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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
POZOR - nová obecní knihovna 
Tak zase se něco děje ! 
Po letech se blíží znovuotevření obecní knihovny. V obci knihovna vždy byla, tak proč ne znovu. Knihovna bude 
v prostotách obecního úřadu. Kromě knih bude v prostorách knihovny i volně přístupný internet. V současné době pomalu 
končíme s vybavením a začíná katalogizace knih.  
Slavnostní otevření s předáním knihovny obci plánujeme na začátek srpna. 
 
Krompašský Jarmark a nové představení krompašského divadla ĎAS konané dne 20.6.2015  
2. krompašský jarmark „Krompach umí“ dne 20. 6. 2015 - ohlasy 
Poděkování 
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se zapojili do sousedského jarmarku a na něj navazujícího divadelního představení „Podruhé 
si tě už nevezmu“. Vím, že přípravy i realizace stály všechny hodně času a někoho i finanční prostředky. Velmi si vážím každé 
pomoci. Děkuji ☺. 

Blanka Horáčková, Krompach 37 
Očima souseda - očima faráře: 
Abych pravdu řekl, nejsem si jist, jak mám sám sebe nazvat. Rodák jsem z Vlčnova. Trvalým bydlištěm jsem ze Cvikova a církevním 
ustanovením jsem duchovní správce Krompachu. Aktuálně jsem tedy také krompašák.  
Dovoluji si, proto, napsat pár řádek pro čtenáře i organizátory, jako mou reakci na právě proběhlý Jarmark 2015. 
Za osm let svého působení ve farnosti jsem nemohl nezaznamenat významný pokrok v oblasti kultury a tradic obce Krompach. Jsem 
za to vděčný. 
Vzpomínám, jak jsme roce 2007 spolu se zainteresovanými občany uskutečnili první Půlnoční mši. V následujících letech jsem pak 
zaznamenával další kulturně-tradiční rozkvět Krompachu. Především mám na mysli Cyrilometodějské slavnosti. 
 Právě proběhlý Krompašský Jarmark 2015 je pro mě dalším důkazem, že Krompach umí!   
Odpolední program před kostelem byl pěkný a poučný. Já sám jsem se bavil a také poučil. Např. na stanovišti: Tomáš Rachač – 
Sluneční hodiny - jsem se dověděl více o slunečních hodinách a dohodl jsem s ním realizaci slunečních hodin na fasádě fary ve 
Cvikově. 
Zvu tedy všechny krompašáky na prohlídku nových slunečních hodin, které budou na budově fary ve Cvikově instalovány od 
podzimu 2015. Není to super?! 
Děti a mládež = tradice - nová generace: Zároveň však (pro obdobné akce) doporučuji větší rozšíření programu pro děti.  
Krompach je hostitelem Dětského domova a to je veliký závazek. Proto přivítám ještě bohatší program pro děti. (Více soutěží a her 
s ohledem na DD Krompach).  Navrhuji samostatné stanoviště pro děti. Možná by se takové stanovitě mohlo jmenovat: „Svět kouzel, 
soutěží a her.“ 
Chci tím upozornit na skutečnost, že Krompach je „domovem“ i pro děti, které nemohou vyrůstat ve své rodině. To je v současné době 
pro Krompach veliká výhoda. Všechny děti jsou i „naše“ děti. Abychom nediskriminovali nikoho, navrhuji, aby se případné akce pro 
děti pojmenovaly: „Svět kouzel, soutěží a her.“ 
Večerní program - divadelní představení: „Podruhé si tě už nevezmu!“ – nemělo chybu!!!! 
Vzhledem k tomu, že protagonisté byli ochotníci, dovoluji si tvrdit, že tento ansámbl je hoden vyššího uznání. Tedy – je připraven 
účastnit se soutěží ve své kategorii v rámci ČR a dovolím si předpokládat, že se umístí na stupních vítězů. Osobně jsem se musel 
krotit, abych svým smíchem nerušil ostatní. 
Celkový výsledek mého prožitku je výborný! Jen tak dál! Krompach umí! A skutečně UMÍ! 

