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Vážení čtenáři, 
 
Tak tady máme zase pomalu konec školního roku, začíná léto a s ním prázdniny a dovolené. Ve školách se finišuje, poslední zkoušení, 
poslední písemky. V hlavách dětí už převažují myšlenky na chvíle volna. Tak přejeme úspěchy v posledních školních hodinách a samé 
jedničky na vysvědčení. 
Nastává doba, kdy se vyrazí pod stan, k vodě a na vodu, k moři, do hor. Ať se Vám dovolené vydaří ke spokojenosti celých rodin a 
přežijete je ve zdraví a úrazů. Ať máte hezké počasí navzdory „Medardovi“, který právě začíná. A co o něm říkají meteorologové a 
pranostiky? 
„Medard, který vychází na středu, tentokrát přijde téměř přesně. S Medardem většinou spojujeme oblast nižšího tlaku vzduchu, 
následující dny jsou pak zpravidla chladnější a deštivější. Jedná se ale o čtyři až pět dní, v žádném případě o 40 dní,“ vysvětlila 
meteoroložka Honsová. 
Svatý Medard vždy jen dobré víno pije a vodu nechává, ať se, kam chce, lije.  
Prší-li na svatého Medarda, prší ještě čtyřicet dní po sobě a zkazí se sena. 
ALE!!! 
Letos se přemnožily zmije, tak si na ně dejte pozor. Je zbytečné trávit čas po nemocnicích. Tak tedy něco málo informací: 
Zmije obecná (Vipera berus) je had z čeledi zmijovitých. Je nejrozšířenějším hadem na světě, nejseverněji žijícím hadem 
vyznačujícím se extrémní odolností vůči chladnému počasí a jediným jedovatým hadem České republiky a řady dalších států v severní 
části severní polokoule. 
Její jed je vysoce účinný, ovšem má ho jen velmi malé množství, takže za normálních okolností její uštknutí život člověka neohrozí – 
vážné riziko představuje pouze pro alergické jedince, malé děti a staré a nemocné lidi. Smrtelná dávka jedu je asi 15 miligramů, 
nicméně zmije obecná ho má sotva 10 miligramů, a navíc při jednom uštknutí neuvolní více než jednu třetinu jedu. Nebezpečnější je 
poddruh zmije obecná bosenská, který žije na Balkáně a má atypické složení jedu. 
Zástupci druhu, který se dle různých pojetí člení na 2–3 poddruhy, mohou nabývat celé řady barevných forem, z nichž některé (např. 
černá) mohou dokonce postrádat jinak charakteristickou klikatou tmavou čáru na hřbetě, která inspirovala řadu národních pojmenování 
zmije obecné či celého jejího rodu (např. ve slovenštině je to vretenica obyčajná). 
Uštknutí zmijí obecnou 

Definice: 
Jde o dvě bodné ranky vedle sebe, kterými se do těla postiženého dostane hadí jed. Zdravý jedinec není uštknutím zmije ohrožen na 
životě. 
Příznaky: 
� dvě drobné ranky, jejich okolí je zarudlé  
� u oslabeného jedince nebo u dětí může mít dramatický průběh 
� do 30 minut po uštknutí se objeví otok v místě poranění, bolestivost a následné zduření mízních uzlin (maximum do 48 hodin 

po uštknutí) 
� během 60 minut se může objevit bolest břicha, průjem, zvracení a arteriální hypertenze 
Těžší postižení: 
� generalizovaný otok s maximem v oblasti rtů, jazyka a tváře 
� pozor na anafylaxi! 
� nejnebezpečnější projev otravy – vazomotorický kolaps s poklesem TK, poruchou vědomí, studeným potem a cyanózou 
� v nejzávažnějších případech dochází až k rozvoji šoku s bezvědomím 
� uzdravení trvá 1-3 týdny, po dobu několika měsíců mohou přetrvávat bolestivost a otoky 
První pomoc: 
� zajistit transport k odbornému vyšetření, případně volat 155 
� zklidnit postiženého 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. ve spolupráci s OÚ Krompach, místními obyvateli a 
chalupáři jako občasník 

č.06/11                  červen 2011 
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� imobilizovat končetinu (většinou se jedná o končetinu) 
� ránu dezinfikovat a překrýt 
� sledovat fyziologické funkce 
� transportovat vleže 
� místo uštknutí se NEZAŠKRCUJE, NEPROŘEZÁVÁ, NEVYSÁVÁ, NEVYPALUJE!!!  

