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Vážení spoluob čané,  
 
Tak nám zřejmě začalo léto. (Oficiálně začíná 21.6.) Nebo alespoň počasí ukazuje, jak by v létě mohlo být, kdyby chtělo. Rodiny se 
pomalu připravují na prázdniny, studenti mají  nervy z maturit a přijímaček. Přál bych Vám všem hodně štěstí, spokojenosti a klidu. 
A proto, abyste si mohli nakonec všichni společně oddechnout, připravujeme pro Vás pod záštitou obecního úřadu již třetí ročník 
Cyrilometodějských slavností. Letos budou zase o něco bohatší. A protože je to naše společná vizitka, rádi bychom se na jejich 
přípravě podíleli společně. Nechcete nám pomoci ?  Každá pomoc je vítána.  Ať už vašimi výrobky pro pochutnání, nebo příspěvky 
do Krompašského bazaru, nebo pomocí při vlastní organizaci, případně rádi uvítáme sponzorské příspěvky. (Ono totiž nic není 
zadarmo a většinu platíme z „vlastní kapsy“) Uvítáme i zapůjčení zahradních stanů pro kapely, lavice a stoly pro bazar a 
občerstvení, atd. Jistě by každý našel něco, čím by nám mohl pomoct, aby vizitka obce a jejích občanů zůstala vysoká. Takže kdo 
chcete a můžete, přijďte pomoct. Zeptat se můžete klidně osobně, nebo telefonem, nebo dopisem, e-mailem. 
Přeji Vám krásný začátek léta a příjemné zážitky na slavnostech. 

 (Kal) 

 
 

Právní pov ědomí  
 
„Volební seriál“- výb ěr z volebního zákona.  

§ 20  
Volební strana 

(1) Volební stranou podle tohoto zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí,15) jejichž činnost nebyla 
pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátů. 
(2) Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce. Podává-li 
politická strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, nemůže již být pro volby do téhož zastupitelstva obce součástí jiné 
volební strany. 
(3) Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li 
vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu. 
 

§ 21  
Kandidátní listiny 

(1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Každá volební strana může podat pro volby do 
téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních obvodech, 
může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě. 
(2) Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb 
seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13), a seznam 
obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 12). 
(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je pro účely 
tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní 
úřad. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§ 22 odst. 4) nebo nezávislému kandidátu. 
(4) Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici 
podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, 
název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho 
jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze 
započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; 
číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační 
úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník  č.06/10           Vychází: červen 2010  
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§ 22 
(1) Kandidátní listina obsahuje 
a)   název zastupitelstva obce, 

b)   označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny, 

c)   název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 jde, s uvedením názvu politických stran a 
politických hnutí, 

d)   jména a příjmení kandidátů, jejich věk a povolání, část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo 
politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"), 

e)   pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla, 

f)   jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li 
volební stranou nezávislý kandidát, 

g)   jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, 

h)   jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického 
hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta, 

i)   podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, 
politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a 
příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li 
ustavena.15) 

(2) Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného 
zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro 
každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. V 
obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, 
kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po 
uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani 
vzájemně měnit jejich pořadí. 
(3) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu 
nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k 
tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde 
je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození. 
(4) Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. 
Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 
18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého 
zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu. 
 

