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V sobotu 24.9.2016 v 15:00 vás čeká další ročník oblíbeného krompašského Buřtobraní. 
 

 
 
Příspěvky k všeobecné pohodě ve formě skvělého pečiva krompašských žen a dívek jsou velmi vítány. 
Jako každý rok se na vaše výtvory všichni moc těší a jsou vždy velmi očekávány. Pro děti bude letos k dispozici zdarma i 
skákací hra. 
Rádi bychom touto cestou všem, kteří nám s organizací Buřtobraní pomáhají, poděkovali za vstřícnost a ochotu. 
V rámci dne bude pro zájemce v krompašské  knihovně Den otevřených dveří . Přijďte se podívat a třeba vás něco 
zaujme. 
V současné době má knihovna cca 15 stálých čtenářů z řad dětí i dospělých Není to mnoho, ale třeba časem přibudou další. 
Více o knihovně se dovíte na stránkách : http://www.spk_krompach.wbs.cz/, kde naleznete záložku „knihovna“ nebo přímo 
na adrese : http://www.spk_krompach.wbs.cz/Knihovna-Krompach.html. 
Zde najdete jak seznam knih k zapůjčení, tak i otevírací dobu, novinky a informace. Jsou zde i kontakty, kde si můžete knihy 
mailem předem zamluvit, případně si domluvit s paní knihovnicí zápůjčku i v jiný čas.  
 

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

č. 09/16     www.spk_krompach.wbs.cz    září 2016 
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Knihovna připravuje i další akce, např. o přírodě, o zdraví s důrazem na poskytnutí první pomoci při úrazech a náhlých 
příhodách. 
O všech těchto akcích vás budeme včas informovat. 
 
Vzpomínka na finanční stráž v Lužických horách, sobota 24. září 2016 
 
Vážené dámy, Vážení pánové, 
dovolte mi, abych Vás jménem Jednoty Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi srdečně pozval na 
vzpomínkovou akci pořádanou naší organizací v Lužických horách dne 24. září t.r. 
Vzpomínka na příslušníky finanční stráže a Stráže obrany státu v Lužických horách u pomníku čsl. hraničářů na hraničním 
přechodu Dolní Světlá – Waltersdorf patří k dnes již tradičním akcím, které pro širokou veřejnost připravuje naše jednota 
ČsOL. Tuto vzpomínkovou akci pořádáme více jak 10 let a stala se tak v regionu vlastně již akcí tradiční. Připomínáme si 
jak obecnou historii sboru finanční stráže a Stráže obrany státu, tak i jejich nasazení a oběti na hranici vlasti v letech 
1938/1939. 
Na akci jste srdečně zváni a na setkání s Vámi se těší členové ČsOL Jednoty Mladá Boleslav.S legionářským pozdravem, 
Ing. Jaroslav Beneš 
 

 
 
 
 
Krompašský sport se dále prosazuje. 
Možná jste si všimli letošní zvýšené aktivity místních 
hasičů. Pozadu nezůstali ani naši nejmladší členové, kteří 
zformovali sehraný závodní tým. Od jara jsme pilně 
trénovali a doplňovali potřebné vybavení pro tyto účely. V 
létě jsme absolvovali soutěže ve Lvové, Stráži pod 
Ralskem a nyní i Kunraticích u Cvikova. Na poslední 
zmíněné soutěži jsme vybojovali fantastické druhé místo v 
požárním útoku. Lepší už bylo pouze družstvo ze Lvové. 
Více informací na našich stránkách 
www.sdhkrompach.banda.cz 

SDH Krompach 
Jiří Balšánek 

(Miroslav Nešvera, Martin Šimek, František Krejčík, Patrik 
Jirmásek, Jiří Balšánek, František Chadima, Luboš Krejčík)  

 
 

