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Vážení čtenáři, 
 
Tak ať děláme, co chceme, konec prázdnin se blíží. Doufám, že jste je všichni užili ve zdraví a pohodě. Koho dovolená ještě čeká, přeji 
hezké prožití. 
Pozor, začínají růst houby. Hřiby, kačeny, hnědáci, holubinky, růžovky, kozáci, a další. Sbírejte, jen co znáte. To, že některou houbu 
nesbíráte nebo neznáte, není důvod k tomu ji rozkopat, třeba ji někdo jiný sbírá. 
Smaženice je sice dobrá, ale některé houby se dají jíst jen jednou. Tak pozor na Vaše zdraví. A jednu věc. Co si do lesa přinesete, to si 
zase odneste domů. Les není smetiště !!!   

(Kal) 

Informace obecního úřadu 
 
Sběr odpadu nebezpečného odpadu  
 
V sobotu dne 30.7.2011 proběhl před obecním úřadem svoz ELEKTROODPADU 
(pračky, mikrovlnné trouby, žehličky, vysavače,televize, ledničky, vrtačky, sekačky,…) apod., vše v kompletním stavu !!!!!!!!!!! 
Další svozy budou probíhat pravidelně každou poslední sobotu v měsíci. 
Případné informace popř. individuální svoz je možné domluvit na tlf. č. 724 493 189 , p. Kettner 
Svoz zajišťují hasiči z  Kunratic. 
 
Velkoobjemový kontejner 
Od 19.8.2011 do 21.8.2011 bude v prostoru před bývalým kravínem, umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. (gauče, křesla, 
nábytek a pod.), nejedná se o nebezpečný odpad, jako jsou lednice, televize apod., na ty je určen výše uvedený svoz. 
 
 
Co se v obci stalo? 
 
Vracíme se ještě ke slavnostem CMS 2011, které proběhly na začátku července. 
4. cyrilometodějské slavnosti v Krompachu 2011 
Letos se snažili všichni, aby se skoro již tradiční slavnosti povedly. SpK, obecní zastupitelstvo, „krompašáci“ i „lufťáci“. A povedly se, 
i když s menšími nedostatky. Někdy to byla všudypřítomná skleróza, někdy malé zkušenosti se „zábavním průmyslem“. 
Snažili jsme se, aby se změnilo složení stánků směrem od spotřebního zboží k stánkům s uměleckými řemesly a okrasnými předměty. 
Ne úplně se vše povedlo, stánků s tímto artiklem bylo objednáno hodně, ale základní artikl, tj. pěkné počasí, se objednat nepovedlo, 
takže někteří stánkaři bez omluvy vůbec nepřijeli. Ale přesto jsme se všichni zase setkali, pobavili se, ochutnali dobroty našich 
ochotných kuchařek a dokázali jsme si, že Krompach žije, je to „naše“ vesnice a podle slov jedné písně „jaké si to uděláme, takové to 
máme“. Takže ještě jednou všem, kdo pomohli nápady, vystoupeními, prací a také vlastními finančními investicemi, velký dík.  
 
A koho by zajímal skutečný rozpočet letošních slavností, tak tady je: 
 
Výdaje: 16 570,- (divadlo, mažoretky, šermíři, hudby, pohoštění účinkující, odměny dětské     soutěže,…). Není vůbec zakalkulována 
úhrada za ubytování hudeb  a náklady členů SpK na benzín, telefony, poštovné,… 
Příjmy:  7 213,- (stánek „koláče, káva, čaj“ a stánek „Krompach sobě“, dobrovolný dar 500,-) 
 
Příjmy byly použity na úhradu výdajů a rozdíl ve výši  9 357,- uhradilo SpK ze svého rozpočtu.  
 

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

č.08/11         srpen 2011 
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Finanční majetek SpK se tímto snížil 1 836,- Kč včetně povinné částky 1000,- na účtu u banky, který SpK musí mít kvůli veřejné 
činnosti a žádostem o granty. 
 
