Konvalinková, Matěj 
Hádek/Martin Davídek/Martin Kubačák. 
vstupné: 350 Kč 
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Městské divadlo pondělí 18. května v 19 hodin pronajaté 
představení Pragokoncert 
Legendární komedie F.R.Čecha DÍVČÍ VÁLKA 
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních 
her v České republice. Její atraktivnost se skrývá především v 
lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém 
obsazení. 

Hrají: Sandra Pogodová, F.R.Čech, Mojmír Maděrič, Miluše 
Bittnerová, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, 
Evžen Hájek, Bedřich Maruštík,Martina Šťastná a další. 
vstupné:  369 / 349 Kč 
 
 
 

 
 
Znáte tento dům ??? 
 
Požádal nás p. Horáček o zveřejnění této rytiny. Víte, o jaký dům v Krompachu se jedná?  Informace prosíme buď do redakce (rádi 
bychom zveřejnili, která chaloupka na Krompachu to je) nebo přímo p. Horáčkovi. 
 

 
 
 
 
 
Kuchařský koutek  
 
 
 
Velikonoční jidáše 
 

 
 
Suroviny: 
Polohrubá mouka 1kg, droždí 30g, mléko vlažné 250ml i více, 
máslo 120g, cukr krupice 100g, 2 žloutky, sůl. 1 vejce na 
potření, máslo na vymazání plechu (pečící papír), tekutý med.  
 
 
 
 

Postup přípravy receptu 
 
Z trochy mléka, mouky, lžičky cukru a droždí připravíme 
kvásek, který po vzejití přidáme do prosáté mouky s cukrem a 
špetkou soli, přidáme máslo a žloutky utřené do pěny, podle 
potřeby doplníme vlažným mlékem a vypracujeme hladké 
nelepivé těsto, které necháme kynout na teplém místě. 
Z těsta si nakrájíme kousky, zakulatíme, uděláme tenké válečky 
(asi jako ukazováček), asi 20cm dlouhé a stáčíme do spirálek, 
což je typický tvar jidášů, nebo do esíček, uzlů, kuřátek,... 
Klademe je na pomaštěný plech nebo na peč.papír, necháme 
ještě mírně vykynout, potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme 
ve vyhřáté troubě.  
Po upečení ještě horké potřeme mašlovačkou rozehřátým 
horkým medem. Kdo ho nerad, posype jidáše moučkovým 
cukrem. 
Z této várky je asi 45-50ks - samozřejmě záleží jen na vás, jak 
velké budete dělat. 
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Trochu pro zasmání při tom letošním jaru. 
 
 
Tunel Blanka 
Tomu tunelu v Praze neměli dávat ženský jméno. To se pak 
nemůžou divit, že je odspoda mokrá, furt rozdělaná a nikdo 
neví, kdy bude konečně hotová! 
 
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA DO ŠKOLY  
• Dobrý den, dovolali jste se na automatickou ústřednu naší 
školy. Pro spojení se správným zaměstnancem si vyslechněte 
všechny možnosti výběru:  
 
• Chcete-li lhát o tom, proč vaše dítě není přítomno, stiskněte 1. 
• Chcete-li se vymlouvat, proč vaše dítě neudělalo domácí úkol, 
stiskněte 2. 
• Chcete-li si stěžovat na to, co děláme, stiskněte 3. 
• Chcete-li nadávat zaměstnancům, stiskněte 4. 
• Chcete-li se zeptat, proč jste nedostali informace, které vám 
byly již několikrát písemně zaslány, stiskněte 5. 
• Chcete-li, abychom vychovávali vaše dítě za vás, stiskněte 6. 
• Chcete-li někoho popadnout, dát mu facku nebo někoho udeřít, 
stiskněte 7. 
• Chcete-li požádat o jiného učitele (letos již potřetí), stiskněte 8. 
• Chcete-li si stěžovat na školní dopravu, stiskněte 9. 
• Chcete-li si stěžovat na školní obědy, stiskněte 0. 
Pokud si uvědomujete, že toto je reálný svět a vaše dítě musí být 
odpovědné za své chování, práci ve třídě a domácí úkoly, a že  

není chybou učitele, když vaše dítě neprojevuje žádnou snahu, 
zavěste a mějte hezký den. 
Jestli tohle chcete slyšet v jiném jazyce, přestěhujte se do země, 
která jím hovoří. 
Děkujeme za váš zájem o všeobecné a veřejné vzdělávání. 
IGOR HNÍZDO ředitel školy 

 
Poznámky ze školy 
Rozvratné 

• Při hodině dějepisu troubil stočeným sešitem státní 
hymnu! 