J. M. can. Mgr. P. Rudolf Repka, excurendo administrátor farnosti Krompach. 

Vydává: Zapsaný spolek SpK z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
 

č. 07/15     www.spk_krompach.wbs.cz    červenec 2015 
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Krompašské divadlo  
OBEC KROMPACH SE M ĚNÍ. 
A to jistě k lepšímu. Kultura dostává zelenou. To potvrdí 
všichni, kteří v sobotu 20.června přišli do nově 
budovaného centra - budoucí restaurace "Na 
Hřebenovce". Dříve tu bývala celnice, poté Severka. 
Předtím se konal jarmark s ukázkami koníčků sousedů v 
rámci "Krompach umí". Nechybělo chutné občerstvení a 
sousedské povídání. Nu a večer "Divadelní amatérská 
společnost - ĎAS " uvedla hru "Podruhé si tě nevezmu". 
Spolek pod vedením režisérky - známe herečky a 
dabérky Stanislavy Jachnické. Všichni se dobře bavili a 
častý smích jí i všem účinkujícím byl tou pravou 
odměnou. Tak se jen potvrdilo, že divadlo v Krompachu 
chybělo a určitě to nebylo naposledy. 

Jana Juhaňáková 
 

(Příští divadelní představení se bude opakovat 11. a 12. září  
(pozn.red.) 

 
herci Vám srdečně děkují 
 

 
 
Vycházka 
 
Známe své okolí? 
V sobotu 26. června jsme se vydali na plánovaný společný výlet do sousedního městečka za našimi hranicemi – Oybinu. 
Přesto, že jsme se sešli v „hojném“ počtu 2+1, vyrazili jsme s naší průvodkyní pí Žemličkovou na cestu. Přes hraniční 
přechod Hain jsme se pohodovou chůzí dostali do středu městečka a před námi se objevilo úchvatné panorama skalního 
hradu Oybin. 0ybinským horským expresem jsme vyjeli na vrchol Töpferu a obdivovali krásné výhledy do okolí. 
Obklopovaly nás bizarní skalní útvary -  hnízdící slepice, želvy, hroch…. Po posezení ve stylové horské chatě jsme se 
vydali na zpáteční cestu. 
 V Oybinu jsme se ještě podívali do historického horského kostela, kde právě probíhala zkouška na večerní koncert. 
Barokní kostel  zvaný také  „Svatební kostelíček“ byl na počátku 18. století postaven jako modlitebna, později rozšířen na 
kostel. Polohou ve svahu je podmíněno uspořádání lavic, podobné posluchárně. Oltář a kazatelnu zdobí nádherné 
ornamenty. 
 Nemohli jsme  zapomenout na specialitu této oblasti, úzkokolejnou železniční trať s historickou parní lokomotivou, tolik 
obdivovanou našimi vnuky. Ještě jsme se podívali na sídlo oybinského starosty, které je obklopeno zahradou s parkovou 
úpravou, hřištěm pro děti a odpočinkovými místy pro jejich rodiče.  
Po odpoledni v příjemném, toho dne i ještě klidném městečku, odklopeném parky, udržovanou zelení, květinami a citlivě 
chráněnou přírodou, jsme se autobusem dopravili do stanice Hain. Celou  cestu nám  přálo i počasí a déšť nás popoháněl 
až z Hainu zpět domů. 
 Velké díky patří naší průvodkyni, která měla celý výlet pečlivě připravený a byla příjemnou společnicí. Cesta byla 
nenáročná a pohodová, vhodná i pro méně zdatné turisty i děti.  Je jen škoda, že se nás sešlo tak málo.  

Za spokojené účastníky Jana Čeledová. 
Poznámka redakce: Pokud bude o vycházky po okolí zájem, jistě připravíme další. 
 
 
8. ročník Cyrilometodějských slavností Krompach 4. července 2015 
 
4. července proběhl další již osmý ročník Cyrilometodějských slavností. Proběhl příjemně, i když do slavností zasáhlo 
počasí. Vedro, vedro a zase vedro. Trochu nás zklamali někteří provozovatelé atrakcí, kteří slíbili to, co nakonec 
nedodrželi a nepřijeli. 
Nečekaným příjemným překvapením byl průjezd veteránů značky Volkswagen nebo počet mažoretek z Nového Boru. 
Příjemná byla i účast pivovaru Cvikov s novým pivem Hvozd. Stánek zůstal až do nočních hodin na večerním posezení 
s muzikou. Večer se velmi vydařil a účast byla hojná. 
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ještě pár fotografií pro připomenutí 

 
Chtěli bychom dále poděkovat všem, kteří přispěli k uspřádání Cyrilometodějských slavností svojí osobní prací na 
přípravě prostoru slavností, pomocí při organizaci a zajišťování průběhu slavností, cenově příznivým ubytováním 
účinkujících a bezplatnou dodávkou elektřiny. 

DÍKY ! 

