
KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

1/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

V sobotu 23.června 2012  - Dětský domov, Obecní úřad a SDH KROMPACH pořádají 
Rozloučení se školou aneb 

Hurá na prázdniny! 
 

Zveme všechny děti, mamky, taťky, tety, strejdy, babičky i dědečky na odpoledne plné 
smíchu a klábosení. 

 
Kdy?  23. 6. 2012 ve 14.30 hodin 
Kde?  Hřiště Dětského domova 

 
Program: 

14.30 hod. - hledání ztraceného pokladu 
během hry splníme pár lehkých úkolů a odměnou nám bude nalezený poklad 

16.00 hod. - překvapení od hasičů – PĚNA 
17.30 hod. - opékání buřtů na hřišti Dětského domova

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny 
Prázdniny už nastanou,  
ranní hoňky přestanou.  
To nemusím ráno vstát 
a do školy pospíchat.  

Celý den se poflakovat, 
nic do školy připravovat. 
Už se na to hrozně těším, 
když poslední úkol řeším.    

Jana Davidová 

 

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

č. 06/12        červen 2012 
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7. července se bude konat již 5. ročník Cyrilometodějských slavností 
 
A jaký vás čeká program? 
 

10:00  slavnostní zahájení 
10:15  taneční vystoupení mažoretek  
11:00 divadélko Klubíčko Cvikov – pohádka Čertoviny 

 (v prostorách DD Krompach) 
10:30 – 13:00 prohlídka dobových stanů, střelba z luků, střelba z kuše a soutěže pro děti pořádané skupinou 

historického šermu SHŠ Garde Cvikov 
10:30 – 13:00 dovednostní soutěže pro děti spojené s odměnami pro zúčastněné 
13:00  ukázka činnosti sboru dobrovolných hasičů Krompach 
13:45 vystoupení skupiny historického šermu SHŠ Garde Cvikov 
14:30  vystoupení bluesové skupiny „Cadillac“ 
 
19:30  večerní program – restaurace „Na Vyhlídce“  

hudba k tanci a poslechu, po setmění ohňová show v podání skupiny historického šermu SHŠ Garde 
Cvikov 

 
V průběhu programu bude hrát oblíbená skupina MK3 - divadlo Kocábka, skupina Cadillac, reprodukovaná hudba, stánky 
s občerstvením včetně stánků s řemesly,  skákací hrad, jízdy na ponících pro děti, stánek „Krompach sobě“ s dobrotami vyrobenými 
místními kuchařkami, bazar a další…. 
 
Od 10-12 hodin bude otevřen místní kostel „14 svatých  pomocníků“ k prohlídce. 
 
Krompach sobě! 
 
Rok se překulil a opět se blíží svátek Cyrila a Metoda.  
Jednou z úspěšných částí oslav vždy je stánek označený „Krompach sobě“, tedy  jakýsi bazar či burza, kam dodávají občané knihy, 
ozdobné i užitkové předměty a další návštěvníci si je za drobný peníz, který si sami určí, odnášejí domů. Pokud někdo z vás chce do 
této akce poskytnout své předměty, může je už nyní odevzdat v restauraci „Na Vyhlídce“, kde budou uloženy do 7.7.2012, a pak ve 
stánku „Krompach sobě“ nabídnuty. 
Nedílnou součástí akce „Krompach sobě“ je i pult  pokrytý cukrářskými výrobky krompašských žen a dívek, a tak si mohou zákazníci 
k čaji nebo kávě vybrat závin, bábovku, koláč, buchtu nebo třeba perník Rádi bychom tedy vyzvali všechny šikovné kuchařky, cukrářky 
či pekařky, aby sáhly po mouce a dalších ingrediencích a přišly se dne 7.7.2012 pochlubit na náves, kde se budou pekáče, mísy nebo 
tácy přijímat a následně nabízet. Nádobí v pořádku vrátíme. Poděkování všem zveřejníme. 
Na závěr bychom chtěli pozvat všechny, kdo si mohou v tu slavnostní sobotu udělat vycházku, aby přišli do centra obce Krompach, kde 
bude připraven zajímavý program a nabídka občerstvení. Zejména dětské soutěže o drobné ceny, skákací hrad, šermíři atd. asi přilákají 
vaše ratolesti a vy tu určitě také něco najdete! A pro dospělé je na večer připraveno posezení v restauraci Na Vyhlídce, kde k poslechu a 
tanci bude hrát oblíbená jazzová skupina MK3 divadla Kocábka a možná bude i nějaké další „překvapení“ a  po setmění bude před 
restaurací ohňová show v podání SHŠ Garde Cvikov. 
 

