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

1/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
Letos v Krompachu proběhl již 7. ročník Cyrilometodějských slavností  
 
Počasí nám letos přálo, silničáři se zasloužili o rychlé a včasné dokončení opravy silnice na návsi a  slavnosti se vydařily. 
Novým prvkem byla přehlídka historických automobilů a motocyklů Veteran Car Club Česká Lípa a Varnsdorf pod vedením 
Ing. Bolehovského, které přijely od Varnsdorfu přes přechod  Jonsdorf-Krompach z německé strany, zaplnily celé okolí 
požární nádrže a bylo opravdu na co se dívat. Bohužel tuto část programu nebude možno již příští rok opakovat, jednalo se o 
výjimku, kterou nám organizace Veteran Car Club vyšla jednorázově a nutno říci že zdarma, vstříc. 
I večerní část programu sestávající z poslechu osvědčené kapely MK3, místních hudebníků a jejich pražských kamarádů, byla 
okořeněna vtipy a legráckami a vůní pečených klobás pod širým nebem. Návštěva byla hojná. 
Rád bych touto cesto poděkoval všem, kteří se na slavnostech podíleli. Ať už na přípravě, stavbě stanů nebo během 
samotného dne v „krompašských“ stáncích. Děkuji i kapelám, které nás celý den provázely. Nebýt všech ochotných 
pomocníků těžko by se přípravy zvládly. Děkujeme i těm skvělým kuchařkám, které poskytly pečivo do stánku „Krompach 
sobě“. Nelze vyjmenovat všechny, kteří pomohli. Rozhodně je třeba poděkovat Obecnímu úřadu Krompach, mažoretkám z 
místního DD i z Nového Boru, paní ředitelce dětského domova za poskytnutí prostor pro soutěže a divadlo, hasičům, ženám 
ve stáncích a u soutěží, autorce nádherného dortu ve tvaru znaku obce a dalším a dalším. Je to krásná vizitka obce, kde se lidé 
snaží společně, aby se vše vydařilo a všichni si užili. Ještě jednou všem velké díky! 
 

Ruda Kalita, předseda SpK o.s. 
 
Pro informaci rozpočet slavností: 
 
Výdaje: 
1. skupina historického šermu Grex     7 000,- 
2. hudba        4 000,- 
3. dětské divadlo       2 000,- 
4. přednáška k 100.výročí 1.světové války      600,- 
5. dort „znak obce“       1 083,- 
6. odměny mažoretky a další účinkující (volné poukázky)  2 190,- 
7. odměny dětské soutěže      1 000,- 
8. občerstvení do stánku, spotřební materiál      983,- 
9. ubytování účinkující         300,- 
10. úhrada Ochrannému svazu autorskému za hudební  produkci   578,- 
                  19 734,- 
Příjmy:  
1. dar obce Krompach       5 000,- 
2. dobrovolné příspěvky stánek „Krompach sobě“   5 095,- 
                   10 095,- 
 

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

č. 08/14     www.spk_krompach.wbs.cz    srpen 2014 
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Vzhledem k tomu, že v letošním roce neměl Krajský úřad Libereckého kraje vyhlášen odpovídající dotační program na 
podporu regionálních kulturních slavností a Záštitu hejtmana s finanční podporou jsme získali na pořádání koncertu 
pěveckých sborů 24.5.2014, veškerý rozdíl mezi výdaji a příjmy hradilo Sdružení pro Krompach, o.s. 

R.Kalita, předseda SpK. 
 

     
 
 

Co vás čeká v srpnu v Krompachu a okolí? 
 