SpK zažádalo o grant na letošní slavnosti v programu G-11 Program podpory kultury v Libereckém kraji v Grantovém fondu 
Libereckého kraje 2011. Vyhodnocení žádostí bude provedeno na konci srpna a výsledky budou oznámeny v průběhu září 2011. Tak 
uvidíme, jestli se na nás usměje štěstí a nějaké peníze dostaneme. Pak bychom mohli uhradit i služby, které jsou nám zatím 
poskytovány již několik let formou darů a laskavostí podnikatelů. 
 
Takže hurá s načerpanými zkušenostmi do dalšího, již pátého ročníku Cyrilometodějských slavnosti v roce 2012 !  

Postřehy včetně finančních pro vás napsala Jindra Kalitová 
 
 
 
Co se chystá a nejen v Krompachu? 
 
 
Připravujeme „První krompašské  buřtobraní“  
Po loňském úspěchu setkání u kostela při příležitosti otevření nové úpravy prostoru jsme se rozhodli na toto setkání navázat a vytvořit 
tradici setkávání všech, kdo mají zájem. Akci připravujeme na sobotu 10.9.2011  od 15. hod. Budou klobásky, vuřty, pivo, limo, 
sladkosti pro děti. Přijďte si popovídat, setkat se, posedět. Všichni jsou vítáni. 
 
 
Restaurace Na Vyhlídce zve všechny na diskotéku. 
Ano, skutečná diskotéka s malým parketem, ale velkým diskžokejem, se koná ve dnech 26. a ještě 27. srpna 2011 ve 20.00 hodin. 
Hraje DJ George a pouštět bude "oldies" skladby z let 50.,60., 70., 80., a to jak české, tak zahraniční hity. 

Zdraví vás Josef Vincík 
 
Svaz chovatelů v Zákupech nás požádal o zveřejnění jejich akce. Tímto tak rádi činíme. Jistě by  mohlo chovatele zajímat, že nad 
akcí převzal záštitu opět prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba. 
 
Pozvánka na výstavu mladých králíků a drůbeže – Zákupy  27.8.2011 
Výstavu pořádají členové základní organizace Českého svazu chovatelů Zákupy v areálu u náměstí v Zákupech poslední srpnovou 
sobotu .Výstavy se zúčastňují nejenom chovatelé z okresu Česká Lípa, ale i z okresů Liberec, Jablonec n.N., Děčín, Litoměřice, Mělník, 
Mladá Boleslav.V roce 2010 zde vystavovalo 20 saských chovatelů z 5 spolků  80 králíků, čímž tato výstava získala i mezinárodní 
prestiž v rámci příhraničí.  Výstava je pozoruhodná tím, že se na ní mohou vystavovat pouze králíci narození v roce konání výstavy, 
kterých je vždy kolem 320 kusů v cca 40 plemenech  a jejich barevných rázů. Na výstavě je vyhodnocována okresní soutěž chovatelů 
králíků, ale i  králíkáři z ostatních okresů  soutěží o další ceny věnované pořádající organizací a místními sponzory. 
Drůbeže bývá vystaveno cca 120 kusů, a to vodní a hrabavé drůbeže v široké paletě plemen, kdy všichni chovatelé drůbeže soutěží  
s kmeny 1,2 o „ Memoriál Drahoslava Kňoborta“ 
Nejúspěšnější vystavovatelé drůbeže získávají opět věcné ceny od pořádající ZO a sponzorů. 
Letos poprvé se uskuteční při výstavě setkání mladých českých a německých  chovatelů, pro které je připraven celodenní program 
spojený s prohlídkou zámku, Held muzea a Zákup. 
Většina králíků a drůbeže je nabídnuta k prodeji a koupěchtiví návštěvníci si mohou doplnit své chovy o nová zvířata. Všechna zvířata 
pocházejí z chovů, které jsou pod veterinární kontrolou a jsou řádně proočkována, což je od vystavovatelů doloženo veterinárními 
potvrzeními při příjmu zvířat na výstavu. Děti mají vstup na výstavu zdarma. 
 Pro návštěvníky je po celou dobu výstavy  připraveno chutné občerstvení  a bohatá tombola s cca 500 cenami.  