Stalo se v červnu 
 
2. června 2012 - Dětský den 
 
Dětský den - Krompach 2012 
Dne 2.června 2012 se uskutečnily v naší obci oslavy Dne dětí. Malí i větší Krompašáci měli možnost vidět divadelní představení v 
tělocvičně dětského domova, a pak se zúčastnit sportovního odpoledne na dětském hřišti a před hasičskou zbrojnicí. Pro děti byly 
připravené zajímavé sportovní a zábavné disciplíny, při kterých si měly možnost vyzkoušet mnoho svých schopností a dovedností. 
Velice je bavila střelba ze vzduchovky, jízda na ponících, slalom na koloběžkách, opičí dráha, navlékání korálků na špejli a skákání na 
trampolíně. Vzhledem k tomu, že počasí nebylo úplně příznivé, nemohli hasiči udělat slíbenou pěnu, ale místo toho dětem připravili 
překvapení ve formě malování na obličej. Děti se tak na chvíli mohly proměnit třeba ve Spidermana nebo kostlivce.  
Aby děti během sportování totálně nevyhládly, mohly se zakousnout do nádherných a hlavně sladkých koláčů všech možných druhů. 
Připravená byla i limonáda a pivečko pro dospěláky. Samozřejmě nechyběly ani sladké odměny za splnění sportovních úkolů. 
Podle kladných ohlasů tedy lze akci prohlásit za velmi vydařenou. Na závěr je nutné poděkovat všem, kteří se podíleli jakýmkoliv 
způsobem na organizaci a přípravách tohoto báječného odpoledne. Poděkování tedy patří Obecnímu úřadu, Dětskému domovu, Sboru 
dobrovolných hasičů a restauraci Na Vyhlídce.  
Fotografie vypovídají za vše. 

Jana Davidová 
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2. června 2012 již třetí pěvecký koncert v místním kostele 
 
Jistě jste si všimli a zúčastnili se zajímavého zážitku.  
2. června se uskutečnil již třetí ročník pěveckého koncertu v místním kostele. Účinkovala opět dvě pěvecká tělesa. Český Sbor ČVUT 
Praha a Městský pěvecký sbor Žitava. Ohlas byl velký. Oběma sborům děkujeme za krásný zážitek.  
Divákům můžeme sdělit, že se již připravuje příští ročník. 
 

     
 

           foto M. Pícha 
 

Děkujeme touto cestou ženám, které pomohly kostel a prostranství před koncertem uklidit. A nebyla to lehká práce.  

       
 
Zároveň touto cestou dále děkujeme Obecnímu úřadu za spolupráci a finanční účast, paní ředitelce Dětského domova za 
poskytnutí místnosti pro jednání obou sborů a provozovateli restaurace „Na Vyhlídce“ za ubytování některých členů sboru. 
Ještě jednou díky. 
 
Zajímá vás jaké mají dojmy členové pěveckého souboru? Tady je odezva vedoucího Sboru ČVUT Praha pana Ing. Miroslava 
Rendla, kterou jsme obdrželi e-mailem v pondělí po koncertu. 
 