§ 25  
Hlasovací lístky 

(1) Po registraci kandidátních listin zajistí registrační úřad tisk hlasovacích lístků. 
(2) V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Jsou-li 
vytvořeny volební obvody, uvede se v záhlaví hlasovacího lístku též označení volebního obvodu a počet členů zastupitelstva, který 
má být v daném obvodu zvolen. Hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem příslušné obce téže barvy, které musí být na všech 
hlasovacích lístcích umístěno na stejném místě. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev územně členěných statutárních měst a 
do Zastupitelstva hlavního města Prahy jsou označeny na levém okraji svislým barevným pruhem. 
(3) Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v 
samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují 
sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt podle § 23 odst. 3, popřípadě 
podle § 23 odst. 6. Každý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany. V záhlaví sloupce je dále umístěn 
čtvereček v případě, že jsou v tomto sloupci alespoň 2 kandidáti. U každého kandidáta se uvede jeho jméno, příjmení, věk, povolání, 
část obce, nebo nečlení-li se obec na části, obec, ve které je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, a název politické strany nebo 
politického hnutí, jejímž je kandidát členem, popřípadě údaj o tom, že je bez politické příslušnosti. Je-li volební stranou sdružení 
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, uvede se navíc i označení politické strany nebo politického hnutí, 
které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta. Je-li volební stranou koalice politických stran a politických 
hnutí, uvede se navíc označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo. Názvy politických stran a politických 
hnutí se uvádějí ve zkratce.15) Před jménem kandidáta se umístí rámeček a pořadové číslo kandidáta označené arabskou číslicí. 
Správnost údajů o volební straně a jejích kandidátech na hlasovacím lístku má právo zmocněnec volební strany, o nezávislém 
kandidátovi tento kandidát, ověřit před jeho vytištěním, pokud tohoto práva využije do 2 pracovních dnů po výzvě registračního 
úřadu. 
(4) Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva mohou být vytištěny oboustranně, přičemž pro označení všech volebních 
stran i pro údaje o všech kandidátech musí být použito stejných druhů a velikostí písma a pro hlasovací lístky použito papíru téže 
barvy, jakosti a rozměrů. 
(5) Starosta zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den voleb všem 
okrskovým volebním komisím. V obcích, kde není starosta, zajistí povinnost starosty podle věty prvé místostarosta; není-li v obci ani 
místostarosta, zajistí tuto povinnost přednosta okresního úřadu, v hlavním městě Praze primátor hlavního města Prahy a ve 
městech Brně, Ostravě a Plzni primátoři těchto měst (dále jen "přednosta okresního úřadu"). 
(6) V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují, registrační úřad 
zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území obce s uvedením správného údaje. 
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Cyrilometod ějské slavnosti  

 
 
Krompach sob ě. 
 

Jistě si pamatujete, že toto heslo bylo už po dvakrát hlavním motivem Cyrilometodějských slavností, jejichž pořádání se 
pomalu ale jistě stává v naší obci tradicí. A ty se opět přiblížily. 
Naposledy nás ke konci rozehnal pěkný déšť, ale musíme doufat, že jsme si nepříjemné provazce padající vody již letos všichni užili 
dost  a slavnosti proběhnou  nasucho. 

Program bude opět nejen pro dospělé, ale i pro děti, které budou soutěžit na hřišti o drobné ceny a odpoledne budou 
v dětském domově sledovat vystoupení pražských herců. 
Nebudou chybět trhovci se svými stánky,  klobásy, nápoje, bude hrát hudba, uvidíme mažoretky, šermíře a krompašští dobrovolní 
hasiči předvedou ukázku zásahu nebo výstavku výzbroje. To nebylo zatím upřesněno. 

Nelze zapomenout ani na stánek tzv. bazar, kde si zákazník může za symbolickou částku, kterou si sám určí, vybrat ze 
spousty použitých i nepoužitých předmětů, knih, keramiky, skla,apod. 
Každý, kdo chce nebo může do bazaru přispět, může jakékoli předměty přinést na místo nebo do restaurace „Na Vyhlídce“.                                      
S tím těsně souvisí i pult s cukrářskými výrobky krompašských hospodyněk, kterým tímto děkujeme ještě jednou za loňské buchty, 
koláče a další výtvory a přivítali bychom, kdyby nám i letos v rámci motta „Krompach sobě“, opět vypomohly a dne 3. července, asi 
v 09.00 hod, přinesly své plechy a tácy před OÚ ke stánku, nebo do výše uvedené restaurace (možno i den předem). Nádobí 
v pořádku vrátíme. 

Je připraveno jednání s p. starostou, kde bude upřesněn podíl spolupráce s OÚ na průběhu slavností, zřejmě tedy nejen el. 
proud a otevřené toalety, ale OÚ přispěje i jistou finanční částkou, protože tato akce jistě není soběstačná v návratu investic. Koná 
se pro zlepšení kulturního a společenského života v obci a je závislá také na sponzorech či, chcete-li, na dobrovolných dárcích. Byli 
bychom i letos rádi, kdyby se takoví našli a nějakou částkou přispěli. Krompašský měsíčník Rozhledy už se natolik rozrostl, že je 
distribuován nejen do mnoha domácností nebo si jej čtenáři berou v restauraci Na Vyhlídce, ale už asi i na 50 elektronických adres. 
Případným sponzorům můžeme zajistit celoroční reklamu zdarma, dostanou samozřejmě potvrzení pro správce daně . 