Farmářské slavnosti v Sosnové 16.8.2014 v 10:00 
 
Vážení přátelé,     
Zveme vás na Farmářskou slavnost pořádanou Ministerstvem zemědělství, která se koná 16. srpna 2014 na rodinné Farmě 
Nový Dvůr  (Sosnová 83, okr. Česká Lípa).  
Jedná se o nekomerční, veřejnou akci určenou pro širokou veřejnost a podporující lokální farmáře a producenty kvalitních 
potravin. Vstup na akci je zdarma. 
Cílem Farmářských slavností je přiblížit spoluobčanům venkov, představit místní farmáře a podpořit prodej ze dvora od 
regionálních výrobců.  
Farmářské slavnosti jsou celodenní akce nejen pro rodiny s dětmi na vybraných farmách v ČR. Ve vašem regionu se 
v letošním, již čtvrtém ročníku koná třetí z pěti plánovaných slavností. 
Pro děti i dospělé je připraven bohatý a zajímavý program. 
Začátek akce je v 10:00 hod. 
• Farmářský trh s regionálními prodejci, možnost zakoupení kvalitních produktů z regionu • Ochutnávky regionálních 
potravin a potravin se značkou KLASA • Kuchařská show • Program pro děti - hry, soutěže, kvízy a mnoho dalšího 
zaměřeného na farmaření a život na venkově (Výlov rybníčku,Skákání v pytli, Slalom s trakařem a další) • Hrací koutek pro 
děti • Malování na obličej • Dílničky - Domácí pekařství, Keramická dílna, Zasaď si bylinku a další • Hry pro dospělé - 
simulátor dojení krávy, lukostřelba, vrh lasem na panáka a jiné  
Farmářskými slavnostmi provede návštěvníky moderátor Zdeněk Vrba. 
Těšíme se na setkání.  

Hezký den přeje Marcela Hodžová 
 
 
Akce pořádaná OÚ Krompach na zahradě restaurace „Kammbaude“ 16.8.2014 v 16:00 
 
Vážení spoluobčané, 
srdečně vás zveme na sousedské setkání občanů Krompachu, Oybina, Hrádku nad Nisou a Bogatyni. 
Setkání se uskuteční v sobotu 16. srpna 2014 od 16,00 hodin  na zahradě pensionu Kammbaude v Hainu. 
Prosíme ženy, které se zúčastní setkání, aby se pochlubily svým cukrářským uměním a přinesly něco sladkého 
nebo slaného k zakousnutí, než bude připraveno maso k podávání. K poslechu i k tanci bude hrát příjemná hudba. 
Chmelový mok poteče proudem a ani o ostatní nápoje nebude nouze. 
Přijďte pobejt. 
Zastupitelé obce Krompach. 
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Akce pořádaná Sdružením pro Krompach, o.s. v prostorách budovy nebo nádvoří Dětského domova 
Krompach (dle počasí )  30.8.2014  
 
30.8.2014 – 15:00  
Srdečně zveme všechny zájemce o historii při příležitosti roku 100. výročí začátku první světové války 30.8. 2014 
v 15:00 na moderované pásmo s ukázkami původních filmových materiálů. Název pásma je:  

„Role československých legií v první světové válce“ 
a bude Vás jím provázet jako již tradičně genmjr. v.v. Ing. Stanislav Chromec, CSc. 
 
30.8.2014 – 17:00 
Koncert hudebníků Acoustic Art Duo a jejich hosta s repertoárem tvořeným populárními a filmovými melodiemi 
z české i světové scény v netradičním podání.    
Pavel Kohoutek - kytara, klavír 
Ondřej Pešl,DiS. - viola 
Marek Pešl j.h - kytara 
 
Lesní divadlo Sloup v Čechách 
 
Pátek 15 srpna v 19 hodin 
divadlo Krapet - Zimní příhody včelích medvídků 
Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu? 
vstupné 40 Kč a 80 Kč 
 
Úterý 19 srpna v 19 hodin 
Mladá scéna Ústí nad Labem - Kocour Modroočko 
Pojďte s kocourkem Modroočkem poznávat svět! Muzikál 
s písničkami M. Ebena 
vstupné 40 Kč a 80 Kč 
 
 