Za ZO ČSCH Zákupy  ing.Stanislav Kňobort 
 
BĚH CVIKOVEM - 57. ro čník - 11. září 2011 
Rozpis soutěží - jednotlivé kategorie 
1. chlapci ročník 2003-2004 500 m 9.00 h.  9. chlapci r. 2005 a ml. 100 m 9.40 h. 
2. chlapci ročník 2001-2002 500 m 9.05 h.  10. dívky r. 2005 a ml. 100 m 9.45 h. 
3. chlapci ročník 1999-2000 500 m 9.10 h.  11. dorostenci mladší 900 m 9.50 h. 
4. dívky ročník 2003-2004 500 m 9.15 h.  12. dorostenky mladší 900 m 9.50 h. 
5. dívky ročník 2001-2002 500 m 9.20 h.  13. dorostenci starší 2300 m 10.00 h. 
6. dívky ročník 1999-2000 500 m 9.25 h.  14. dorostenky starší 2300 m 10.00 h. 
7. chlapci ročník 1997-1998 700 m 9.30 h.  15. muži mílaři 4300 m 10.20 h. 
8. dívky ročník 1997-1998 700 m 9.35 h.  16. ženy mílařky 4300 m 10.20 h. 
Start hlavního závodu „Memoriál ing. J. Hrona - 15000m“, je v 11.00 hodin 
17. muži do 39 let,18. muži od 40 do 49 let,19. muži od 50 do 59 let,20. muži od 60 do 69 let,21. muži nad 70 let, 22. muži nad 70 let 
(jeden okruh – 7500 m) 
23. ženy do 35 let, 24. ženy nad 35 let, 25. ženy nad 35 let (jeden okruh – 7500 m) 
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Sachsen Classic se vrací do Čech 
Známá saská přehlídka automobilových veteránů  Sachsen Classic 2011 se opět vrací i na české území. Po loňsku, kdy tato německá 
jízda veteránů Českou republiku minula, se vozidla opět navrací i na naše území. Sachsen Classic 2011 se jede ve dnech 18.-20.srpna. 
V pátek 19.srpna bude přestávka na oběd v Krásné Lípě. Již devátý ročník této rok od roku populárnější soutěže historických 
automobilů letos startuje ve čtvrtek v poledne 18.8.2011 v Drážďanech u skleněné manufaktury VW. Trať je rozdělena na 3 etapy. 
V pátek 19. 8.2011 startují posádky již v 8:00 hodin ráno, neboť je čeká trasa dlouhá více jak 250 kilometrům. Po odjezdu z Bad 
Schandau pojedou vozy na východ, směrem na český Šluknovský výběžek. Cestou budou mít ještě v Německu dvě zkoušky a to na 
horské silnici Wartenberg a u příhraničního městečka Sebnitz. Pak již účastníci překročí hranice na přijedou na Dolní Poustevny 
odkud budou pokračovat až do Krásné Lípy, kde bude pro celé startovní pole připraven oběd. Přibližně po hodině odpočinku bude 
první vozidlo startovat ve 12:25 na další cestu z Krásné Lípy do Zittau a Görlitz, kde bude cíl. Jedinečná podívaná tak bude ideální 
právě v Krásné Lípě, kde bude nejen čas na fotografování jednotlivých vozidel, ale celé startovní pole zde bude uvádět fundovaný 
moderátor hovořící česky. 
V sobotu 20.8.2011 se soutěžní vozidla budou vracet zpět na západ, z Görlitz do Lipska, kde bude cca po ujetí 280 kilometrů cíl celé 
soutěže. 

Orientační časy průjezdu 1. vozu 19.8. podle letáku: 
Hřensko 9:15, Vysoká Lípa 9:25, Jetřichovice 9:35, Chřibská 9:45, Doubice 10:00, Krásná Lípa 10:15, Jiřetín p.J. 11:30,  

Krompach 11:55 hod. (Doba průjezdu je nezaručená.) 