 
 
Ohlasy účastníků: 
Celý týden jsme se těšili na sobotu 4.července na Cyrilometodějské slavnosti. Už to byl 8.ročník. Pak jsme se docela 
rozmýšleli, jestli v tom obrovském vedru na slavnost vyrazit, nebo se schovat před slunkem. Ale nedalo nám to, sešli jsme 
se sousedy a vyrazili. Už dopoledne. 
Sice jsme nestihli krásné a hodně vychvalované vystoupení dokonalých novoborských mažoretek, ale zase jsme se 
zúčastnili dalších avizovaných programů. Zapěli  jsme si nám milé trampské písničky našeho mládí podané místní 
skupinou  GMČ, dokonce i jiné hudební žánry prezentované skupinou MK3, podívali se na zajímavé představení  
šermířské skupiny. Nakoupili jsme si nabízené výborné koláčky a buchty a další výrobky našich krompašských paní a 
děvčat. 
 I když slavnost na plné obrátky pokračovala  podle plánu dál, vzdali jsme zbytek odpoledního   programu po velmi 
zajímavé přednášce pana Dr. Smejkala „Legionáři na Českolipsku“ a šli nabrat další síly na plánovaný večerní koncert 
kapel MK3 a  GMČ. 
I večerní program byl vynikající. Utahaní po dlouhém dni  jsme se posadili ke stolům se sousedy a známými, poklábosili, 
zazpívali  a dokonce si i zatančili při  muzice. Když jsme se o půlnoci rozcházeli domů, vůbec se nám nechtělo a říkali 
jsme si, že se už teď těšíme na další slavnosti. 
 A každopádně musíme opět konstatovat, že se akce vydařila stejně jako mnoho jiných, a to díky mravenčí a pilné  práci 
osvědčených organizátorů - Sdružení pro Krompach . 
Takže, už se zase těšíme na  příští rok na 9.ročník Cyrilometodějských slavností. 

Lenka  Dvořáková 
 
 
A něco pro „pořádek“:  
 
Na pořádání 8. Cyrilometodějských slavností získalo Sdružení pro Krompach, z.s. Záštitu hejtmana Libereckého kraje 
s individuální dotací 10 000,- a dar zastupitelstva obce Krompach ve výši 6 000,-. Pro informaci, jak byly peníze využity, 
předkládáme pro zájemce vyúčtování: 
 
Náklady: 

1. šermíři……………………………......5 000,- 
2. dětské divadélko ………………..…...4 000,- 
3. kouzelník pro děti………….……...…4 000,- 
4. dětské soutěže a stánek..………..…....1 245,- 
5. hudby vč. občerstvení………….……..5 600,- 
6. maržoretky……………………..……..1 000,- 
7. přednáška……………………..…..……500,- 
8. pronájem chemické WC…….…….…2 057,- 
9. poplatky OSA………………..….…..…600,- 

        .            24 002,- 
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Výnosy: 
1. individuální dotace LK……………..10 000,-  (zatím ještě LK neuhradil, dočasně hrazeno ze  

           soukromých financí) 
2. dar zastupitelstva Krompachu…….…6 000,- 
3. výnosy ze stánku s pečivem a bazar…3 499,- 

        19 499,- 
 
 

Chtěli bychom dále poděkovat všem, kteří přispěli k uspřádání Cyrilometodějských slavností svojí osobní prací na 
přípravě prostoru slavností, pomocí při organizaci a zajišťování průběhu slavností, cenově příznivým ubytováním 
účinkujících a bezplatnou dodávkou elektřiny. 

DÍKY !  

 
 
Trochu za kulturou po okolí. 
24.7. lesní divadlo Sloup – 19:00 „Na salaší zase straší“ (pohádka), 40/80 Kč 
26.7. kino Nový Bor - 16:30 „Sedmero krkavců“ (česká pohádka) 
28.7. lesní divadlo Sloup – 20:00 „Hoří má panenko“ (DVD Litvínov, D. Suchařípa, J. Náhlovský, P. Nový), 50/100 Kč 
30.7. lesní divadlo Sloup – 19:00 „Zubatá story“ (pohádka o životě v ústní dutině) 40/80 Kč 
1.8. letní kino Nový Bor – po setmění „Padesát odstínů šedi“ 

Zahrádky u České Lípy – 16:00 „Noc s hvězdami“ (vystoupení zpěváků na dvou pódiích) 
3.8. kino Nový Bor – 16:30 „Vynález zkázy“ 
4.8. lesní divadlo Sloup – 19:00 „Á-ˇA-Á, atlas ten se má“ (pohádky tří různých světadílů s písničkami), 40/80 Kč 
7.8. lesní divadlo Sloup – 19:00 „O princezně, Luciášovi a makových buchtách“, 40/80 Kč 
9.8 areál Božího hrobu, Mimoň – 16:00 „Setkání s hudbou W.A. Mozarta (koncert, zpěv známých árií a duet) 
11.8. lesní divadlo Sloup – 19:00 „Panna a netvor“ (pohádka), 40/80 Kč 
14.8. lesní divadlo Sloup – „Tři muži ve člunu a pes“(divadlo, adaptace humoristického románu J. K. Jerome), 40/80 