Pátek 22. srpna ve 20 hodin  
František Nedvěd s kapelou Tiebreak 
koncert známého českého písničkáře 
Vstupné 80 Kč a 150 Kč 
 
Úterý 26. srpna v 19 hodin 
Docela velké divadlo Litvínov - Loupežník Rumcajs 
pohádka pro malé i velké diváky na motivy pohádek 
Václava Čtvrtka 
vstupné 40 Kč a 80 Kč 
 
 

 
 
Vracíme se ještě ke kostelu fotografií odpadlého stropu 
 

 
 

 
 
Všichni víte o havarijním stavu místního kostela. 
Od pí. Kudrnové jsme obdrželi fotografii stavu stropu a 
pro zájemce ji zveřejňujeme. 
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Babinec – POZOR změna termínu 
Vzhledem k tomu, že OU pořádá dne 16.8.2014 akci na „Kammbaude“, překládá se termín „Babince“. 
Tento měsíc se „Babinec“ koná až v sobotu  23.8. 2014 od 20hod., v restauraci „Na Vyhlídce“.   Všechny příznivkyně jsou 
srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 
 
Jste na dovolené nebo hlídáte vnoučata a zrovna nevíte, kam a co s nimi? 
Zajeďte se třeba podívat na soukromé minimuzeum másla a chleba do obce Bílý Kostel. 
Byli jsme tam a stojí to za to. Majitelé jsou maximálně vstřícní a zodpoví vám všechny dotazy, které se týkají másla a  pečení 
chleba. Vy můžete zavzpomínat a na časy babiček na venkově a děti se poučí a uvidí, co netušily. 
 
Minimuzeum výroby másla dle našich předků. K vidění jsou odstředivky na mléko, máselnice, formy a dózy na máslo, 
bandasky na mléko, krajáče a smetaníky. Vše, co souviselo s výrobou másla, tvarohu a tvarůžků. Je zde malý chlebový 
koutek, díže na zadělávání těsta, kopist na míchání, síta na prosévání mouky a lopata na sázení chleba do pece. Na zahradě je 
funkční pec na pečení chleba a sbírka starých pluhů „obracáků“. Minimuzeum se nachází u pravého břehu Nisy na kraji 
Bílého Kostela, v sousedství tenisových kurtů, asi 400 metrů od mostu přes Nisu. 
 
Před dvěma lety vyplavila unikátní soukromé muzeum chleba a másla, jediné svého druhu v Čechách, velká voda. Jeho 
majitel, nadšenec Vlastimil Hyška, mu nejen dokázal vrátit původní podobu a nahradit řadu vzácných unikátů, ale teď se 
chlubí i úplnou novinkou. Je jí největší forma na oblíbené tvarůžky, nebo nová dominanta, obří forma na máslo.  Forma je 
dlouhá 102 cm, široká 46 cm a vysoká 27 cm. Vejde se do ní 60 kg másla. 
Muzeum másla vzniklo postupným získáváním exponátů spojených se zpracováním mléka a výrobou produktů z něj. V 
muzeu najdete cca 120 většinou funkčních exponátů.  
Pec na chléb je zcela funkční a majitel ji běžně používá k pečení chleba pro přátele a svou rodinu. 
 
Chcete vědět, od čeho vzniklo rčení „drž klapačku“ nebo „má máslo na hlavě“? Zajeďte a dozvíte se. Pan majitel vám vše rád 
a dopodrobna vysvětlí, dá vám několik hádanek, jestli víte, k čemu dříve některé exponáty sloužily. Rozhodně se nebudete 
nudit ! 
http://minimuzeum.webnode.cz/ 
 
Kuchařský koutek  
 
Kuřecí topinky 
Ingredience: 
chléb, kuřecí prsíčka, steak koření, kečup jemný, česnek, tvrdý sýr 
Popis přípravy: 
Kuřecí maso nakrájíme na plátky, posypeme steakovým kořením a na pánvičce na oleji  prudce orestujeme. Až je maso 
orestované, zalijeme ho jemným kečupem a chvíli mícháme, pak si opečeme topinky a potřeme je česnekem.Vysypeme na ně 
orestované maso, zasypeme tvrdým sýrem a chviličku ohřejeme v mikrovlnce, jen aby se sýr roztekl po topinkách. Pak 
podáváme. 
 