 
Ultramaraton – 10 lužických sedmistovek 
 
Dne 20. srpna proběhne v Krompachu část první ze dvou etap prvního ročníku běhu „10 lužických sedmistovek“. 
Organizátory běhu jsou Martin Hunčovský a Petr Solnička, reprezentanti ČR v ultramaratonu. 
Akce probíhá ve spolupráci s místním Dětským domovem, který závodníkům poskytuje zázemí. Přijďte povzbuditzávodníky. 
Propozice závodu: 
Délka : 
1. etapa – cca. 61 km 
2. etapa – cca. 44 km 
Povrch : 
silnice + terén, značné převýšení 
Popis trasy: 
1. den 
start Radvanec, 1.obč. Křížový buk (15. a 21.km), 2.obč. Jedlová před h.(30), 3.obč. Pěnkavčí, rozc.pod vrcholem (37), 4.obč. 
Weberberk (42), 5.obč. Luž před tur.chatou (48), 6.obč. Krompach v prostoru cíle (53), dále 4km výběh na Hvozd a zpět do cíle v 
Krompachu, 7.obč. Krompach, cíl (61). 
2. den 
start Radvanec, 1.obč. rozcestí s asfalt,silnicí před Bouřným (15), 2.obč. na lesní cestě pod V.Bukem (20), 3.obč. pod Klíčem-společná 
pro M.Buk i Klíč (25. a 34.km) 
 
Historické pohlednice Krompachu a okolí.  
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Z receptů: 
 
VEPŘOVÉ  KOLENO  JEDNA  BÁSEŇ  (Recept pro mlsné huby) 
 
Suroviny:  
vepřové koleno, česnek, francouzská hořčice,  pivo, sůl  (množství: vše cca přiměřeně, přiměřeně …) 
 
Postup :   
Smícháme francouzskou hořčici a rozmačkaný česnek, zalijeme pivkem a uděláme z toho kašičku.  Kolínko hezky vykostíme, poté 
jemně naklepeme a osolíme.  
Následně ho potřeme onou výše uvedenou kašičkou, zavineme jako štrúdl,  převážeme nití jako ptáčka a tuto roládku vložíme na 
podestýlku do pekáče ...  
Podestýlku v pekáči uděláme z pěkně husté vrstvy jemně nakrájené cibulky, kterou zalijeme pivkem, na to pak položíme roládu a dáme 
na cca 90 minut do „domácího krematoria“ – rozpálené trouby.  
Pak už jenom vydržet, dokud není masíčko se zlatavě opečenou kůrčičkou hotové a můžeme ladit chuťové buňky!  
Přikusujeme např. báječné bramborové placičky, ale také je dobrý měkký chleba.  Jako vylepšenou přílohou můžou být i brambory 
a zelí. Tyto dvě ingredience může udělat buď každou extra, nebo je vložit už ze začátku ke kolínku.  
Vše zapíjíme dobrým pivem.  
 
Tak, doufám, že jsem vás pěkně namlsal tímto velice zdravým jídlem:  
Koleno obsahuje želatinu – na klouby. Dále, cibule a česnek – prokázané antibakteriální účinky a kladný vliv na krevní tlak atd. 
(nehledě na jeho afrodiziální účinky – pokud ho jí samozřejmě oba dva) 
Hořčice  – příznivě podporuje trávení tučnějších jídel. Pivo – nejlepší iontový nápoj obsahující řadu tělu prospěšných vitamínů a 
hormonů …. 

Zdraví vás Josef Vincík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Pro zájemce - SRPEN 2011 - LESNÍ DIVADLO - SLOUP V ČECHÁCH a M ěstské divadlo Nový Bor 

Na představení v lesním divadle nelze rezervovat vstupenky! 
 

