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I.Dozv�d�li jsme se že: 
 

Vlá�ek 
 

 
 

Dne 27.5.2009 v poledne se nám poda�ilo zadokumentovat vpravd� historický jev! 
 

Silni�ní kolový vlá�ek z N�mecka, na krompašské silnici(viz. foto), známý z láze�ských m�st od 
n�meckých soused�, vezl na prohlídku spole�ných projekt� minulých i možných budoucích p�edstavitele 
Euroregionu Nisa, n�mecké, �eské a polské starosty a místní podnikatele. 
Z Jonsdorfu p�ejeli hranici tentokrát našt�stí bez pokuty a jedna ze zastávek na jejich cest� se uskute�nila 
hned v restauraci U Zámku na krompašské návsi. 
Další jednání se uskute�nila z�ejm� na Malevilu, a pak se vlá�ek doprovázený menší kolonou automobil�, 
vrátil p�es p�echod v Petrovicích zp�t do SRN. 
Podrobnosti z jednání zatím nemáme, a tak nezbývá než podobné akce p�ivítat a jakékoli snahy o spole�né 
projekty jen a jen chválit. 

Josef Vincík 
 

Pojízdná prodejna - tuto informaci tady ješt� ponechávám pro ty, kdo to ješt� nev�dí 
 
Pozor, kdo jste si ješt� nevšiml, tak 3x týdn� dojíždí do Krompachu pojízdná prodejna - pond�lí, st�eda, 
pátek.  
Díky tomu, kdo to za�ídil. Alespo� že tak. �erstvé rohlíky jsou p�eci jenom lepší. 
Na tabuli OÚ je psán p�íjezd ve 12:00 a odjezd 12:10. hod. - pozor tedy, aby jste p�išli v�as!! 
Výb�r je prý velký a co nemají, do p�íšt� p�ivezou. 

(kal) 
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D�tský domov 
 

D�ti se snaží! 
 
 
 
D�tský domov v Krompachu se ú�astní projektu 
"Jarmarky pro šikovné ru�i�ky", který realizuje 
OPS (obecn� prosp�šná spole�nost) p�i Nadaci 
Terezy Maxové. 
D�ti vytvo�ily množství zajímavých v�ci�ek, dalo jim 
to spoustu práce, ale výsledky jsou vynikající. 
Dne 5. �ervna 2009 bylo sv�dkem jejich �innosti 
nám�stí Republiky v Plzni, kde samy své výrobky 
prodávaly. 
 

Gábina Slavíková 
 
 
 

fotky našich d�tí-je to z p�ípravy na JARMARK. 

  
 

 
Mgr. M. Rašková  

                                            DD, MŠ a ZŠ Krompach 
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Územní plán 
 

Kdo nem�že navštívit obecní ú�ad Krompachu v ú�edních hodinách, a zajímá ho �ešení územního plánu, 
m�že se na n�j podívat na oficiálních stránkách OÚ: 

 
http://www.obecni-urad.net/source/index.php?ID=8310 

(kal) 
 

II. Kulturní akce 
 

Pod�kování 
 
Prob�hl úsp�šn� vynikající koncert p�veckého sboru �VUT Praha v Krompachu a m�l 
p�íznivý ohlas,  

Koncert po�ádalo Sdružení pro Krompach ve spolupráci s p. J. Pomaha�em a za p�isp�ní mnoha sponzor� 
v�etn� obecního ú�adu, pro zajišt�ní náklad� spojených s dopravou a ubytováním ,. 

 
D�kujeme i t�m, kdo se podíleli na úklidu kostelu p�ed koncertem , zejména pí. Davidové, která úklidem 
strávila hodn� �asu, p. Pomaha�ovi který se ujal organizace a propagace, obzvláštní pod�kování bychom 
cht�li vyslovit paní �editelce internátní školy pí. Regin� Stiblíkové, která poskytla zázemí p�veckému sboru 
a umožnila setkání zástupc� p�íhrani�ních obcí a OÚ, starosty obce, zástupc� sboru a SpK v prostorách IŠ 
pro jednání s n�meckou stranou o další spolupráci na p�íští rok a dalším, kte�í pomohli.  
Jednání o koncertech pro další roky se zú�astnili: Starosta Oybina p. Goth, zástupce Jonsdorfu p. Horts 
Helle, starosta Krompachu p. Holan, zástupci p�veckého t�lesa, pí. Stiblíková �editelka DD a p�edstavitelé 
SpK v �ele s p. Chromcem. 
 
