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Rádi bychom využili této příležitosti a touto cestou poděkovali místním hasičům za sponzorský dar, který nám 
umožní, abyste i nadále mohli dostávat Rozhledy v tištěné formě. 

Redakce Krompašských Rozhledů 
 
 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
 

č. 06/16     www.spk_krompach.wbs.cz    červen 2016 
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VŠICHNI SPOLEČNĚ - pozvánka na společné vyfocení co největšího množství „Krompašáků" v sobotu 18. 6.2016 v 16 
hodin u kostela v Krompachu  
Rádi bychom Vás pozvali na společné vyfocení místních i chalupářů z Krompachu. Tato skupinová fotka by měla zachytit co 
nejvíce lidí a bude pro nás všechny památkou pro časy budoucí. Bude k dispozici na 013, zájemcům ji ve vytištěné nebo 
elektronické podobě rádi poskytneme.  
PŘIJĎTE V CO NEJVĚTŠÍM POČTU, takovouto společnou památku určitě žádná jiná obec v Lužických horách nemá.  
Těšíme se s Vámi na viděnou, OCJ Krompach ve spolupráci s Krompach umí 

Horáčková Blanka 
 

Pozvánka na 3. krompašský jarmark "Krompach umí" v sobotu 18.6.2016 
 
Ráda bych Vás pozvala na další setkání sousedů z Krompachu. Letos se poprvé na jarmarku představí i sousedé z 
okolních vesnic. Připravujeme pro Vás a Vaše děti také soutěže, občerstvení a živou hudbu. Již tradičně na odpolední 
jarmark naváže večerní premiéra nové divadelní hry. Nechte se překvapit a dorazte v co nejhojnějším počtu. 
Kdo máte zájem pochlubit se společně s ostatními Vaším koníčkem či profesí, ozvěte se brzy, prosím, na mail 
blanka.horackova@krompachumi.cz. 
 
 

 
 

 
Sobota 28.5.2016 byl den plný oslav – konal se Dětský den a Pěvecký koncert sboru ČVUT Praha a jeho 
hosta Kytlického chrámového sboru 
 
Letošní „Dětský den“ pořádal Dětský domov Krompach, Obecní úřad Krompach a SDH Krompach v 13:30 a ve stejný 
den od 17:30 hod. se konal i další ročník tradičního oblíbeného koncertu Pěveckého sboru ČVUT tentokrát s Kytlickým 
chrámovým sborem. 
Do oslav dětského dne vložili organizátoři mnoho úsilí, hrálo se velmi pochvalované divadlo na motivy pohádky o 
Perníkové chaloupce, které skvěle sehrály samy děti z DD Krompach, vychovatelé a hasiči připravili mnoho nápaditých 
soutěží a stánky s odměnami. Škoda, že soutěže narušil prudký déšť, ten ale dětem nevadil, užívaly si to a byly 
spokojené. Jen malé povzdechnutí, přes velkou propagaci celé akce přišlo jen málo dětí krompašských obyvatel a 
chalupářů. Všechny tyto děti i se svými rodiči by byly vítány a určitě by se dobře pobavily.  
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Dětský den: 

     
 
A koncert ? Díky laskavosti ředitelky dětského domova se již podruhé konal v prostorách jídelny dětského domova. Oba 
sbory podaly naprosto skvělý a  profesioální výkon a sklidily velký potlesk. Sbor z Kytlice mile překvapil novým 
žánrem – gospely a spirituály. Všichni se již těšíme na příští rok a doufáme, že se zase povede koncert uspořádat ! 
Koncert: 

     
 