• Vyjádřil se o Meresjevovi, že měl amputované nohy až 
po prdel. 

• Nosí do školy příliš krátké sukně, takže vzbuzuje u 
spolužáků větší pozornost než já se svým výkladem, 
prosím o prodloužení. 

  
Jak tohle dokázali ...? 

• Mlátí lavicí o strop. 
• Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom. 
• Vyndala při hodině tělesné výchovy bez dovolení kozu 

a celá třída přes ní skákala. 
• Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo. 
• Rozbila spolužákovi svačinu. 
 
 

 
 
 
Jiné 
 

Zloději na nic nečekají a využijí každou příležitost!  
Vážení přátelé, občané Krompachu  a okolí, chalupáři a majitelé firem. 
Již dvacet let chrání společnost HENIG - security servis, s.r.o. majetek lidí před trestnou činností a negativními vlivy přírody. 
Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu dbáme na to, aby naši klienti mohli v klidu spát.  
Základem naší činnosti jsou montáže, servis a opravy elektronických zabezpečovacích systémů EZS a kamerových systémů CCTv, které 
jsou napojeny na dohledové centrum HENIG v České Lípě. Naši operátoři mají díky nejmodernějšímu softwaru zpracování dat okamžitě 
dokonalý přehled, co se v případě napadení objektu pachatelem děje. Zajistí okamžitý výjezd zásahových hlídek a všechny potřebné 
kroky k ochraně majetku do příjezdu Policie ČR. 

 
 

Budeme velmi potěšeni, pokud Vás naše nabídka zaujme. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat našeho obchodního manažera 
pro tuto oblast pana Josefa Rejmana.  
Tel: +420 731 411 684, e-mail: rejman@henig.cz 
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Pro dlouhou chvíli: 
 

 
 

NABÍZÍME  GEODETICKÉ PRÁCE 
ve vysoké kvalitě za nižší ceny 

 
Využijte akční slevy  15% na zaměřování budov a 

vyměřování pozemků. 
GEOPLÁN CZ s.r.o.   Malá 1177, 470 01 Česká Lípa 
Tel.:   487853485 Mobil:       603499351, 737817162 
E-mail:      clipa@geoplancz.cz  www.geoplancz.cz 

Před každou zakázkou Vám zdarma poradíme a zpracujeme 
cenovou nabídku. 

Za firmu Ing. Pavel Soukup-oprávněný zeměměřický inženýr 
Ing. Doubravka Soukupová-oprávněný zeměměřický inženýr 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2015 

18.4., 9.5., 30.5., 20.6., 11.7., 1.8., 22.8., 12.9., 3.10., 24.10., 14.11., 5.12., 26.12. 2015 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 
 
 
Nabídka redakce Krompašských Rozhledů 
Ne že bychom se chtěli chlubit, ale pouze konstatujeme, že Rozhledy už nejsou pouze krompašskou tiskovinou, ale jejich působnost je 
daleko širší. Dostáváme ohlasy a náměty z různých částí nejméně Libereckého kraje. Proto nabízíme prostor  v Krompašských 
Rozhledech i pro Vaši reklamu a inzerci. Zároveň bychom tím chtěli získat nějaký menší peníz na spotřební materiál pro vydávání 
Rozhledů a pro zvýšení jejich úrovně (barva, získávání fotografií, …) . V zápatí každé stránky jsou uvedeny kontakty, na které se můžete 
obrátit. Uvítáme inzerci, reklamu i sponzory !!! 

 
 

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 