Vážení  
letošní dvojice koncertů se účastnili z našeho sboru někteří noví členové, kterým pojem "Krompach" v podstatě nic neříkal. Při 
odjezdu včera odpoledne všichni do jednoho projevovali nadšení z krásně prožitého víkendu, který měl jen jednu menší chybu, 
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večerní posezení u ohně bylo zezadu trochu chladnější, než by odpovídalo roční době. Ale to by snad byla jediná výtka. Ale teď 
vážně, upřímně řečeno jsem nic jiného, než vřelé přijetí neočekával, přesto dojetí překvapeného oslavence nebo slzy v očích 
některých posluchačů (spíše posluchaček) jen potvrdilo, že se nám v Krompachu vždycky dobře zpívá a že má určitě hluboký smysl 
s takovouhle partou stejně praštěných lidí dělat dobrou muziku nejen na koncertním podiu. Vám patří náš dík za spoustu práce, 
kterou jste při přípravě akce vykonali a budeme se těšit na další ročníky  
Srdečně zdraví Mirek Rendl a se mnou celá dobrá parta 

(Kal) 
 

Výročí !  
   
Počátkem června se starosta obce pan František AUDES ve zdraví dožil krásných 65 let  
A pracovníci restaurace „Na Vyhlídce“ mu přejí  úspěchy v jeho snahách směřujících ke zvelebení obce, radost v osobním životě a 
pevné zdraví do dalších let. 
 

Josef Vincík 
K přání se připojuje i redakce „Krompašských Rozhledů“. 
 
A jedna neradostná zpráva!!!! Co vše se může i v Krompachu stát!!! 
 
Vandalismus? 
 
Tento měsíčník si snad bude muset otevřít i černou kroniku, protože Krompach se  v první červnové dekádě setkal s tak vandalským 
činem, že  to až hraničí s terorismem. Zdá se vám to slovo silné?  A je velký rozdíl mezi výbuchem a velkým založeným požárem?  
V budově dlouho uzavřené restaurace „U Zámku“ na návsi byly objeveny vyražené dveře a rozlitý benzin. Policejní svodka říká, že 
byly polité schody a podlaha od sálu v prvním patře až do chodby, benzin byl rozetřen mopem a nalezly se ohořelé stěny. No pane jo! 
Ještě že požár v tom vlhku a kamenném prostředí zřejmě požár sám uhasl.  
Majetkové a další vztahy k této budově jsou většině z nás nejasné a možných verzí se jistě nabízí více. Poslední provozovatel má jistě 
smůlu, neboť před pár lety mu vyhořela v Krompachu nad bývalou truhlárnou již jedna zavřená provozovna. Možná má velkého 
nepřítele. A tak bude jistě dobré, když nebudeme nic podceňovat, budeme se více dívat kolem sebe a chránit tak majetek svůj i 
sousedův. 
 

Zdraví vás Josef Vincík 
Ještě dodatečně jedno poděkování. 
 
Trochu pozdě, ale přece. 
Ráda bych poděkovala všem, co se účastnili oslav mých 70tých narozenin, včetně OÚ. Ať to bylo u mne doma, nebo v restauraci „Na 
Vyhlídce“, děkuji. 
Děkuji také za dárky a mám Vás ráda. 
Babinec se vydařil a další den také. Líbilo se Vám? 
Můžeme se sejít častěji a popovídat si i zazpívat. 
Záleží jen na nás. 

Zdravím a ještě jednou díky 
Jarka Davidová 

 
Němčina.  
 
Případným zájemcům o výuku cizího jazyka sdělujeme. Již druhým rokem probíhá každý týden ve čtvrtek na místním obecním úřadě 
od 13:15 hod. výuka němčiny. Všichni zájemci jsou zváni. 
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Historické pohlednice 
 

 
archiv: Panák. 

 
Pro kulturní nadšence  –Městské divadlo Nový Bor chystá na září nevšední akci. 
 