Kč 
15.8. koupaliště Nový Bor – „Mariánská pouť“ 10:00 – 17:00, 18:00 koncert skupiny Condurango, 20:30 divadelní 

představení „Jak se vám líbí“ 
18.8. lesní divadlo Sloup – „Gulliverovy cesty“ (pro děti), 40/80 Kč 
21.8. lesní divadlo Sloup – 20:00 „Lenka Filipová a hosté“ (koncert zpěvačky se svými hosty), 80/150 Kč 
22.8. Zahrádky u České Lípy – 11:00 „Zahrádecké slavnosti“ (Lucie revival, Zmožek, Pitkin, dětský kabaret atd. ... 
25.8. lesní divadlo Sloup – 19:00 „Loupežník Rumcajs“ (pohádka), 40/80 Kč 
28.8. Česká Skalice - 20:30 „Noc pro netopýry (před jeskyní ve Skalickém vrchu, svítilny sebou) 
 
 
 
Zvesela 
 
 
Žena si nechává věštit u kartářky: "Zítra vám zemře 
muž." 
"To vím, ale podívejte se, jestli mě zavřou?!" 
 
Proč se nevěsty vdávají v bílém? Je to standardní barva 
spotřebičů pro domácnost. 
 
Přijde hluchý pacient k lékaři: "Pane doktore, potřebuju 
potvrzení o tom, že jsem hluchý." 
Doktor: "Dobře, počkejte, než najdu ve skladu potřebný 
formulář. Zatím Vám tady pustím rádio, ať se nenudíte." 
 

Říká paní psychiatrovi: "Představte si, že můj manžel je 
po vašem léčení jako rybička." 
"To jsem rád, že je v pořádku!" 
"No, jak se to vezme. Přestal mluvit a spát chodí do 
akvária." 
 
Říká starý Ábeles: "Moricku, jak to přijde, že ses v 
židovské škole ne a ne učit matematiku a teď když jsme 
té dali do křesťanské, tak studuješ večer co večer?" 
Moricek: "No víš tati, když voni to ti katolíci myslej s 
matematikou smrtelně vážně. Hned nad dveřma visí 
nějakej pán přibitej na plusu." 
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Babinec  

Prázdninový „Babinec“ se v srpnu z důvodů dovolených konat nebude. Tak zase až v září v restauraci  „Na 
Vyhlídce. Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 

na všechny se těší autorka myšlenky Babince a hlavní organizátorka Jarka Davidová 
 
 
Bratislavské rohlíčky od paní Čiriny:  
Suroviny: 
400 g hladké mouky, 1 Hera, 1 kelímek (250 g) zakysané smetany, moučkový cukr na obalování, 1 vanilkový cukr 
Na ořechovou náplň: 
250 g mletých ořechů, 100 g krupicového cukru, 1 hrst hrozinek, 100 ml vařícího mléka. 
Na makovou náplň: 
250 g mletého máku, nastrouhaná kůra jednoho citrónu, ostatní suroviny jako u předchozí náplně 
Postup přípravy:  
Příprava náplní do rohlíčků 
Makovou a ořechovou náplň připravíme stejným způsobem z uvedených suroviny tak, že hlavní suroviny smícháme s 
ostatními a zalijeme vařícím mlékem. Chvíli mícháme na mírném ohni až se naplň dostatečně zahustí; případně ji můžeme 
zahustit strouhaným perníkem nebo strouhankou. 
Ořechovou náplň 
nemusíme vařit a navíc ji můžeme vylepšit trochou rumu. 
Příprava těsta a pečení rohlíčků 
Z mouky, tuku, cukru a zakysané smetany připravíme hladké těsto, dobře vypracujeme, rozdělíme na 6 bochánků. Těsto 
přikryjeme fólií a dáme alespoň na 2 hodiny do lednice. 
Těsto rozdělíme na šest bochánků a z každého vyválíme kruh, který rozdělíme šikmými řezy na osm trojúhelníků. Na širší 
stranu trojúhelníku nanášíme lžičkou nádivku. Těsto s náplní srolujeme do tvaru rohlíčku a vytvarujeme do céčka nebo 
podkovy. Vytvarované rohlíčky potřeme žloutkem, ten necháme chvíli zaschnout na větraném místě 
Když žloutek již nelepí rohlíčky naklademe na vymazaný plech a pečeme při 200°C asi 30 minut nebo až jsou na povrchu 
výrazně hnědé a mramorované. 
Odzkoušené, křehké a výborné. 
 