Různé 
Pro zábavu: 
Recyklace 
Pražan klidně pojídá v bistru na Václaváku snídani, když 
se k němu posadí typický Američan, žvýkající žvýkačku.  
Pražák ho ignoruje, a tak Američan, kterého to netěší, 
začne rozhovor: "Sníte celý ten chléb?"  
Pražák rozmrzele: "Samozřejmě".  
Američan: "My ne, my jíme jen to, co je uvnitř, kůrky 
sbíráme do kontejneru, recyklujeme je, vyrábíme z nich 
croissanty a ty vyvážíme do Evropy."  
Pražák dál tiše přežvykuje snídani.  
Američan pokračuje: "Jíte s chlebem džem?"  
Pražák: "Samozřejmě."  
Američan: "My ne, my jíme k snídani jen čerstvé ovoce, 
potom sbíráme všechny slupky a zbytky do kontejneru, 
vyrobíme z nich džem a prodáváme ho do Česka."  
Pražák se zeptá: "A co děláte s použitými kondomy?"  

Američan: "Vyhazujeme je, samozřejmě."  
Pražák: "My ne, my je sbíráme do kontejneru, 
recyklujeme je, vyrábíme z nich žvýkačky a prodáváme do 
Ameriky." 
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Jiné 
 
 

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 kontaktovat našeho obchodního 
manažera pro tuto oblast pana Josefa Rejmana.  
Tel: +420 731 411 684, e-mail: rejman@henig.cz 
 
 
 
 
 
 
 

NABÍDKA  
 
Máte zahradu? 
Neumíte, nechcete, nemáte čas, a přesto chcete mít zahradu minimálně jako Váš soused? 
Jestli je Vaše odpověď ANO, zkuste si vybrat z našich služeb: 
Nabídka služeb: 
✓ Zakládání a celoroční údržba zahrad 
✓ Údržba zahrad 
✓ Doplnění zahrady o nové prvky (dřevěné sochy, dřevěné plastiky, zvoničky, ploty) 
✓ Atypický dřevěný venkovní nábytek (lavice, stoly) 
 
Více Info: www.sochyzahrady.cz 
 
Můžeme nabídnout i menší opravy Vaší nemovitosti,popř. přepravu zboží do 600 kg 
Spojení na nás: Email: info@sochyzahrady.cz / Tel: 605 254 679 
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NABÍZÍME  GEODETICKÉ PRÁCE 

ve vysoké kvalitě za nižší ceny 
Využijte akční slevy  15% na zaměřování budov a vyměřování pozemků. 

GEOPLÁN CZ s.r.o.   Malá 1177, 470 01 Česká Lípa 
Tel.:   487853485 Mobil:       603499351, 737817162 
E-mail:      clipa@geoplancz.cz  www.geoplancz.cz 

Před každou zakázkou Vám zdarma poradíme a zpracujeme cenovou nabídku. 
Za firmu Ing. Pavel Soukup-oprávněný zeměměřický inženýr 
Ing. Doubravka Soukupová-oprávněný zeměměřický inženýr 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2014 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

9.8., 30.8., 
20.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12., 3.1.2015 

 
Jídlo s dovozem (i soboty a neděle) 

Nerudova 264/II 
471 54 Cvikov II 

Tel :  483 034 452 
Mobil :  777 731 310 

Email :  objednavky@jidlosdovozem.cz 
Web :  www.jidlosdovozem.cz 

 

 
 

 
 
 
 
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 Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“   p. Vincíkovi. 

www.spk_krompach.wbs.cz 