 
Německý svátek „Den otců“ a Krompach 5.5. 2016 a jeho dozvuky. 
Dva mladí Němci, kteří se minulý týden opilí svlékali a hajlovali v pohraniční obci Krompach na Českolipsku, nesmějí 
po dobu jednoho roku do Česka. O vyhoštění a zákazu vstupu do republiky rozhodl Okresní soud v České Lípě, kam byli 
Němci předvedeni v pátek. „Soudce oba mladíky potrestal podmíněným trestem odnětí svobody v trvání šesti měsíců se 
zkušební dobou na dvanáct měsíců. Současně je vyhostil z České republiky na dobu jednoho roku. Čtyřiadvacetiletý 
mladik musí navíc zaplatit obci Krompach za zlomenou japonskou třešeň částku čtyři tisíce korun, uvedla mluvčí policie 
Ivana Baláková. 
Policisté v Krompachu minulý týden ve čtvrtek zadrželi dva Němce ve věku 24 a 25 let, kteří sem přišli ze saské Žitavy 
na druhé straně hranice oslavovat Den otců. Mladší z dvojice mladíků nejprve pro své vlastní pobavení zlomil v parčíku 
u kostela v Krompachu kmen japonské třešně sakury a poté i s kamarádem začal podle svědků opakovaně provolávat 
nacistický pozdrav sieg heil. Proti dvojici pak zasáhli přivolaní policisté. „Pětadvacetiletého mladíka z Žitavy museli 
mimo jiné vyzvat k tomu, aby se oblékl, protože měl na veřejném prostranství stažené trenky ke kotníkům a nechtěným 
svědkům se předváděl zepředu i zezadu," popsala Ivana Baláková. Policisté oba opilé mladíky na místě zadrželi a 
umístili je do policejní cely. Vzhledem k jejich opilosti museli počkat, až vystřízliví. Ještě v pátek je eskortovali k soudu. 
Den otců, takzvaný Vatertag, který se v Sasku a v dalších zemích slaví vždy čtyřicátý den po Velikonocích, přidělává 
policistům v českém pohraničí pravidelně velké problémy. „Na Den otců navštěvuje české příhraničí více německých 
turistů než obvykle. A skutečně jde jen o početné skupinky mužů. Němečtí i čeští policisté s nimi nemají nejlepší 
zkušenosti, protože pod vlivem alkoholu často tropí nejrůznější výtržnosti. Bez incidentů se neobešel ani letošní rok, 
případ z Krompachu byl nejráznějším zásahem," dodala policejní mluvčí. 

Soud vyhostil hajlující Němce - Právo, 10. května 2016, Michael Polák 
Městské divadlo Česká Lípa 
12.6. 2016  od 19:00 hod.  -- koncert Gabriela Beňačková, Jakub Pustina 
15.6.2016  od 19:00 hod.  -- činohra „Deštivé dny“ Autor: J. Klimsza  

        Hrají: R. Krajčo, D. Švehlík 
 

POZOR, za chvíli je tu červenec a s ním již 9. ročník Cyrilometodějských slavností. 
Těšíme se, že se přijdete pobavit i se svými rodinami, každý i na celodenních slavnostech najde to své. A snad se 
povedou i drobná překvapení,  která se snažíme připravit. 
A milé ženy kuchařky, jako vždy největším lákadlem jsou vaše kuchařské výtvory, na které se moc těšíme a děkujeme za 
ně. A ještě jedna organizační záležitost, prosíme, která z vás bude tak laskavá a nabídne své pečivo, nalepte, prosím, na 
plech cedulku se jménem, abychom mohli plech bez detektivního pátrání  a s díky vrátit. 
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Víte že: 
Liberec byl po Praze druhým městem, kde v 19. století začaly jezdit tramvaje. 
Liberec - V květnu roku 1897 se v Liberci začalo s výstavbou tramvajové tratě.   
Rok 1894 si Liberec může zapsat do kroniky veřejné dopravy jako zlomový. Na podzim, přesně 11. září 1894 totiž rada 
města schválila návrh na výstavbu tratě elektrické tramvaje s rozchodem 1000 mm. 
Jediný tramvajový provoz na území dnešní ČR byl v té době pouze v Praze. 
Výstavba začala v květnu 1897, o tři měsíce později byla trať dokončena a 25. srpna téhož roku byl slavnostně zahájen 
provoz. 
NAHORU MOSKEVSKOU, DOLŮ PRAŽSKOU: 
První úsek začínal u vlakového nádraží, odkud vedl dvoukolejně ulicí 1. máje až k mostu přes Nisu, kde se rozdvojoval a 
ulicemi Jánskou a 1. máje pokračoval na Soukenné náměstí. Odtud opět pokračoval každý směr zvlášť na Benešovo 
náměstí: nahoru procházela trať Revoluční a Moskevskou, dolů mířila ulicí Pražskou. Ostatně takhle tramvaj fungovala 
ještě v 80. letech. Od radnice mířila do Lidových sadů. 
Z technických důvodů byl již od začátku provozu zaveden pravostranný provoz, což byla určitá rarita. 
V roce 1899 byla zprovozněna trať do Rochlice, v roce 1904 začala tramvaj jezdit také do Růžodolu I (1904) a do 
Horního Hanychova (1912). „Na podzim roku 1906 byla kvůli Německo-české výstavě postavena ještě speciální trať pro 
návštěvníky, ta byla ale demontována hned po ukončení výstavy," připomíná Tomáš Krebs z Boveraclubu. 
V době 1. světové války sloužily tramvaje mimo jiné k přepravě raněných vojáků. A právě za války, v roce 1915 se 
v tramvajích poprvé objevily v roli průvodčích ženy. Vagóny, které po Liberci jezdily, pocházely z vagonek ve Studénce 
a České Lípě. Už ve 30. letech se na tramvajích objevily reklamní tabule, které měly v době krize pomoci snížit ztráty 
z tržeb. V této podobě fungovaly tramvaje v Liberci až do roku 1960, kdy byly zrušeny tratě do Rochlice a Růžodolu. 
Trať z Liberce do Jablonce se začala budovat v roce 1955. Kompletní rekonstrukcí prošla v sedmdesátých letech 
minulého století. Tehdy ještě tramvaje zajížděly až k centru Jablonce, od té doby se točí na smyčce poblíž bývalých 
městských lázní. 
V 90. letech se koleje v Liberci rozšířily na běžných 1435 mm, na trati do Jablonce ale zůstala trať stále s úzkokolejným 
rozchodem. Sjednocen bude až po kompletním dokončení rekonstrukce trati z Liberce do Jablonce nad Nisou. 