 
Různé 

KUŘICE ze šlechtitelských programů HENDRIX GENETICS a DOMINANT 
DOVOZ ZDARMA AŽ DO KURNÍKU ! 

Špičkové nosnice o snášce 280–310 vajec, ve výborné kondici,   vakcinační program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční 
bronchitidě,  bursitidě a pseudomoru. Informace zašleme e-mailem. 

program HENDRIX GENETICS 

       
program DOMINANT  

        
Modrý  Sussex  Červeně žíhaný  Černý  Koroptví (Vlaška)  Tricolor  

TERMÍNY DOVOZU:    
ÚTERÝ 7.července - program DOMINANT 13-týdnů, cena 150,-    PONDĚLÍ 27.července - program HENDRIX GENETICS 14-
týdnů, 150,- PONDĚLÍ 17.srpna - program HENDRIX GENETICS 17-týdnů, cena 180,- ÚTERÝ 8.září - program DOMINANT 20-
týdnů (před snáškou), cena 190,-  

OBJEDNÁVKY: Kuřice je nutno objednat. V objednávce uveďte termín, druh a počet, adresu včetně PSČ a telefon. Objednávku 
potvrdíme a kuřice  přivezeme na adresu. Dobu dojezdu upřesníme 2-3 dny předem.  

TELEFON: 722 162 246 E-MAIL: Farmicka.Orlik@seznam.cz 
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S Andělem Strážným se dovoláte pomoci i na chalupě. 

Nový projekt mobilní elektronické asistenční služby pro  
seniory a zdravotně postižené „And ěl Strážný“.  Zajistěte  
sobě i svým nejbližším klid pomocí červeného SOS tlačítka  
napojeného na pult Anděla Strážného 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu, který obsluhují odborně vyškolení  
pracovníci, kteří reagují na aktuální situaci jednotlivých  
klientů a řeší jejich problém v rámci celé ČR. 
Službu poskytuje Anděl Strážný,z.ú. provozovna 5.května 797, 
 Česká Lípa, registrovaný poskytovatel tísňové péče u MPSV. 
Dotazy zodpoví a službu předvede koordinátorka projektu  
tísňové péče Anděl Strážný  
paní Milena Mocová,  Tel.: +420 603 563 060,  
e-mail:  mocova@henig.cz 
 
 

Zloději na nic nečekají a využijí každou příležitost!  
Vážení přátelé, občané Krompachu  a okolí, chalupáři a majitelé firem. 
Již dvacet let chrání společnost HENIG - security servis, s.r.o. majetek lidí před trestnou činností a negativními vlivy přírody. 
Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu dbáme na to, aby naši klienti mohli v klidu spát.  
Základem naší činnosti jsou montáže, servis a opravy elektronických zabezpečovacích systémů EZS a kamerových systémů CCTv, 
které jsou napojeny na dohledové centrum HENIG v České Lípě. Naši operátoři mají díky nejmodernějšímu softwaru zpracování dat 
okamžitě dokonalý přehled, co se v případě napadení objektu pachatelem děje. Zajistí okamžitý výjezd zásahových hlídek a všechny 
potřebné kroky k ochraně majetku do příjezdu Policie ČR. 

 
 

Budeme velmi potěšeni, pokud Vás naše nabídka zaujme. V případě dalších dotazů neváhejte nás kontaktovat. 
Tel: +420 731 411 687, 731 411 689, e-mail: henig@henig.cz  

 
 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2015 
11.7., 1.8., 22.8., 12.9., 3.10., 24.10., 14.11., 5.12., 26.12. 2015 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 
777 174 836 
 

Nákup až k Vám domů. 
Stačí zavolat na telefonní číslo 
731 475 710 
Doprava zdarma 
 

 
Nabídka redakce Krompašských Rozhledů 
Ne že bychom se chtěli chlubit, ale pouze konstatujeme, že Rozhledy už nejsou pouze krompašskou tiskovinou, ale jejich působnost je 
daleko širší. Dostáváme ohlasy a náměty z různých částí nejméně Libereckého kraje. Proto nabízíme prostor  v Krompašských 
Rozhledech i pro Vaši reklamu a inzerci. Zároveň bychom tím chtěli získat nějaký menší peníz na spotřební materiál pro vydávání 
Rozhledů a pro zvýšení jejich úrovně (barva, získávání fotografií, …) . V zápatí každé stránky jsou uvedeny kontakty, na které se 
můžete obrátit. Uvítáme inzerci, reklamu i sponzory !!! 

 
 
 

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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