D�kujeme všem t�m kte�í  p�isp�li jako sponzo�i pro zajišt�ní dopravy, ubytování a stravování p�veckého 
souboru: 
 
Lampár, Klingora, Adamovi�us, Vokoun, Mikeš, Rambousek, Št�pán, Pícha, Soldán, Balšánek Bronislav, 
Klacek, Hole�ek, Provazník, Hozák, Šímovi, Krbe�kovi, Racha�, Kopecký, Kaluha, Šindler, �eleda, Honke, 
Domanická, Kalita, Pomaha�, Vincík - poskytl ubytování �len�m sboru zdarma a propagaci v N�mecku, 
SpK a obecní ú�ad Krompach. Dále d�kujeme pí. Renat� Audesové za propagaci. 
 
Dále p�isp�li neevidovaní návšt�vníci do kasi�ky p�ed koncertem. I t�mto d�kujeme. Omlouváme se, pokud 
jsme na n�koho pozapomn�li. 
 
Zárove� chceme vyslovit díky paní Markét� Chábové  za krásné fotografie z koncertu i ze setkání starost� a 
vedení sboru. 

(kal) 
 

Na p�íští rok se p�ipravuje další koncert a je v jednání spolupráce s n�meckou stranou ohledn� ú�inkování 
Žitavského p�veckého sboru. 

 
N�kolik fotografií z koncertu  
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Jednání v d�tském domov� 
 

   
 

   
 
 
Cyrilometod�jské slavnosti 4.7.2009 – po�ádá SpK a záštitu p�evzalo Obecní zastupitelstvo 
Krompachu   

Program 2. ro�níku CMS 2009 
o 9.00 – zahájení – p�edseda Spk a starosta obce 
o 9.15 – 16.00 – stánka�i (ve stejném nebo v�tším rozsahu než v r.2008)  
o 9.15 – 9.45 – vystoupení mažoretek z Hrádku nad Nisou 
o 10.00 – 10.30 -  promluva p.fará�e k p�íchodu v�rozv�st� - bohoslužba  
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o 10.30 – 12.00 – moderované pásmo dokumentárních film� z  historie �s. a �eského sportu ve 
dvacátém století  „Od Frištenského k Naganu“ v zasedací místnosti OÚ Krompach 

o 10.00 – 16.00 – živá hudba - kapely „Ji�ínští kanci“  a „Netradi�ní kapela tradi�ního jazzu“ p�ed 
hospodou „U zámku“ 

o 10.00 – 16.00 – akce SpK „Krompach sob�“ – burza knih, okrasných a užitkových p�edm�t� a 
pohošt�ní   

o 10.00 – 16.00 –  dovednostní hry pro d�ti  na h�išti DD Krompach 
o 14.00 – 14.30 – prezentace zásahové jednotky krompašských hasi��  
o 14.30 – 16.00 – divadelní p�edstavení „Dlouhý, široký a bystrozraký“ pražského divadla 

v Dlouhé, soubor Lokvar,  v DD Krompach 
o od 19.00 – „Netradi�ní kapela tradi�ního jazzu – divadélko Kocábka“ v restauraci Na vyhlídce  
 

Program je informativní a m�že být, t�eba z d�vod� nejasnosti kolem restaurace „U Zámku“, zm�n�n. Zatím 
ješt� probíhá jednání s provozovatelem restaurace U zámku. 

