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Vážení spoluob čané a přátelé,  
 
Je tady léto. A to tak, že pořádné. Po studených létech je tu letošní, horké až nepříjemné.  Slunce pálí, že se ani hýbat 
nechce, natož pracovat. Bazény už ani pomalu nejsou schopny ochladit, teploty se v nich pohybují až ke třiceti 
stupňům. Nejlépe je u vody, nebo u studeného moku ve stínu pod kaštany (nebo alespoň pod slunečníkem). 
V tomto počasí proběhly už třetí Cyrilometodějské slavnosti, dotčené nejen vedrem, ale i zavřenou restaurací „U 
Zámku“, která velmi chyběla. Byla to velká škoda. Hrát se mohlo večer v obou restauracích a zájemců o zábavu, jídlo a 
pití by bylo dost pro obě.  
V restauraci „Na Vyhlídce“ proběhla volba letního krále. Blahopřejeme novému králi, tedy královně, kterou se stala 
Terezka Audesová. 
Přesto se dá říct, že slavnosti proběhly dobře a ke spokojenosti všech. Několik chyb jsme objevili a již se dohodlo jejich 
řešení pro příští rok. Musíme už zase pomalu myslet na Cyrilometodějské slavnosti 2011, je to za chvíli! Chtěli bychom 
program ozvláštnit novými bloky a vystoupeními a změnit i strukturu stánků směrem od povlečení a ručníků 
k uměleckým řemeslům a předmětům. Prostě něco nového a více zábavy pro děti.  
 
Za letošní rok děkujeme touto cestou všem sponzorům i osobám, kteří přispěli k úspěchu slavností. Bez nich by se 
slavnosti nemohly neuskutečnit. Abychom na někoho nezapomněli, nebudeme je vyjmenovávat jednotlivě s jedinou 
výjimkou, která je pro Krompach zároveň i svým způsobem vyznamenáním. Hejtman Libereckého kraje p. Mgr. 
Stanislav Eichler podpořil pořádání CMS 2010 v Krompachu. Takže Krompach není už ta úplně zapomenutá víska na 
severu Čech.    
 
 
Přeji Vám všem klidné léto plné zážitků, bez nemocí a úrazů. 

 (Kal) 
 
 

Ješt ě se na chvilku vrátíme k Cyrilometod ějským slavnostem n ěkolika post řehy a fotografiemi.  
 
Tentokrát skute čně nepršelo. 
 

Mažoretky byly statečné a opět velice šikovné a snaživé, rytíři bojovali i v tom vedru a kupodivu přišlo i mnoho 
zájemců, diváků, zvědavců či případných kupců nebo návštěvníků, můžete je nazvat jak se vám líbí. Vždyť vy jste byli 
mezi nimi, potkali jsme vás. 

Ano, přátelé, 3. července 2010, proběhl třetí ročník Cyrilometodějských slavností v Krompachu a byl vcelku 
úspěšný. Jak trefně v úvodním slově prohlásil pan starosta Holan, stává se už téměř tradicí. 

Sjeli se zajímaví stánkaři – prodejci, kde bohužel chyběla výrobna uměleckých předmětů, která se na poslední 
chvíli omluvila, ale osvědčilo se větší množství občerstvení a tyto stánky také byly v obležení. Tradičně se líbily  i 
klobouky, ponožky a povlečení. 

Celou atmosféru ještě vylepšovaly střídavě 2 kapely a vůně pečeného selátka. 
Děti soutěžily na hřišti (cenu dostal každý účastník) a odpoledne shlédly i s rodiči v tělocvičně dětského 

domova pět pohádek v podání pražského divadla v Dlouhé. Tentokrát nemusely ani platit vstupné, protože lidé si začali 
akce všímat a přibylo sponzorů, kteří ze své kapsy přispěli peněžními dary na úhradu nákladů spojených s přípravami 
a s honoráři za umělecká vystoupení. Je třeba zdůraznit, že bylo osloveno několik úřadů či organizací, ale pochopení 
projevil pouze pan krajský hejtman, dále přispěl samozřejmě Obecní úřad v Krompachu a o zbytek se podělilo vícero 
jednotlivců. 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník  č.07/10          Vychází: červenec 2010  
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Součástí pomoci byly i cukrářské výrobky krompašských i pražských hospodyněk, které spolu s naší kávou 
nebo čajem tvořily část tržby u stánku “ Krompach sobě“, kde již tradičně jedni bazar doplňují, druzí vyprazdňují a sami 
si určují ceny. 

Takže tropické počasí návštěvníky nevyhnalo tak brzy jako loňský déšť a největší pihou na kráse tedy zůstala 
uzavřená restaurace U zámku, kde se neprodávalo přes den a nebyla ani večerní tancovačka. Škoda. 

Ale jinak se všichni můžeme těšit na 4. pokračování v červenci 2011. 
 