Dovoluji si vás všechny pozvat v sobotu 3.7.2010 do centra obce a věřím, že si zábavu vyberete vy i vaše děti. A večer 
bude hrát hudba k poslechu i tanci ve všech hospodách… 
 

Zdraví vás  Josef Vincík 
 
 
 
 

Pěvecký koncert  
 

Jak víte a mnozí jste se zúčastnili, 22.5.2010 se konal další koncert pěveckého sboru ČVUT Praha. 
Líbil se nejen nám, kteří jsme ho vyposlechli , ale i vlastnímu pěveckému sboru (vyjádření viz přiložený e-mail), který do Krompachu 
rád jezdí a těší se, že se bude koncert konat i příští rok. 
Jen připomínám zajímavost. Návštěvníci koncertu slyšeli po letech zase slyšet hrát místní varhany. Po prohlídce se zjistilo, že jejich 
stav není až tak neutěšený a pan farář slíbil jejich opravu. Takže se budeme těšit, že příště se třeba bude hrát již na ně. 
 
Zde přikládám e-mail od p. Rendla, který se vyjad řuje  za celý p ěvecký sbor: 

(Kal) 
Přeji vám dobrý den, 
a chtěl bych vám oběma co nejsrdečněji poděkovat  v zastoupení Pěveckého sboru ČVUT za přípravu a propagaci našich letošních 
vystoupení v Jonsdorfu a Krompachu. Jak v Jonsdorfu, tak i v Krompachu byl na koncertě "plný dům"  zdá se, že spokojených 
posluchačů. 
Věděli jsme, že v Oybinu slaví hasiči 100 let založení a obávali jsme se velké konkurence.  Obavy však byly zbytečné. Publikum 
bylo bezvadné, opět občas ukápla i slzička a všichni jsme si to užili. Doufám, že i naši varhaníci vás příliš dlouho nezdrželi, protože 
se nemohli odtrhnout od šlapacích varhan. 
Ještě bych vás chtěl poprosit o poděkování provozovateli restaurace "Na vyhlídce", který nám poskytl zdarma ubytování. Umožnil 
tak účast dostatečného počtu sboristů, kteří si nejen zazpívali na koncertech, ale i večer (vlastně i v noci) u ohně. Navíc jste zřejmě 
objednali u spolehlivého dodavatele i pěkné počasí 
Srdečně zdraví a na další podobnou akci 2011 se těší 
Mirek Rendl (a celý sbor včetně sbormistra). 
 
Co na to říci? Snad jen toto (odeslaný e-mail p. Rendlovi). 
 
Dobrý den pane Rendle, 
oba koncerty byly pro nás nevšedním zážitkem, a to nejen hudebním, ale i lidským. Tolik prima lidí, které ve sboru máte, se hned tak 
nenajde. Opravdu si myslím, že všichni byli moc spokojeni a podle ohlasů zúčastněných, které se k nám dostali, přímo nadšeni. 
A to jsme si ani neuvědomili, že zápas MS v hokeji je dalším konkurentem krompašského koncertu. A přesto byl plný kostel. 
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Veškerá poděkování rádi vyřídíme. Myslím, že Vaši kolegové u šlapacích varhan naopak otevřeli cestu (,na kterou bychom my jinak 
asi těžko sháněli peníze,) k opravě nástroje. P.farář totiž sám nabídl, že má v Litoměřicích organologa a i někoho na opravu varhan 
a že je do Krompachu pošle Zahrát na tyto varhany při koncertě byl velice dobrý nápad! 
Vyřiďte, prosím, všem členům Pěveckého sboru ČVUT, panu sbormistrovi i panu varhaníkovi naše  opravdu veliké díky za krásná 
vystoupení a naši neskromnou prosbu, abychom se při podobné akci určitě potkali v Krompachu příští rok znovu  
Z naší strany se rozhodně budeme snažit, aby se tyto koncerty v Krompachu staly tradicí. 

 
 
 
 

Různé 
 
Jistě jste si všimli, že se prostranství před kostelem pomaloučku mění. Konaly se zde již čtyři brigády na jeho úpravě. Mnohokrát 
děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Zejména pak dětem z místního domova, které se s nadšením a elánem podílely.  
V sobotu 19.6.2010 se uskuteční poslední brigáda na dokončení. Bude se odvážet přebytečná hlušina, aby byl prostor připraven na 
slavnosti a zasypávat mulč k rostlinám. 
Po dokon čení akce  uděláme společně slavnostní kolaudaci a otevření, na které jsou zváni všichni z Krompachu, zejména ti, kteří 
se zúčastnili a pomáhali, i děti z dětského domova. Bude pozván zástupce obecního úřadu, hasičů a pravděpodobně i zástupce 
nadace VIA, která poskytla grant. 
  
Bude se grilovat a odpočívat. 
 
Ještě jednou všem děkuji a doufám, že to v sobotu 19.6. v 10 hodin dopoledne dotáhneme do úspěšného konce. 