 
Nejen zmije zlobí. Letos to jsou i klíšťata. A v Krompach se vyskytují i ta, která přenášejí lymeskou borreliózu. U několika 
krompašáku už byla zaznamenána.  
Pro člověka je však nejvýznamnější klíště obecné (Ixodes ricinus).  Jeho hostitelem je nejen člověk, ale i množství jiných živočišných 
druhů - od drobných hlodavců po velké kopytníky.  
VÝSKYT: 
Ixodes ricinus je na našem území nejhojnějším druhem - vyskytuje se na vlhčích loukách a pastvinách, v křovinách do nadmořské 
výšky 800 m. n. m. Hostiteli larev a nymf jsou plazi, drobní savci a ptáci. Klíšťata čekají na hostitele přichycená na vegetaci (na trávě, 
na keřích). Jak jsme se již zmínili, klíšťata jsou citlivá na vlhkost prostředí. Relativní vlhkost vzduchu je nejvyšší těsně nad zemí a 
směrem nahoru klesá. Z této skutečnosti vyplývá i rozmístění klíšťat číhajících na svého hostitele na vegetaci. Larvy, které jsou nejvíce 
citlivé na vyschnutí, čekají na hostitele, přichyceni na vegetaci, jen několik centimetrů nad povrchem půdy. Nymfy, které jsou již 
odolnější k vyschnutí, vylézají výše na vegetaci a dospělce, kteří jsou nejodolnější, nalezneme do jednoho metru nad povrchem. Není 
tedy pravdou, že klíšťata padají na svého hostitele z korun stromů.  
ODSTRANĚNÍ PARAZITA: 
Klíště uchopte opatrně co nejblíže pokožce. nemačkejte jej a nesahejte na něj holýma rukama /borrelie se vylučují s výkaly klíštěte a 
mohou vás infikovat i přes zdánlivě neporušenou pokožku/. Použijte pinzetu nebo speciální kleštičky /tick-nipper/, které jsou k dostání 
v lékárnách. Vytáhněte klíště vikláním do stran. Metoda otáčení proti směru hodinových ručiček nemá svoje opodstatnění. Ranku dobře 
desinfikujte - peroxidem, jodovou tinkturou, ajatinem, betadinem, alkoholem. Pokud se klíště podařilo přetrhnout, ranka s hlavičkou se 
často zanítí. Místo dobře desinfikujte, hlavička se většinou během několika dní sama odhojí. Místo přisátí ještě několik dnů pozorujte. 
Varovným příznakem je především otok, výrazné zčervenání, zvláště pokud skvrna uprostřed bledne. V těchto případech vyhledejte 
lékaře. Stejně postupujte i při horečce a jiných obtížích, které spojujete s přisáním klíštěte. 
Doufáme, že tento článek vás neodradí od výletů do přírody, jeho cílem bylo informovat vás a vést k větší opatrnosti. Klíšťata se 
vyskytují na celém světě, kde přenášejí i množství dalších chorob. Princip ochrany však zůstává stejný.  
 
Přes to všechno Vám přejeme krásné a pohodové prázdniny. 

(Kal) 
 

Co se v obci stalo? 
 
O Krompachu se ví. 
Dne 14.května se v místním kostele konal další pěvecký koncert. A co o tom píše tisk? 
 