Zdraví vás Josef Vincík 
 
 

   
 

   
 
A pro zájemce několik čísel ze „zákulisí slavností“: 
Náklady na slavnosti:  

o doprava mažoretky:                      2 000,- 
o skupina historického šermu:        2 500,- 
o hudba:                       7 000,- 
o dětské představení:                      4 500,- 
o odměny do soutěží, provozní náklady (tácky, kelímky,elektřina hudba, káva, čaj,..…)   1 062,- 
o  zápůjčky materiálu (stany,stolky, židle), skautští vedoucí………………………………………za úsměv a díky (ještě, že takoví lidé jsou…)

     …… 
 

 
Právní pov ědomí  

 
Přehled základních termín ů pro komunální volby, které se budou konat v pátek a v sobotu 15. a 16. října 2006: 
 
10. srpna do 16:00 -  Termín pro podání kandidátníc h listin registra čnímu ú řadu, jímž je obecní ú řad, v 

případě malých obcí pov ěřený obecní ú řad. 
10. - 16. srpna -  P řezkoumání p řihlášek k registraci. 
18. srpna -  Registra ční úřad do této doby vyzve k odstran ění případných závad na kandidátních 

listinách. 
23. srpna -   Termín pro odstran ění závad na kandidátních listinách. 
28. srpna -  Rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátních listin a o p řípadném škrtnutí kandidáta 

na listin ě. Strana či kandidát se mohou odvolat k soudu. 
25. září -  Registrace odmítnutých kandidátních listin či jednotlivých kandidát ů na základ ě 

rozhodnutí soudu. 
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30. září -   Zveřejnění oznámení o dob ě a místu konání voleb. 
12. - 16. října   do 14:00 - Zákaz zve řejňování p ředvolebních a volebních pr ůzkumů. 
12. října -   Poslední termín pro dodání hlasovacích lís tků voli čům. 
13. října -   Do 14:00 je lh ůta pro vzdání se či odvolání kandidatury. 
15. října -   První den voleb. Hlasování za číná ve 14:00 a kon čí ve 22:00. 
16. října -  Druhý den voleb. Hlasování za číná v 08:00 a kon čí ve 14:00. Pro oba volební dny platí 

zákaz volební agitace a propagace v objektu, kde je  volební místnost, a v 
bezprost ředním okolí. 

 
!!!! POZOR, první termíny se blíží. Nezapome ňte!!!!  

 
 
Ptáme se kandidátů a budoucích potencionálních představitelů obce. Nechcete se veřejnosti představit? Každému 
nabízíme místo v Rozhledech, bez ohledu na příslušnost k jakékoliv kandidátce. Nechcete se představit a říci občanům 
obce s jakou představou jdete do voleb a co chcete obci nabídnout do budoucnosti????? 
 
V této souvislosti mi to nedá. Četl jsem v denním tisku článek, a protože asi ne každý jej četl a myšlenky v článku jsou 
zajímavé, předkládám jej i Vám. 
 

 
 
 
Doufám a věřím, že v komunálních volbách v Krompachu k podobné situaci nedojde. 
Že budete všichni volit své kandidáty tak, aby to byli lidé, kteří  umějí, chtějí pracovat a nebudou jen planě slibovat, brát 
prebendy a v klidu si užívat výhod. 
Lidé, kterým nebude zatěžko pracovat, hledat možnosti jak věci řešit, aby se obec rozvíjela a nezarostla v klidu 
kopřivami. 
Aby to byla obec, kam se každý rád přijede podívat a užívat si krásy Lužických hor. 
Obec, která bude žít a lidé se sem budou stěhovat k trvalému pobytu, protože tu najdou to, co ve městech není. Zdravé 
klima, pohodu a alespoň základní služby.  
Je to běh na dlouhou vzdálenost, ale pokud nezačneme, nedoběhneme. 

(Kal) 
 

Různé 
Pozor na psa!  

Na jaře jste mohli najít v Rozhledech rozhněvaný dopis samotného šéfredaktora, který byl pokousán psy 
patřícími rodině H. bydlící v budově OÚ, když chránil svého malého napadeného psíka. Ten musel na šití k veterináři. 
Toto nebyl první a ani poslední případ, kdy tito dva psi nebo alespoň jeden z nich někoho „postavili do pozoru“. 
Abychom vás a především vaše děti varovali v době prázdnin, seznámíme vás s dalším známým případem. 

Stal se počátkem července. Nyní útočil jen jeden z nich, služební německý ovčák, velmi špatně ovladatelný, 
který opět napadl vystrašeného psa na vodítku a pokousal jeho pána, když se jej snažil chránit.  Přitom jsou to téměř 
sousedé, poškozený pán bydlí na první křižovatce nad rybníkem směrem pod Hvozd a jen o pár metrů výše na 
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zahrádce, které se říká „meteorologická stanice“ díky objektům tam stojícím a svítícím, se rekreuje onen německý 
ovčák se svým páníčkem státním zaměstnancem¨. 