 
Poznámka redakce: 
nabízíme sportovců a potažmo i hasičům (svým způsobem jsou to také sportovci) možnost zveřejnit v Rozhledech 
informace o konání jednotlivých soutěží předem. Jistě by to uvítali všichni vaši fandové a přišli by vás podpořit. 
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Tanečně folklorní soubor „Patašpička“ se opět dává do tance. 
Po prázdninovém odpočinku opět zveme malé i velké k tanci, pohybové, hudební a divadelní průpravě mezi kamarády 
z Patyšpičky. 
Patašpička je taneční soubor, který pracuje s dětmi od tří let až do dospělosti. Věnujeme se zpočátku uvědomování si 
vlastního těla a jeho fungování, rozvíjíme správné držení těla, posilujeme a protahujeme. Postupně rozvíjíme taneční 
dispozice a skrze různé náměty přecházíme k vlastní taneční tvorbě. Důraz je kladen jak na individuální prožitek tance a 
kreativního sebevyjádření, tak na spolupráci s ostatními a cítění ve skupině. Součástí zkoušek je také zpěv, rytmická 
průprava i základy jevištního výrazu. V pozdějších ročnících mají členové souboru možnost rozvíjet i vlastní choreografické 
představy.  
Spolupracujeme se souborem staré hudby Lusatia Consort ze Cvikova, se kterým také vystupujeme a jezdíme na zájezdy. Od 
roku 2012, kdy soubor vznikl, jsme se zúčastnili několika festivalů Barabanfest a Houskus musicus cameralis, vystupovali 
jsme na evropských folklorních festivalech Europeade v německé Gothě a švédském Helsingborgu. V létě 2017 se chystáme 
na festival ve finském Turku.  
Zkoušíme ve třech věkově odlišných skupinách každé úterý ve Společenském sále v Jablonném v Podještědí. Nejmenší 
tanečníci od 3 do 6 let jsou zváni od 15.30 do 16. 30, navazují děti z prvního stupně ZŠ od 16. 30 do 17. 30 a od 17. 30 do 
19. 00 zkouší všichni starší. Na zkoušky je potřeba volné oblečení a lahev na vodu, za pololetí se platí 500 korun, sourozenci 
polovinu. Soubor vede a na všechny nové tváře se těší Mgr. Bára Spalová PhD., 608239410, b.spalova@gmail.com. První 
zkouška již 6. 9. 2016, můžete se přijít nezávazně podívat. 
 
Tanečně folklorní soubor zve nové tanečnice a 
tanečníky!  
Co vás čeká? 
Taneční průprava z klasického a moderního baletu, 
taneční improvizace, výrazový tanec, zpěv a scénická 
zpracování nejen folklorního materiálu.  
Přátelská atmosféra, vystupování doma i v zahraničí, cesty 
na festivaly, spolupráce se souborem staré hudby Lusatia 
Consort, výměny s jinými folklorními soubory, šití 
kostýmů, nové zkušenosti a obzory… 
Kdy? 
Špičičky - děti 3 – 6 let              úterý 15.30 – 16.30 
Patičky - děti 7 – 10 roky          úterý 16.30 – 17.30 
Patyšpičky - děti 11 – dospělí    úterý 17.30 – 19.00 
Kde? 
V kulturním centru (bývalém kině) v Jablonném 
v Podještědí. 
 

Co s sebou? 
Volný oděv, dívky mohou sukně, něco k pití, tančíme 
naboso. První hodina 6. 9. 2016.  
Všechny srdečně zve lektorka Mgr. Bára Spalová, PhD., 
tel. 608239410, b.spalova@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Babinec 
Milé ženy. 
Zdravím Vás a zvu opět na náš „Babinec“, neb je po prázdninách, a tak se těším, že se opět budeme scházet. 
Tentokrát 17. září 2016 „Na Vyhlídce“ ve 20 hodin. 
Co vy na to? 

Těším se. Jarka Davidová 
„Létající klíšt ě“ úto čí v našich lesích. Repelenty proti němu nefungují 
 
Ve skutečnosti to není klíště, ale kloš. Naštěstí 
nepřenáší nemoci, ale jeho kousnutí je velmi 
nepříjemné. A když si bolestivou a svědivou 
ranku rozškrábete, můžete si do rány zanést 
sekundární infekci. Nejvíce se objevují v srpnu a 
září. 