(Kal) 
 

    
 
 

A co vy ostatní, i členové SpK? Nejen členové, ale i mnoho silných mužů taky raději odpočívá v klidu, než by přidalo ruku k dílu. Jste 
opravdu tak časově vytíženi, že se nemůžete přidat? Nikdo nám dnes nic zadarmo nedá. Jak kdysi řekl p. prezident Klaus:  každý se 
musí postarat sám.  
Ale máte pravdu, povinné to není, tak co! 

(Kal) 

 
 
 

Hasiči a dětský den  
 

Poděkování hasi čům za dětský den.  
 
Dětský den na Krompachu 
V sobotu 5.6.2010 jsem se s  Aničkou a Pepánkem zúčastnila zábavného odpoledne pro děti, které pořádali krompašští hasiči s 
přispěním obecního úřadu. Děti házely tenisákem do pusy klauna, skákaly přes švihadlo a v pytlích, nosily míček na lžíci, střílely ze 
vzduchovky, stříkaly z hadice na plechovky....  Za splněný úkol dostaly razítko na připravenou kartičku a po zaplnění kartičky si 
vyzvedly odměnu. 
 Patron hasičů  Florián má KromPAŠÁKY  rád, tak se přimluvil u svatého Petra a vyšlo i počasí. A na děti čekalo překvapení. Hasiči 
vyrobili na louce pěnové pole a děti řádily v pěně jako šílené. Pěnu bylo potřeba z dětí smýt, a tak přišlo na řadu vodní dělo a 
mlhoviště. Na děti pršela voda a vítr zavál kapičky vody na zpocená těla rodičů, bylo to příjemné osvěžení. 
 Anička s Pepánkem byli moc spokojení a v pondělí se chlubili dětem ve školce. 
 Chtěla bych tímto poděkovat hasičům za pěkné odpoledne. DÍKY. 

                                                                                                Barbora Posejpalová 
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Zde přinášíme n ěkolik fotografií z d ětského dne. D ěti se dob ře bavily. 
 

   
 

   
 

 
 
 

Něco zajímavého z okolí  
Lužické hory - n ěco z  pohledu historie  
 
Záhvozdí  
Lužické hory se rozprostírají zhruba mezi Jablonným v Podještědí a Krásnou Lípou. Jejich větší část se nachází na české straně, za 
pozornost však stojí také německá. Lázeňská městečka Oybin a Jonsdorf bývala v minulém režimu vyhlášeným rekreačním centrem 
pro "endérácké papaláše" a na jejich vzhledu to je dodnes vidět. Tamější lesní stezky, upravené domy a zahrady maně připomínají 
trochu kýčovité Švýcarsko 
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Tradice pašerák ů 
Na státní hranici, která Lužické hory přetíná, se dnes nachází hned několik turistických přechodů. Mimo jiné to jsou Dolní Světlá - 
Waltersdorf, Krompach - Jonsdorf, Krompach - Hain, Petrovice - Kammloch, Petrovice - Lückendorf. Hranice vždy lákala pašeráky. 
Největší rozkvět tohoto řemesla nastal kolem roku 1800. Nejdůležitější pašeráckou osadou té doby bývaly Rynoltice. Právě tam 
vznikla společnost, které se říkalo "kompanie". Organizovala pašování tabáku, doutníků, cukru, kávy, textilu a střelného prachu ve 
velkém. Pašování ustalo až po zřízení finanční stráže v roce 1843. Po pašerácích zůstaly v Lužických horách desítky, možná stovky 
nejrůznějších pašeráckých stezek, které nikdy neztratily na svém významu ani kouzlu. Dodnes se právě zde pokoušejí organizované 
gangy provézt kradená auta směrem na východ a jinak tomu nebylo ani za minulého režimu.  
Pradávné obchodní stezky 
První osídlení tohoto regionu je úzce spojeno s obchodními stezkami, které tudy vedly od dávnověku. Z těch časů se mnoho 
památek nezachovalo, ojedinělé nálezy však nasvědčují tomu, že alespoň jedna pochází už z doby bronzové a halštatské. Také v 
časech římského císařství tudy procházeli obchodníci, o čemž svědčí nálezy jejich mincí. Několik se jich našlo na Hvozdu, jenž byl 
symbolem tohoto území po dlouhá staletí. Ve středověku protínaly Lužické hory tři zemské stezky. Dvě z nich vycházely z německé 
Žitavy, jedna vedla přes Jablonné v Podještědí na Mladoboleslavsko, druhá mířila přes Cvikov do České Lípy a do Prahy. Po 
východním a západním okraji Lužických hor vedly další dvě, a to přes Hrádek a Českou Kamenici. Podle těchto stezek a vodních 
toků pronikali do pohraničních hvozdů první slovanští obyvatelé. 
Mařenice, Krompach a Petrovi če 
Obec Mařenice leží ve středu turisticky zajímavých míst: Dolní a Horní Světlá, Krompach a Mařeničky. Vznikla ve 14. století při 
cestě do Žitavy. Je zde mimo jiné kostel sv. Máří Magdalény, který dala postavit v letech 1699 až 1714 vévodkyně Františka 
Toskánská. Most přes Svitávku zdobí barokní sousoší, na jižním konci vesnice si lze prohlédnout Kalvárii a barokní kapli z roku 
1681. V okolí jsou do kamene vytesány skalní reliéfy od místních lidových umělců. Nedaleký Krompach byl založen v roce 1391, o 
dvě století později je uváděn jako sklářská osada. Po roce 1700 huť zanikla. V obci jsou tři tisy, o kterých se tradovalo, že jsou staré 
dva tisíce let. Nejnovější dendrologický výzkum však ukázal, že byly zasazeny před pěti sty lety. Petrovicemi kdysi vedla stará 
obchodní stezka z Čech do Žitavy. Cestovali tudy už římští obchodníci, jak o tom svědčí zde nalezená mince z roku 258. Na tuto 
dávnou stezku dnes navazují přechody Petrovice - Lücknedorf a Petrovice - Kammloch.  
 