Dva sbory rozezněly kostel v Krompachu 
 

    
 
 
Krompach - Na společném koncertu vystoupily v sobotu 14. května v kostele 14 sv. pomocníků v Krompachu pěvecký Městský sbor ze 
Žitavy vedený sbormistrem Mathiasem Böhme a Pěvecký sbor ČVUT Praha pod taktovkou sbormistra Jana Steyera. Koncert pořádalo 
Sdružení pro Krompach ve spolupráci se Zastupitelstvem obce Krompach.  
Autor:           Foto: 
Redakce           Jan Škvára 
Českolipský deník 16.5.2011 
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V sobotu 4.6. proběhl v Krompachu „D ětský den“, pořádaný místním Sborem dobrovolných hasičů. Počasí letos přálo a 
odpoledne se vydařilo. Lze tak alespoň soudit ze spokojených tváří dětí, které se dobře bavily. Jako každoročně měla největší úspěch 
sněhová pěna, kterou vyrobili hasiči. Některé děti nebyly pod vrstvou pěny, kterou měly na těle, vůbec k poznání. K zábavě měly 
k dispozici nejen soutěže, ale i kolotoče, trampolíny a střelnici. Bylo k dispozici i občerstvení, které zajistil p. Vincík. 
Všem, kteří se na tomto odpoledni podíleli organizačně a to včetně obecního úřadu, děkujeme a děti jistě také.  
 

      
 
 
Co se chystá? 
 
Veřejné zasedání  obecního zastupitelstva 5/2011 od 17:00 hod. v prostorách OÚ Krompach 
Program 

1) Seznámení s rozpočtovým opatřením 
2) Schválení závěrečného účtu za rok 2010 
3) Seznámení s výsledkem auditu hospodaření ze rok 2010 
4) Žádost obce Krompach o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1869/1 v k.ú. Krompach z Pozemkového fondu do majetku obce 
5) Prodej pozemku p.p.č. 890/12 o výměře 1408 m2  p. Lindberovi 
6) Informace o dění v obci 
7) Diskuse 
 

MALEVIL  CUP 
Ve dnech 17.7. – 18.7.  pořádá ranč „Malevil“, již 17. ročník Malevil Cupu. Jako každý rok vedou jeho trasy i přes Krompach. Přijďte 
povzbudit závodníky! 
 
Silnice na přechod s Jonsdorfem. Jistě jste si všimli, že silnice na hraniční přechod |Jonsdorf se začala opravovat, aby byla sjízdná 
bez větší újmy  na těle i na vozidlech. Snad se ji dokonce podaří nouzově opravit celou. Tedy odstranit ty nejhorší výtluky.  
A proč se začala opravovat tímto způsobem? 
Kdo ještě nevíte, k prvnímu  červenci letošního roku se chystá otevření hraničního přechodu Krompach – Jonsdorf již 
trvale. 
Bude otevřen pro vozidla do 3,5 tuny a rychlost omezena na 40 km/hod. Vlastní silnice by se měla začít postupně opravovat od příštího 
roku. Letos proběhne generální oprava silnice Krompach – Heřmanice. Pracovat by se na ní mělo začít v červenci. 
 
Sdružení pro Krompach připravuje již čtvrté Cyrilometodějské slavnosti  2.7.2001.  
Tentokrát se opravdu nechá mluvit o spolupráci s Obecním úřadem. Tato spolupráce je tady poprvé a je skutečná. Doufáme, že 
vzhledem k otevření přechodu s Německem den předem, mohlo by být letos i více návštěvníku ze sousední země. Rádi je uvítáme a 
všem přejeme dobrou zábavu. 
A co bude? Těšte se. Bude toho hodně, co vás čeká. 
 
  9:00    slavnostní zahájení   
  9:15    taneční vystoupení dívek z Dětského domova Krompach 
  9:30     mše v místním kostele  
10:15   mažoretky z Nového Boru 
11:00  vystoupení skupiny historického šermu a výstava historických a loveckých zbraní 
11:45   soutěže pro děti a cvičná střelba z luku a vzduchovky na terče  
12:45   ukázka činnosti sboru dobrovolných hasičů  
13:30 loutková rytířská komedie Aucassin a Nicoletta pražské divadelní skupiny LOKVAR  
 