 
 

Krompach sob�!          8.�ervna  2009 
 

Rok se p�ekulil a op�t se blíží svátek Cyrila a Metoda. Loni  Sdružení pro Krompach uspo�ádalo 
nultý ro�ník Cyrilometod�jských slavností,  který se s drobnými výhradami poda�il a v letošním roce 
máme v úmyslu v zapo�até tradici pokra�ovat. Akci je v tomto roce p�ízniv� naklon�n i Obecní ú�ad, který 
nad slavnostmi p�evzal formální záštitu a p�isp�l �ástkou 3 000,- na náklady slavností. 

 Jednou z úsp�šných �ástí oslav byl stánek ozna�ený „Krompach sob�“, tedy  jakýsi bazar �i 
burza, kam dodali ob�ané staré knihy, ozdobné i užitkové p�edm�ty a další návšt�vníci si je za drobný 
peníz(který si sami ur�ili) odnášeli dom�. Pokud n�kdo z vás chce do této akce poskytnout své p�edm�ty, 
m�že je už nyní odevzdat v restauraci Na Vyhlídce, kde budou do 4.7.2009 uloženy 

Nedílnou sou�ástí akce „Krompach sob�“ byl i pult  pokrytý cukrá�skými výrobky krompašských 
žen a dívek, a tak si mohli zákazníci k �aji nebo káv� vybrat závin, bábovku, kolá�, buchtu nebo t�eba 
perník a do pokladny organizátor� (,kte�í p�ísp�vky shán�jí velmi namáhav�) p�ibývaly n�kdy halí�e, n�kdy 
koruny a n�kdy také jen pod�kování, nebo� my ceny neur�ujeme. Rovn�ž tak nevybíráme poplatky od 
stánka�� (jsme rádi, že p�ijedou), tak jako od nás nevybírá poplatky Obecní ú�ad.  

Rád bych tedy vyzval všechny šikovné kucha�ky, cukrá�ky �i peka�ky, aby sáhly po mouce a dalších 
ingrediencích a p�išly se dne 4.7.2009 pochlubit na náves, kde se budou peká�e, mísy nebo tácy 
vybírat a nabízet. Nádobí v po�ádku vrátíme. Pod�kování všem zve�ejníme. 

Samoz�ejm�, že by nám velmi pomohli p�ípadní sponzo�i, nebo� i menší �ástky na zajišt�ní pr�b�hu 
a na organizaci by nám umožnily nahradit kulturní dotaci, kterou se nám nepoda�ilo získat. T�eba se najde 
chápavý podnikatel nebo ob�an, který je rád, že se vrací ve�ejný život do naší obce. 

Na záv�r bych cht�l pozvat všechny, kdo si mohou v tu slavnostní sobotu ud�lat vycházku, aby 
p�išli do centra obce Krompach, kde bude p�ipraven zajímavý program a nabídka ob�erstvení. Zejména 
d�tské sout�že o drobné ceny asi p�ilákají vaše ratolesti a vy tu ur�it� také n�co najdete! 

 Zdraví vás  Josef Vincík 
 
 

III. N�co zajímavého z Krompachu a okolí 
 

N�mecké m�sto ŽITAVA, nejbližší m�sto na n�mecké stran�, s velkými možnostmi i nákupu 

�
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Tušili jste, že p�esn� v míst�, kde se N�mecko, Polsko a �eská republika setkávají v tzv. trojmezí, se 
nachází jedno z nejbohatších m�st Horní Lužice? A že toto m�sto vlastní drahocenný poklad, který si chrání 
jako svatostánek, ale je p�esto všem, kte�í jej cht�jí obdivovat, stále na o�ích?  
 
Do neoby�ejného kostela Svatého k�íže, nejv�tší a nejvyšší jednosloupové stavby svého typu, návšt�vníky 
z celého sv�ta láká Velký žitavský p�stní šátek z roku 1472. Svými ob�imi rozm�ry 6,80 x 8,20 metru pat�í 
k nejp�sobiv�jším ukázkám textilního um�ní západnho sv�ta. V N�mecku je zcela ojedin�lý a pat�í zárove� 
k posledním dochovaným v Evrop�. Devadesáti malovanými obrazy ze Starého a Nového Zákona vypráví 
toto um�lecké dílo biblické p�íb�hy od stvo�ení sv�ta až po poslední osud. M�sto vlastní ješt� jeden menší, 
ale stejn� vzácný šátek z roku 1573. Toto z�ejm� Žitavu povyšuje na m�sto p�stních šátk�.  
 