 
Kloš silnochlupý (lipoptena fortisetosa) | foto: Diptera.info  
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Klošům, tak jako i jinému hmyzu, nahrává teplá zima, usnadňující zimování. V létě je pak naopak důležité občasné 
vlhko, které omezuje možnost vyschnutí (oboje nahrává i skutečným klíšťatům).  
„Schopnost využívat různé hostitele je dalším aspektem, který zvyšuje početnost kloše. Nicméně ve hře musí být 
ještě další, pro nás zatím neznámé vlivy, které umožnily současné šíření a zvyšování početnosti,“ říká Jan Votýpka z 
Katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  
Neškrábat 
Když už kloš kousne, je to velmi nepříjemné. Rána se pak může zanítit a otevřenou rankou může do našeho těla 
vniknout patogenní bakterie. Nejedná se však o cílený přenos, ale o sekundární infekci.  
„Od svědivého pocitu částečně uleví antihistaminika a zklidňující látky. Postižené místo je také vhodné ošetřit 
jodisolem nebo jinou podobnou desinfekcí,“ radí parazitolog. 
Zatím nikoho nenapadlo vyvinout speciální repelent proti klošům, protože existují daleko důležitější a běžnější 
druhy hmyzu jako komáři, muchničky nebo tiplíci.  
„Domovem kloše je pravděpodobně celá Asie a rovněž východní Evropa. Naše země se pravděpodobně vždy 
nacházela na západním okraji jeho rozšíření,“ popisuje Votýpka. „Častěji se začíná objevovat od poloviny 
devadesátých let a posledních deset let jeho početnost hodně vzrůstá,“ pokračuje. 
Zatím nemá jméno 
Kloš se obvykle označuje jako létající klíště, i když s tímto druhem nemá nic společného, anebo jako kloš 
silnochlupý. Na srstnaté lesní zvěři se pak nejčastěji nachází kloš jelení. Dospělí jedinci měří průměrně 3,5 
milimetru, mají křídla, která po nalezení hostitele odpadnou. 
„Chová se tak tak trochu jako veš, která zůstává u hostitele. Jakmile ho najde, odhodí svůj letový aparát, protože už 
ho nepotřebuje. Lidé mu říkají létající klíště, protože ho nelze zaplácnout jako mouchu nebo ováda, je tvrdé. Ostatně 
když mu spočítáte nožičky, tak vidíte, že jich má šest, kdežto klíště osm,“ vysvětluje Votýpka. 
Podle něj se v lese často stane, že kloš přiletí na člověka, odhodí křídla, jenže zjistí, že člověk není optimální 
hostitel, takže se sune po těle nebo „cestuje“ ve vlasech či vousech. A nožičky má poseté malými drápky, což je pro 
kůži velmi nepříjemné. Někdy se může skutečně i stát, že začne sát, což je velmi bolestivé. 

Autoři: bmaMarek Burza , ve spolupráci s Janem Votýpkou  
 

Pro volný čas: 
 
Začíná podzimní počasí, které občas nenabízí slunečně teplé počasí pro posezení na zahradě ani na koupání. Něco by to 
chtělo. Dáváme pár návrhů na výlety. 
 
Muzeum Čtyřlístku 
Fifinka, Bobík , Pinďa i Myšpulín mají svou expozici, která se nachází v půdních prostorách Městské knihovny v Doksech a 
je věnována vývoji komiksu Čtyřlístek. Je to již více než 40 let, kdy Jaroslav Němeček vdechl život těmto čtyřem 
postavičkám. Věděli jste, že předobraz komiksu našel autor v Doksech a v jejich blízkém okolí, neboť Třeskoprsky jsou 
Doksy, Blaťák je Máchovo jezero a Bezzub je hrad Bezděz? Máchovo jezero bylo založeno Karlem IV. jako Velký rybník a 
letos oslavilo 650 let od svého vzniku. 
www.doksy.cz 
 