 

Recepty  
 
Potřebujete rychle uvařit k jídlu houskové knedlíky? Zkuste tento recept. Je to vyzkoušené a funguje to. 
 
Knedlíky z mikrovlnné trouby  
Suroviny: 
1  rohlík, 0,5 šálku polohrubé mouky, 0,5 šálku hrubé mouky, 1  kypřicí prášek do pečiva, 1  vejce, 1 šálek mléka, lžička soli 
Příprava:   cca 10-15 minut, 4 porce 
Postup: 
Mléko, mouka, vejce, sůl a prášek do pečiva  smícháme dohromady. Na závěr přidáme na kostičky nakrájený rohlík.  
3 šálky lehce vymažeme olejem a  do 2/3 plníme směsí. Vložíme do mikrovlnky a pustíme na plný výkon cca na 10-12 minut. Nutno 
otestovat podle výkonu mikrovlnky, podle mé zkušenosti s troubou o výkonu 750W na plný výkon na 12 dílků. Knedlíky „rostou“ ze 
šálků. Jak skončí „vlnění“, ještě v šálku do každého knedlíku píchneme, a pak opatrně vyklápíme ze šálků. Pokud knedlíky nejdou, 
ořízneme nožem.  

 
A nakonec  

maličko vesele  
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Jde takhle unavený muž a přemýšlí o životě. 
Najednou se zatáhne obloha a zvučným hlasem promluví Bůh. 
„Protože mě věrně následuješ, splním ti jedno přání" 
Muž pohotově odpoví: 
"Postav most na Havaj, abych si tam mohl kdykoliv zajet." 
Bůh odpověděl: "To není zrovna jednoduché přání. Dovedeš si představit ty pilíře sahající až na dno Pacifiku? To množství betonu a 
oceli k jejich vybudování? 
Zamysli se ještě jednou a zkus vymyslet něco, co by uctilo i mne." 
Muž se znovu zamyslel a konečně řekl: 
"Bože, přál bych si rozumět své ženě. Chtěl bych vědět, jak se cítí, na co myslí, když se mnou nemluví, proč pláče, co tím myslí, 
když říká, že se nic neděje. A jak mohu svou ženu učinit opravdu šťastnou." 
Na to Bůh řekl: "Chceš na tom mostě dva pruhy nebo čtyři?" 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inzerce a jiné informace:  
CYKLOBUS  

 

 
 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2010   
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

 
2.1.2010, 23.1.2010, 13.2.2010, 6.3., 27.3., 17.4., 8.5., 29.5., 19.6., 10.7., 31.7., 21.8., 11.9., 2.10., 23.10., 13.11., 4.12., 25.12.,  
 
 

Koloniál „U GOGA“  
Mařenice – křižovatka 

Potraviny, uzeniny, lahůdky 
Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16 

So 7 - 10 
 
 
 
 

Jednotlivé p říspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašský ch rozhled ů. 
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 Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi, nebo do domovní 
poštovní schránky na vrátkách Kalitovi – Valy 75 - údolíčko. 