Zdroj: http://ceskolipsky.denik.cz/ 
Babinec  
Milé ženy, 
Jste opět zvány k posezení a debatě 25.6. 2016 v 20:00 hodin v restauraci „Na Hřebenovce“. Zdravím vás a těším se 
na vás.             Jarka Davidová 

Ahoj zahrádkáři!  
Návod na výrobu domácího pleveložroutu: 
Je to jednoduché, 100% účinnost a za pár korun! 
Co potřebuji: 
1 hrnek jemně mleté soli - ta je důležitá, 3 hrnky octa, 
1dcl jaru. 
Do hrnce nalijeme 1/2 hrnku vody a trochu zahřejeme. 
Po troškách přidáváme sůl a mícháme až se úplně 
rozpustí. 
Pak přidáme ocet a jar, vše promícháme, dáme 
do rozprašovače a můžeme začít ničit vše, co se nám 
nelíbí na zahradě. 
 

 
Účinek již uvidíte tak za 4 hodiny. 
Používám to již 2. rok a je to perfektní. 
Sůl použijte jemně mletou, protože ta se dobře 
rozpouští. 

Seidlová Vlaďka 
 
 
A informace pro řidiče 
 
Pozor v Medonosech! Již je zavedeno úsekové měření 
rychlosti. Úsek je označen bílou příčnou čarou. Kamery 
jsou namontovány.  

Něco málo k pobavení  
Důvody, proč bydlet na vesnici : 
• nejen, že víte, jak vypadají vidle, ale umíte je i 
používat 
• nemusíte hlídat manžela nebo manželku, desítky párů 
očí to dělají za vás 
• nepotřebujete fitko, protože z uklízení domu a 
šlechtění polností jste vytrénovaní až až 
• místo peněz se tu dá přepočítávat na flašky slivovice  
• neřešíte, jak oznámit doma, že máte novou lásku, 
protože to už všichni dávno vědí 
• jelikož konstantně zdravíte lidi na ulici, máte posílené 
hlasivky 

• budete opálení, protože chodit po venku do půl těla je 
standard 
• není třeba přemýšlet, ve které hospodě jsou vaši 
kámoši, protože jsou stoprocentně v té jedné jediné 
• skutečnost, že nejbližší obchod je buď zavřený nebo 
daleko, podporuje kreativítu v kuchyni  
• většina vašich nejlepších a nejděsivějších historek má 
stejný začátek: „..když mi ujel poslední autobus...." 
• za každé kilo navíc vás pochválí, protože nejste 
zdechlina a unesete těžkej kýbl 
• mekáč je daleko a to prospívá vašemu zdraví 
• oblečeni nedegenerují módní výstřelky a kabát děděný 
z generace na generaci je tudíž stále »in«. 
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• nepotřebujete budík, ať je pracovní den nebo víkend, o 
vaše probuzení se postará kohout, nebo travní sekačka, 
 případné cirkulárka 

  
 

• v králíkárně tu bydlí skuteční králíci a ne lidi. 
• máte pohodový život. 
Jak jinak vysvětlíte, že si k vám měšťáci 
 jezdí odpočinout? 

  

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2016 
11.6., 2.7., 

 23.7., 13.8., 3.9., 24.9., 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.2016 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 

mob.: 777 174 836 
 

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 
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