19:30  večerní program - hudba k tanci a poslechu (za příznivého počasí ve velkém stanu u rybníka) 
 
Celý den k poslechu střídavě hrají:  Hudební skupina MK3 

Krompašská skupina 
Dudácká kapela 
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V průběhu slavností budou k dispozici stánky s řemeslnými  výrobky, historickým sklem, cukrářskými výrobky, klobásami, likéry, 
medovinou, dalším občerstvením, …, kolotoč, trampolíny, poníci, …a tradičně oblíbený stánek s kulinářskými výrobky krompašských 
kuchařek a „nezbytnými“ věcmi pro domácnost - „Krompach sobě“. 
 

ZVEME VÁS PŘÍJEMN Ě STRÁVIT DEN 
 
Zároveň, jako každý rok, vyzýváme všechny kuchařky, aby se pochlubily svým uměním. 
 

Rok se překulil a opět se blíží svátek Cyrila a Metoda. Letos Sdružení pro Krompach ve spolupráci s Obecním úřadem 
Krompach pořádá už čtvrtý ročník Cyrilometodějských slavností. Jednou z úspěšných částí oslav byl vždy  stánek označený 
„Krompach sobě“, tedy  jakýsi bazar či burza, kam dodali občané staré knihy, ozdobné i užitkové předměty a další návštěvníci si je za 
drobný peníz (který si sami určili) odnášeli domů. Pokud někdo z vás chce do této akce poskytnout své předměty, může je už nyní 
odevzdat v restauraci Na Vyhlídce, kde budou do 2.7.2011 uloženy a na slavnostech zase nabídnuty. 

Nedílnou součástí akce „Krompach sobě“ byl i pult  pokrytý cukrá řskými výrobky krompašských žen a dívek, a tak si 
mohli zákazníci k čaji nebo kávě vybrat závin, bábovku, koláč, buchtu nebo třeba perník a do pokladny organizátorů (,kteří příspěvky 
shánějí velmi namáhavě) přibývaly někdy haléře, někdy koruny a někdy také jen poděkování, neboť my ceny neurčujeme. Rovněž tak 
nevybíráme poplatky od stánkařů (jsme rádi, že přijedou), tak jako od nás nevybírá poplatky Obecní úřad a naopak zdroje (elektřinu, 
vodu) pro stánkaře poskytuje zdarma.  

Rád bych tedy vyzval všechny šikovné kuchařky, cukrářky či pekařky, aby sáhly po mouce a dalších ingrediencích a přišly se 
dne 2.7.2011 pochlubit na náves, kde se budou pekáče, mísy nebo tácy vybírat a nabízet. Nádobí v pořádku vrátíme. Všem, kdo 
něco napečou, děkujeme již předem. 

Samozřejmě, že by nám velmi pomohli případní sponzoři, neboť i menší částky na zajištění průběhu a na organizaci by nám 
velmi pomohly. Třeba se najde chápavý podnikatel nebo občan, který je rád, že se vrací veřejný život do naší obce. 

Na závěr bych chtěl pozvat všechny, kdo si mohou v tu slavnostní sobotu udělat vycházku a trochu se pobavit, aby přišli do 
centra obce Krompach, kde bude připraven zajímavý program a nabídka občerstvení. Zejména dětské soutěže o drobné ceny asi 
přilákají vaše ratolesti a vy tu určitě také něco najdete! 

 článek p.Vincíka upravila redakce 

 
Tak nezapomeňte!  2. červenec se rychle blíží a na spolupráci při jeho organizaci se podílí dobrovolně i mnoho 
dalších „krompašáků“. Všem za tuto pomoc mnohokrát děkujeme a budeme si navzájem držet palce, aby nás 

nevypeklo počasí a všichni jsme se dobře bavili. 
 