Městské Divadlo pondělí 18.září v 19:00 
Populární pražská travesti skupina HANKY PANKY přiveze ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ! 
Se svým zbrusu novým zábavným pořadem míří do našeho města nejúspěšnější česká travesti skupina, jejíž pořady se těší stále větší 
oblibě. Během jediného večera nabitého známými melodiemi tentokrát stihneme prožít hned čtvero ročních období, přesně tak se totiž 
jmenuje nová show, ve které se můžete těšit na známou čtveřici Dolores, Stefany, Sofii a Alexe, v jejichž podání uvidíte řadu 
nestárnoucích zpěvaček a zpěváků. V civilním životě Lukáš, Martin, Libor a Aleš se téměř denně promění na prknech kulturních domů 
a divadel po celé republice v krásné ženy, jejichž večerní róby, líčení a pohyby jim závidí nejedna divačka z publika. Jaro, léto, podzim 
i zima.... jenom se skupinou HANKY PANKY zvládnete proletět celým kalendářním rokem během dvou hodin a zapomenout na 
všechny starosti. Těšit se na Vás budou coby Marie Rottrová, Lucie Vondráčková, Jiří Bartoška, Pink, Maxim Turbulenc, Madonna a 
řada dalších. Nenechte si ujít show, která se těší oblibě v řadě vyprodaných divadel a kulturních domů po celé České i Slovenské 
republice.  
vstupné: v předprodeji 240 Kč, na místě: 250 Kč 
 
Něco pro chuť. 
 
Domácí houstičky 
Ingredience 

• na ozdobu : sezamové semínko, mák 
• na potření: 1 lžíce mléka, žloutek  
• těsto:   

1 lžička soli, 1 lžička cukru krupice , 1/2 kg hladké mouky, 14 g droždí, 25 g másla, 300 ml polotučného mléka 
Postup přípravy receptu 
Z mléka, droždí, cukru si připravíme kvásek.  
Mouku v míse osolíme, promícháme, vlijeme kvásek, rozpuštěné vychladlé máslo a propracujeme do hladkého těsta. Z toho hned 
vypracujeme rohlíky nebo housky, naskládáme na plech vyložený pečícím papírem a necháme 30 až 40 minut kynout.  
Vykynuté pečivo potřeme rozšlehaným žloutkem se lžící mléka, posypeme mákem a sezamem a pečeme v předehřáté troubě na 220°C 
přibližně 20 minut. 
 
 
Kdo to ví, odpoví 
Pokud jsi pravák, máš tendenci žvýkat jídlo na pravé straně úst. 
Pokud jsi levák, máš tendenci žvýkat jídlo na levé straně úst. 
Aby vyprodukovaly půl kila medu, musí včely sesbírat nektar 
z více jak dvou milionů květů. 
Heroin je obchodní značka morfinu, prodávaného kdysi firmou 
'Bayer'. 

Turisté navštěvující Island by měli vědět, že dávání 
spropitného v restauraci je považováno za urážku. 
Lidé v nudistických koloniích hrají ze všech sportů nejvíc 
volejbal. 
Izrael nabídl Albertu Einsteinovi v roce 1952 presidentství, on 
ale odmítl. 
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Astronauti nemohou říhat - v kosmické lodi není zemská 
přitažlivost, která by oddělila tekutinu od plynů v jejich 
žaludcích. 
Starověké římské, čínské a germánské společnosti často 
užívaly moč jako ústní vodu. 
Mona Lisa nemá obočí. V době renesance bylo v módě je holit! 
Z důvodu rychlosti, kterou Země obíhá kolem Slunce, je 
nemožné aby zatmění Slunce trvalo víc jak 7 minut a 58 
vteřin.. 
Noc na 20. ledna je "Večer svaté Agnes", který je považován 
za dobu, kdy mladá žena sní o svém budoucím manželovi. 
Google je ve skutečnosti název čísla s milionem nul. 
Sklo se rozloží za milion let, což znamená, že se nikdy 
neopotřebuje a může být nekonečněkrát recyklováno! 
Zlato je jediný kov, který nekoroduje, i když by bylo zakopáno 
v zemi tisíc let. 
Jazyk je jediný sval tvého těla, který je upevněn pouze na 
jednom konci. 
Pokud přestaneš mít žízeň, potřebuješ se napít. Když je lidské 
tělo dehydrováno, mechanismus žízně se vypne. 
Každým rokem 2.000 000 kuřáků buď přestane kouřit, nebo 
zemře na nemoci vyvolané tabákem. 
Nula je jediné číslo, které nemůže být vyjádřeno římskými 
číslicemi. 
V Americké občanské válce byli používání draci k doručování 
dopisů a novin. 
Písní Auld Lang Syne, je vítán Nový rok v téměř každé 
anglicky mluvící zemi na světě. 
Když se po jídle napiješ vody, snížíš kyselost v ústech o 61 
procent. 
Arašídový olej je používán k vaření na ponorkách, protože 
nekouří, pokud není zahřát na víc jak 230°C. 
Hučení, které slyšíme,  když dáme mušli k uchu, není zvuk 
oceánu, ale zvuk krve proudící v žilách ucha. 
Devět z deseti živých organizmů se vyskytuje v oceánu. 
Banánovník se nemůže sám reprodukovat. Může se 
rozmnožovat pouze s pomocí člověka. 
Letiště ve vyšších výškách potřebují delší startovací a 
přistávací dráhu z důvodu nižší hustoty vzduchu. 