Pov�st o bohatství m�sta Žitavy se ší�ila po celém sv�t�. Díky své poloze na staré obchodní stezce mezi 
�echami a Baltským mo�em se m�sto stalo centrem obchodu a podnikání. O tom sv�d�í i nádherná 
m�stská architektura. Radnice, postavená v italském renesan�ním slohu, mohutné m�š�anské domy 
postavené na základech st�edov�kých pivovarnických dvor�, sedmipatrový Solný d�m, jedna z nejv�tších 
sýpek v N�mecku, bývalý Františkánský klášter, množství barokních okrasných studen, Heffterova 
stavba, kostel svatého Jana – to vše je procházka �asem p�es zcela zachovanou historickou �ást m�sta a 
okolním až idylickým m�stským parkem, vše v ochraném náru�í modrého pásu Žitavských hor. A m�žete si 
být jisti, že pokud byste nezaslechli každou p�lhodinu hrající porcelánové zvony slavných kv�tinových 
hodin a jasné zvuky trubky hradní v�že p�esn� ve 12 a 18 hodin, úpln� zapomente na to, jak �as b�ží. 

(kal) 

 
IV. N�co málo veselého 

� T�i chlápci stojí p�ed branou pekelnou. 	ábel se ptá prvního: "Tak co ty, za co jsi tady?" "Já nevím, 
vedl jsem perfektní �istý život." "OK, tak se postav támhle..." Pokra�uje k druhému, ten �ekne to 
stejné, a pak dojde ke t�etímu, položí stejnou otázku a ten povídá: "Chlastal jsem, kou�il jsem a 
zprznil jsem všechny ženský široko daleko..." "Skv�lý," povídá 
ábel, "po�kej tady, já dám tyhlety 
dva do kotle, a pak to spolu po�ádn� rozto�íme..."  

� Ptali se jednou jednoho kongresmana, jaký má názor na whisky. "Tedy, pokud myslíte ten 
démonický nápoj, který tráví duši, zne�iš�uje t�lo, ni�í rodinný život a rozoh�uje h�íšníky, tak jsem 
výrazn� proti. Na druhé stran�, pokud myslíte onen elixír št�drove�erního p�ípitku, ochranu proti 
kousavému zimnímu v�tru a zdanitelnou tekutinu, která tak výrazn� p�ispívá do ve�ejných rozpo�t� 
na financování pé�e o invalidní d�ti�ky, tak potom jsem výrazn� pro."  

� Ptá se doktor pacienta v blázinci, jak došlo k tomu, že se zbláznil. 
"Sbalil jsem krásnou ženskou, šli jsme k ní a když jsme byli v nejlepším, tak se ozvalo bouchnutí 
dve�í a ona za�ala k�i�et, že se vrátil manžel." 
"A z toho jste se zbláznil?" 
"Ne. Cht�l jsem se schovat do sk�ín�, ale žádná tam nebyla, tak jsem vylezl z okna a z�stal tam 
viset. On p�išel do pokoje, rozhlédl se a bylo mu to jasný. P�išel k oknu, podíval se na m�, pak si 
došel pro obrovské kladivo a do každého prstu mi dal hroznou ránu." 
"A z té bolesti jste se zbláznil." 
"Ne. On si pak donesl obrovské h�ebíky a do každého prstu mi jeden zatloukl." 
"Aha, a z té bolesti jste se pak zbláznil." 
"Nee, já jsem se pak podíval dol� a zjistil jsem, že visím deset centimetr� nad zemí."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednotlivé p�ísp�vky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských rozhled�. 
 

Pište na adresu: R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , p�ípadn� je možno Vaše 
p�ísp�vky doru�it do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