Ruční papírna ve Zdislavě 
Seznamte se s celým procesem zpracování papíru a vyrobte si vlastní ruční papír v malé rodinné manufaktuře v malebném 
zákoutí ještědského hřebene ve vesnici Zdislava. Společně s papírnickým mistrem si můžete vyrobit vlastní arch papíru třeba 
s vodoznakem a následně dotvořit hlubokotiskem historickými mosaznými štočky. Kromě výroby papíru se můžete zapojit 
do dílen a kurzů knižní vazby, origami, kaligrafie. Specialitou papírny je japonský ruční papír washi vyráběný z lýka 
moruše,. 
www.papyrea.cz 
 
Hrad houska 
Každý hrad má svá tajemství. Hrad Houska však patří mezi ty, jejichž tajemství nelze brát na lehkou váhu. Podle legendy byl 
hrad zbudován na skále, ve které vedla průrva až do pekla.. Právě nad touto průrvou stojí gotická hradní kaple, díky které je 
hrad hodnocen jako středoevropský unikát.. Uvnitř se totiž nachází nástěnné malby ze 14. a 16. století. Houska je jeden 
z nejlépe dochovaných královských hradů Přemysla Otakara II. V letní sezoně pravidelně ožívá kulturními akcemi. 
www.hradhouska.cz 
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Muzeum hasičské techniky v Chrastavě 
Zavzpomínat na historii hasičské techniky můžete v rozlehlých prostorách bývalého hospodářského stavení v Chrastavě, 
které bylo zpřístupněno již v roce 1997. K vidění je hasičské náčiní všeho druhu, od malých přenosných vodních čerpadel až 
po velké ruční či parní stříkačky. Na své obdivovatele čekají i historické písemnosti, uniformy, přilby, medaile či odznaky. 
www.chrastava.cz 
 
 
A komu ani tato nabídka nestačí, je tu ještě jedna možnost. 
 
Vážení přátelé, 
prázdniny končí a ptáci se již dali do pohybu. Někteří, jako třeba rorýsi, odlétli již během srpna, jiní se již v hejnech 
pohybují krajinou. Rádi bychom vás proto pozvali na vycházky v rámci Evropského festivalu ptactva. 
Udělejte si čas a pojďte společně pozorovat ptáky do podzimní přírody! 
Vyberte si některou z následujících vycházek na 
<http://new.birdlife.cz/?sendpress=eyJpZCI6IjM1ODAiLCJyZXBvcnQiOiI3Mzg3IiwidmlldyI6InRyYWNrZXIiLCJ1cmwi
OiJodHRwOlwvXC93d3cuY3NvLmN6XC9pbmRleC5waHA_SUQ9Mjk0NSJ9> WEBU ČSO. Zatím je jich nahlášeno 
přesně 40! Sledujte web průběžně, některé vycházky mohou být doplněny dodatečně. Většina (ale ne všechny) akcí proběhne 
o víkendu 1.-2.10., na který letošní Festival oficiálně připadá. 
Moc děkujeme všem organizátorům, kteří jsou ochotni svůj volný čas věnovat těmto vycházkám a přiblížit tak fenomén ptačí 
migrace zájemcům o ptáky a naši přírodu. 
Přejeme krásná pozorování a pěkné počasí! 
Za Českou společnost ornitologickou, 
Gabriela Dobruská 

Pěknej den přeju! 
Hanka Bigi 

 
 
A trochu i z jiného soudku. 
O tom, co se dotýká nás všech. 
 
Odpadové hospodářství na Krompachu, nebo skládka na každém rohu... 
 
 

 
 
 

Co vy na to? Nemáte někteří černé svědomí.? To už alespoň ty gauče a podobné trosky zmizely. 
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Termíny rozvozu plynu pro rok 2016 
24.9., 
 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.2016 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 
mob.: 777 174 836 

 
Nabídka: 
Prodám vyčiněnou kůži z divočáka. 
Vhodná jako dekorace na chalupu. 
K doptání na telf.: 731 205 921 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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