 
úterý 16. srpna v 19:00 
Divadlo F. Krezmanna z Prahy 
ČAROSTŘED A ČERNÁ PANÍ 
Činoherní pohádka.Hrad obývá Černá paní, kterou mág 
Čarostřed zaklel, protože se odmítla stát jeho ženou. 
vstupné: 40 a 80 Kč 
 
pátek 19.s rpna v 19:00 
Divadlo Kapsa Andělská Hora 
O RŮŽENCE 

Romantický pohádkový muzikál na motivy francouzské 
pohádky CH. Peraulta. 
vstupné: 40 a 80 Kč 
 
úterý 23. srpna v 19:00 
Docela Velké Divadlo Litvínov 
KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE 
Pohádky o dvou malých čertech, kteří zlobí stejně jako malé 
děti. 
vstupné: 40 a 80 Kč 
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Městské divadlo Nový Bor 
pátek 26.srpna ve 20:00 
GREENHORNS S HONZOU VYČÍTALEM 
Závěrečný koncert letošního kulturního léta. 
vstupné: 150 a 80 Kč 
 
Navrátilův sál čtvrtek 15. září v 18:00 
Dny evropského dědictví 
PhDr. Vladislav Jindra 
TAM U M ĚSTA VÍDNĚ NEDAŘÍ SE BÍDNĚ 
Přednáška o historii Navrátilova sálu s promítáním diapozitivů. 
 
 
Městské divadlo pondělí 19. září v 19:00 
Divadlo Háta - Maurice Hennequin 
PROLHANÁ KETTY 
V hlavní roli komedie se představí Mahulena Bočanová, 
Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová aj.  Ketty se kvůli žárlivému 
manželovi, kterého miluje, zaplétá do lží, a tak nastává řada 
komických situací. režie:   Pavel Šimák 
vstupné: 250 Kč  
 

Městské divadlo úterý 20. září v 19:00 
Agentura Life attention 
KAREL PLÍHAL 
Písničkářský poklad 
vstupné: 220 Kč v předprodeji 250 Kč na místě.  
 
Navrátilův sál pátek 23. září v 19:00 
PŘELET M.S. 
koncert dívčího swingového tria 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo sobota 24. září v 10:00 
Divadlo HP Praha  
JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA T ŘI PŘÁNÍ a ... 
Veselý pohádkový příběh o víle, která odmění Matěje a 
Andělku za dobrý skutek kouzlem.  
vstupné:50 Kč 
 
Navrátilův sál čtvrtek 29. září v 19:00 
ZHASÍNÁNÍ 
koncert novoborské folkové skupiny Zhasni a jejích hostů. 
vstupné: 70 Kč 
 

Zajímavosti ze světa 
 
Pro hasiče, čeho se třeba ještě dočkají. 
Elektrické plameny. 
Odborníci z Harvardovy univerzity přišli s novou ideou boje proti požárům, a to pomocí elektrických výbojů. Princip je postaven na 
faktu, že pohyb plamenů je ovlivňován, v ohni se saze elektricky nabíjejí a dají se směrovat. Při pokusech s elektrickým „vrhačem“ a 
nábojem o výkonu 600watů se podařilo uhasit i půlmetrový plamen. Vědci předpokládají, že pokud se oheň takto nepodaří uhasit, tak 
rozhodně půjde omezit či odklonit, tím může vzniknout cesta pro únik lidí či pro postup hasičů. 
 
Jedete na dovolenou?? 
 
Königstein – slavný hrad patřil po celá staletí českému království. Pak se z něj ale stala jedna z největších horských pevností v Evropě 
která hlídala Sasko právě před Čechy. 
Novinkou letošního roku jsou na Königsteinu upravené výstavní prostory v pevnostním sklepení. Bude zde také vystavena umělecká 
napodobenina obřího vinného sudu o objemu 238 tisíc litrů, který zde stával v letech 1725 až 1818. 
 
Thajsko. 
Chystáte se na dovolenou do Thajska? Zkuste navštívit parčík  vedle pětihvězdičkového hotelu Nai Lert v Bangkoku.  
Některé turistky se tu rdí až za ušima, jiné vykřikují úžasem. Co je pro cizinky poněkud lascivní atrakcí, vnímají Thajky jako něco 
posvátného. A o co jde? Penis park. Stovky penisů v zahradě uprostřed Bangkoku jsou totiž vyjádřením díků bohyni Tuptim za 
vytoužené otěhotnění. 
 
Různé 

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. 