 
 
Z receptů:  
 
Kaštanová bábovka 
 
Suroviny: 250 g hladké mouky, 250 g cukru krupice, 4 vejce, ½ skleničky oleje, ½ skleničky vlahého mléka, 2 tyčinky čokolády, 
ledové kaštany, 1 prášek do pečiva 
Postup: 
Žloutky vyšleháme s cukrem a olejem do pěny. Potom přidáme nastrouhané kaštany, mléko a nakonec vmícháme mouku s práškem do 
pečiva a ušlehaný sníh z bílků. Pečeme v předehřáté troubě (180°C, asi 45 minut, zkoušíme špejlí). 
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Historické pohlednice Krompachu. 
 

 
 
 
 

 
Některé plánované kulturní akce u našich nejbližších zahraničních sousedů v  červnu a červenci 2011. 
 
17. – 18.6 XII Internationaler MTB-Marathon, MALEVIL-CUP  Zittauer und Lausitzer Gebirge 
19.6.  7. Gabler-Strassen-Spektakel     Gabler Strasse, Luftkurort Lüskendorf 
24.6.  „Klasik im Kloster“      Burg und Kloster Oybin, Kurort Oybin 
25.6.  Historischer Mönchszug      Burg und Kloster Oybin, Kurort Oybin 
1.-3.7.  Sommerfest       Zittau, OT Hartau 
2.7.  Beach-Party       Olbersdorfer See, Olbersdorf 
8.-10.7  17. Zittauer Stadtfest mit Königszug am 10.7.   Innenstadt, Zittau 
8.-10.7.  Historisches Burg- und Klosterfest     Burg und Koster Oybin, Kurort Oybin   
 
 
 
 
 
 
Pro zájemce - ČERVENEC 2011 - LESNÍ DIVADLO - SLOUP V ČECHÁCH  
 

Na představení v lesním divadle nelze rezervovat vstupenky! 
 

pátek 1. července  
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ 

 
úterý 5. července  

UBOHÝ CYRANO 
 

pátek 8. července 
ČERT A KÁČA 

 
úterý 12. července  

KAPESNÍ ZÁHADY 

úterý 19. července 
NA SALAŠI DRACI JSOU 

 
pátek 22. července 

ZÁMĚNA 
ANEB KDE JSI VČERA BYL A S KÝM 

 
úterý 26. července  
DÍVČÍ VÁLKA 
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 Vesele 
 

Učitelka upozorňuje žačky na negativní účinky alkoholu: „Děvčata, dávejte si pozor na alkohol. 
Tak například takové Martini. 
Když už ho musíte pít, dejte si nanejvýš dvě skleničky. Jak si dáte tři, skončíte pod stolem a když vypijete čtyři, skončíte 
pod hostitelem!” 

 
„Paní učitelko, mohl bych vás o něco poprosit?” hlásí se František. 
„Samozřejmě, co potřebuješ?” 
„Mohla byste mi tu pětku z písemky napsat do žákovské bílou propiskou?” 

 
 
 
 
 
Různé 

 
 

Kadeřnictví do domu 
EXKLUZIVN Ě pro Vás, nabízíme veškeré kadeřnické služby až do domu. 

Pánské, dámské a dětské. Stříhání, barvení, trvalá, společenské účesy. 
Objednávky na telefonním čísle: 737 387 272. Adéla Křivanová, Kunratice u Cvikova 

 
ŠIKULA PEPA  

Zakázková výroba nábytku na míru. Repase starších linek, výroba skříní, kuchyňských linek, schodů, dveří a další. 
Krátké dodací lhůty. Vyhovíme jakémukoli atypickému provedení. 

Trávník u Cvikova. Budova u kapličky (bývalá čočkárna). 
Telefon: 7331146396 

 
Koloniál „U GOGA“  
Mařenice – křižovatka 

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

So 7 - 10 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2011 
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

15.1.2011, 5.2., 26.2., 19.3., 9.4., 30.4., 21.5., 11.6., 2.7., 23.7., 13.8., 3.9., 24.9., 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.2011, 7.1.2012 
 
 

Ubytování v Krompachu 
 

Restaurace „Na Vyhlídce“  telf::  487 754 283  mob.: 604 600 560 
Pension „Pícha“     telf.:  487 523 100      mob.: 602 375 845 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“   p. Vincíkovi. 