Pro dokreslení je třeba uvést, že když chtěl běsnění svého psa zabránit, byl pan H. vlastním psem pokousán 
též. Co dodat?  

Zdraví vás  Josef Vincík 
 
Prostranství p řed kostelem.  
Jistě jste si všimli, že se prostranství před kostelem změnilo. Konalo se zde již několik brigád na jeho úpravě. 
Mnohokrát děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Zejména pak dětem z místního domova, které se s nadšením a elánem podílely.  
Po dokončení akce jsme slíbili udělat společně slavnostní kolaudaci a otevření, na které budou zváni všichni z Krompachu, zejména 
ti, kteří se zúčastnili a pomáhali, i děti z dětského domova. Bude pozván zástupce obecního úřadu, hasičů a i zástupce nadace VIA, 
která poskytla grant. Bude se grilovat , bavit se a odpočívat. 
Ale protože jsou prázdniny a děti z domova odjeli na prázdniny, rozhodli jsme se posunout slavnostní „kolaudaci“ až na září 
letošního roku. Pravděpodobně na 11.9.2010 v 15:00. 

Ještě jednou všem děkujeme a doufáme, že to spolu v září oslavíme. 
(Kal) 

Z jiného soudku.  
 
POZOR, je horko, sucho. Pozor na ohn ě. Počkejte se spalováním trávy na jinou vhodn ější dobu a dejte v ědět 
hasičům p ředem. 
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Úspěch krompašského fotbalu . 
 
Dne 17.7.2010 se v Kunraticích u Cvikova konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnil i tým Krompachu. 
Ač narychlo utvořený, bez sehrání a dresů, stali se kluci velkým překvapením turnaje. V základní části odehráli 5 
zápasů, v semifinále narazili na nejlepší tým základní části a porazili jej 1 : 0 ! 
Do finále už mnoho sil nezbylo, ale i tak – druhé místo! 
Kluci děkujeme! 
Jmenovitě: Jirásek Patrik, Krejčík Lukáš, Švára Michal, Sedláček Tomáš, Zatřepálek Ondřej, Hojsák Jiří, Studničný 
Josef. 
 

Markéta Hojsáková 
 

 

Něco zajímavého z okolí  
 
Lužické hory  
 
„Mámo, koukej, to jsou panoramata!“ cht ělo by se zvolat s otcem Homolkou, když putujete a p řed vámi se 
objeví veduta Lužických hor. 
 
Kraj sklářů, chráněných území, šumících hvozdů, památných stromů, skvělého koupání, ladných luk či tajemných 
zřícenin hradů. Nic z toho však nevystihuje genia loci tohoto opomíjeného regionu bezezbytku. Pro začátek bychom se 
mohli spokojit s konstatováním, že se v Lužických horách cyklisté nesrážejí s pěšími turisty ani mezi sebou, jako je 
tomu v nedalekých Jizerských horách nebo Českém ráji. Často se pocestnému na jaře či na podzim stane, že za celý 
den nepotká ani človíčka.  
 
Romantické z říceniny  
 
V hlubokých lesích Lužických hor řádili odpradávna lapkové, a proto bylo třeba zemské stezky chránit. Jejich 
nejdokonalejší ochrana vznikla za panování Karla IV. Zbytky strážních hradů najdeme prakticky na celém území hor. 
Dnes jsou z nich jen trosky a rozvaliny. Jedním z takových hradů býval Roimund. Najdete ho hluboko v lesích poblíž 
silnice vedoucí z Bílého Kostela směrem na Jítravu, dostat se k němu můžete i ze železniční zastávky v Machníně. 
Roimund (název prý vznikl z francouzských slov roi - mont, královská hora, na počest krále Karla IV.) založil Jan z 
Donína v roce 1347. Koncem čtrnáctého století však začaly v okolí řádit loupeživé tlupy v čele s Janem z Vartenberka, 
jenž se v roce 1414 hradu zmocnil. Poté se na Roimundu vystřídalo několik majitelů. Údajně ho zničili v roce 1442 
Lužičané. Poslední historická zmínka o hradu je v listině Jiřího z Poděbrad z roku 1460. V ní se už píše o zbořeném 
hradu Roimund, jenž nebyl nikdy obnoven. V jeho zříceninách nalézaly dlouhá desetiletí útočiště loupeživé tlupy.  
 