The University of Alaska se rozprostírá přes čtyři časová 
pásma. 
Zub je jediná část lidského těla, která se sama nedovede 
zahojit. 
Ve starověkém Řecku  hození jablka dívce bylo tradičním 
požádáním o ruku. Dívka přijala chycením jablka. 
Warner Communications zaplatily $28 milionů za práva na 
píseň Happy Birthday. 
Inteligentní lidé mají ve vlasech obsaženo více zinku a mědi. 
Ocas komety vždy směřuje od Slunce. 
Kofein zvyšuje účinek aspirinu a dalších léků proti bolesti, 
proto je přidáván do některých léků. 
Vojenský pozdrav pochází ze středověku, kdy rytíři zvedali 
hledí svého brnění, aby ukázali svou totožnost. 
Pokud budeš na dně hluboké studny nebo vysokého komínu a 
podíváš se nahoru, uvidíš hvězdy i uprostřed dne. 
Když člověk umírá, poslední ze smyslů, který ztrácí je sluch. 
První ztratí zrak. 
Ve starověku si neznámí lidé podávali ruce, aby ukázali že 
v nich nemají zbraň. 
Jahody jsou jediné ovoce, jehož semena rostou vně plodu. 
Avokádo má nejvyšší počet kalorií ze všeho ovoce - 167 kalorií 
na sto gramů. 
Měsíc se každým rokem vzdaluje od Země o pět centimetrů. 
Země se stává každým dnem těžší o 100 tun z důvodu 
dopadajícího vesmírného prachu. 
Z důvodu přitažlivosti zemské není možné, aby hory byly vyšší 
než 15.000 metrů. 
Mickey Mouse je v Itálii znám jako "Topolino". 
Vojáci musí zrušit krok, když pochodují po mostě, protože by 
mohli způsobit vibrace dostatečné k tomu, aby se most zbortil. 
Na rovníku váží všechno o jedno procento méně. 
Na každý další kilogram, o který se zvýší náklad vesmírné 
rakety, je třeba při startu přidat 530 kilogramů paliva. 
Písmeno J se nevyskytuje v periodické tabulce prvků. 
A poslední, ale neméně důležité: V roce 2011  měl červenec 5 
pátků, 5 sobot 5 neděl. 
To se údajně stane jednou za 823 let! Říká se tomu 'pytle 
peněz". 

 
 
Různé 
 
Firma Jirmásek nabízí možnost koupě mléka a mléčných výrobků 
v Krompachu 
Složení mléka naší krávy Jersey je 7% tuk, 4% bílkoviny. 
Mléko je žlutě zbarvené karoténem a je vhodné k výrobě másla 
a sýrů. 
domácí mléko plnotučné 15Kč/ 1litr /nepasterované/ 
domácí tvaroh plnotučný 27Kč/ 250g 
domácí měkký sýr 27Kč/ 100g / výroba na objednávku. 

 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2012 
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, 
mob.: 777 174 836 
23.6., 14.7., 4.8., 25.8., 15.9., 6.10., 27.10., 17.11., 8.12., 
29.12.2012, 19.1.2013  

 
 

Koloniál „U GOGA“  
Mařenice – křižovatka,potraviny, uzeniny, lahůdky 

Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16, So 7 – 10 

 
Ubytování v Krompachu 

Restaurace „Na Vyhlídce“ telf::  487 754 283, mob.:604 600 560 

 
 
 
 
 

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. 