Až na vrcholky hor  
 
Nejoblíbenějším turistickým cílem Lužických hor je od konce 18. století Hvozd (Hochwald). V roce 1821 na něj 
vystoupil bývalý rakouský císař Ferdinand I. Dnes je na jednom ze dvou vrcholů Hvozdu turistická chata německého 
majitele, na druhém pětadvacet metrů vysoká rozhledna, postavená v roce 1892. Oba ostrohy podlouhlého kopce 
turisté vyhledávají pro pozorování východu slunce. 
Nejvyšším vrcholem Lužických hor je však Luž (793 m). V análech ze 16. století se o ní mluví jako o Špičáku, později ji 
místní lidé nazývali Polední horou. Při pozorování z německé obce Waltersdorf (zachovalá lidová architektura) stojí 
slunce v pravé poledne přesně nad vrcholem. Název Luž je prvně uváděn až v roce 1909. První dřevěnou hospodu na 
vrcholku postavili v roce 1823. Využívali ji hlavně pašeráci a pytláci. Pozdější chata vznikla v roce 1879, ale ta už 
sloužila hlavně turistice. Stála na území dvou států, měla dvě popisná čísla a dvě poštovní schránky. Majitel ji zapálil 
(prý úmyslně) 1. ledna 1946. 
Celkem deset vrcholů Lužických hor přesahuje nadmořskou výšku 700 metrů. Kromě Hvozdu a Luže to jsou například 
Jedlová (774 m), krásně tvarovaný a výrazný Klíč (760 m), Studenec (736 m), Velký Buk (736 m), Malý Buk (712 m), 
Weberberg - Pěnkavčí vrch (792 m) a Bouřný (703 m).  
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Recepty  
 

Sýrové roládky 

100 – 150 g sýra vložte do mikroténového sáčku a zavažte na uzlík. 
Zabalený sýr ponořte do horké vody a nechte pozvolna ve vroucí vodě rozpustit. Mezitím si připravte šunku. Potřete ji 
vrstvou pomazánkového másla a to tak, aby plátky šunky pokryly plát sýra, ze kterého bude roláda. Mikroténový sáček 
s roztaveným sýrem rozřízněte a ihned rozválejte na tenký plát obdélníkového či čtvercového tvaru. Při  válení si 
pomozte podložením válečku opět mikroténovým sáčkem či fólií. Na rozválený sýr položte plátky šunky s máslem, 
přidejte svazek pažitky a hned potom zatočte do rolády. Váleček měkkého sýra pak zabalte do hliníkové fólie. Na obou 
koncích alobal stočte a zamáčkněte zvolna dovnitř rolády. Tím se váleček zpevní. Roládu nechte vychladnout a 
ztuhnout v lednici. Další roládky můžete komponovat s paprikovým salámem a máslem s červenou paprikou, ale třeba i 
se sušeným ovocem. 

 
 
 

A nakonec  
 

maličko vesele  
 

 
 
 
 

V letadle vedle sebe sedí atraktivní blondýna a právník. Let je dlouhý, právník se nudí: 
„Slečno, pojďte si zahrát nějakou hru. Třeba na otázky a odpovědi.“ 
"Nechte mě být." 
„Slečno, určitě vás to bude bavit.“ „Podívejte, zahrajeme si o peníze. Položím vám otázku, když nebudete znát 
odpověď, tak mi dáte pět dolarů. A naopak. Když nebudu vědět odpověď na vaši otázku, dám vám pět dolarů já. 

400 g eidamské cihly  
200 g pomazánkového másla  
100 g šunky  
60 g paprikového salámu  
pažitka  
sterilovaná paprika  
(6 porcí, 45 minut) 
 



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

7/7 

"Nechte mě být." 
"Slečno, tak jinak. Když nebudete vědět, dáte pět dolarů, když nebudu vědět já, dám vám pět stovek." 
To už znělo podstatně zajímavěji. Blonďatá slečna se probrala z dřímot: 
"Tak se ptejte." 
"Tak třeba, jaká je vzdálenost na Měsíc?" 
Slečna beze slova otevřela kabelku, vytáhla peněženku, vylovila pět dolarů a podává je právníkovi: 
"Tak, a teď se ptám já. Které zvíře leze do kopce po čtyřech a s kopce po třech?" 
Právník se zamyslel, nic ho nenapadlo. Otevřel notebook, prohledal CD-ROM s encyklopedií, nic nenašel. Vytáhnul 
telefon, napojil se na Internet, hodinu hledal, nic nenašel. Zavolal všem známým a spolupracovníkům, aby mu pomohli 
hledat... Nic. Za několik hodin vytáhnul z peněženky pětistovku a podává ji blonďaté slečně: 
"Tady máte těch pět stovek." 
Slečna beze slova otevřela kabelku, vytáhla peněženku, schovala pětistovku, peněženku schovala do kabelky a opět 
se začala ukládat k podřimování. 
"Prosím vás, co to je za zvíře?" 
Slečna beze slova otevřela kabelku, vytáhla peněženku, a vylovila pět dolarů... 
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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.,  
 

 
 
 
 
 

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. 


