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Vážení spoluobčané, sousedi a kamarádi 
Tak jsme se po Silvestru přehoupli do dalšího roku.. Přejeme nám všem, aby se dařilo, mnoho úspěchů a hlavně kromě 
zdraví i hodně štěstí. (Na Titaniku byli také zdraví, ale chybělo jim štěstí.) 
Přáli bychom si, aby se vzájemné vztahy v obci i nadále zlepšovaly, aby sousedé spolu vždy vycházeli v dobrém a 
navzájem vstřícně. 

Kalita Rudolf 
za redakci KR 

 

Zprávy z obecního úřadu: 
 

   
 

Redakce  nenese žádnou odpovědnost za spolehlivost nabídky společnosti dTest. Plakátek jsme obdrželi od OÚ se žádostí o jeho zveřejnění. 
 
 
 

 

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

č. 01/16     www.spk_krompach.wbs.cz    leden 2016 
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Připravujeme na březen 
 
Na začátek března připravuje náš spolek ve spolupráci s policií v Jablonném v Podještědí akci, která by mnohé mohla 
zajímat. Jedná se o výklad nových dopravních předpisů ve Vyhlášce 294/2015 Sb. a dalších, které jsou platné od ledna 
letošního roku. V další částí akce bude  přednáška o obecné kriminalitě. 
Součástí budou i odpovědi na dotazy k oběma tématům. 
Plánovaný termín je na 5. března. V příštím čísle ještě upřesníme a doplníme. 
 
 
A co se v prosinci 2015 událo 
 
11. – 13.12.2015 – Dětský domov – „16. ANDĚLSKÁ SLAVNOST“  
 
Letošní slavnosti byly velmi zajímavé a kdo přišel včas, mohl si užít zajímavý program. Jak už zahájení s ohňostrojem, 
tak i divadélka pro děti, pohoštění pro všechny a nejvíce vychvalovaná ohňová podívaná s velmi efektním a hned tak 
nevídaným závěrem. 
 

     
 
24.12.2015 – se v prostorách jídelny Dětského domova konala od 15:30 vánoční mše. 
 
Účast byla hojná a mše byla panem farářem vedena v krásném a příjemném duchu. Všichni, kteří přišli, se jistě vánočně 
naladili. Jen to počasí. Škoda, že nebylo více vánoční. 
 

     
 
27.12. ping-pongový turnaj v prostorách restaurace „Na Hřebenovce“  
Ping-pong na Krompachu. 
V neděli 27.12.2015 se na Krompachu konal první vánoční turnaj v ping-pongu. V krásném zázemí sálu penzionu a 
restaurace Na Hřebenovce se dopoledne sešlo 10 hráčů všech věkových kategorií, aby poměřili svůj ping-pongový um a 
síly na dvou profi stolech. 
Turnaj se odehrál systémem každý s každým a ve všech zápasech byla k vidění herní kvalita, napínavé zápasy, krásné 
výměny a především radost z pohybu a ze hry.  Prostě bylo se na co dívat. Kdo zrovna nesportoval a nefandil, využíval 
volný čas občerstvováním se v místní restauraci a klábosením s ostatními. 
Již od prvních míčků nebylo pochyb o prvních dvou místech a všem tak bylo jasné, že zbytek borců  hraje o bronz. Miloš 
a Patrik Jirmáskovi svou předvedenou hrou nepřipustili, aby triumf nezůstal doma pod Hvozdem. Nakonec Patrik 
poslušně prohrál a Miloš bral primát. Třetí místo pro sebe nakonec uzmul Radek Malý, který v napínavém souboji porazil 
Jana Kopeckého. Na dalších místech se umístili M. Švára, M. Jachnický, R.Šnóbl starší, J.Hons, R. Kubeš a R.Šnóbl 
mladší.  
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Po skončení turnaje následovalo tradiční vyhlášení pořadí všech zúčastněných, předání cen a diplomů třem nejlepším 
zakončené společným focením, sdílením dojmů a rozloučením. Poté se někteří hráči odebrali ke svým domovům a ti, co 
zůstali, využili zázemí restaurace Na Hřebenovce k doplnění vysportované energie. 
Závěrem mi nezbývá než všem přítomným poděkovat za účast, předvedené výkony a přátelskou atmosféru. Velké 
poděkování dále patří majitelům a personálu penzionu a restaurace Na Hřebenovce za poskytnutí perfektního zázemí 
s možností konzumace chutných jídel a lahodného pivního moku. Všem vřele doporučuji. Velké poděkování patří také 
paní ředitelce Dětského domova v Krompachu, která neváhala nabídnout prostory tělocvičny k dispozici.  
Pevně věřím, že tato sportovní akce bude slavit úspěchy i v příštích letech, že se za rok opět všichni sejdeme a že mezi 
sebou uvidíme i další nové tváře.  

Sportu zdar. 
Radek Malý 

 

 
 
31.12.2015 od 20 hodin se v prostorách restaurací  „Na H řebenovce „ a „Na Vyhlídce“  konaly silvestrovské oslavy. 
A jak to dopadlo? 
Obě restaurace byly plně obsazené, jídlo a pití teklo proudem a všude se hosté dobře bavili. 
„Na Vyhlídce“ hráli a zpívali všichni pod hlasovým vedením některých členů Sboru ČVUT Praha a zároveň příznivců 
Krompachu, „Na Hřebenovce“ hráli profesionálové Jiří Šlupka Svěrák, náš kamarád Vašek Šimeček,…. Hosté z obou 
restaurací se po půlnoci různě přesouvali a ochutnali atmosféru obou zařízení. Děkujeme vedení obou restaurací za 
příležitost „důkladných“ silvestrovských radovánek. 
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Babinec  
Milé ženy, 
Je tu opět „nový rok“, tak ať všechny máte pevný krok. Přeji Vám zdraví, štěstí, pohodu a po celý rok jen dobrou náladu. 
Na „Babinec“ nezapomínáme, neb ho „všichni“ rádi máme. Zvu Vás opět k posezení a debatě 16.1.2016, v 19:00 hod. 
„Na Vyhlídku“. Zdravím vás a těším se na vás. 

Jarka Davidová 

Poděkování  
 
Chci poděkovat p. Audesovi a p. Kopeckému za konteiner na bio odpad, o který jsem je požádala jménem občanů na 
Valech. Děkuji za spolupráci a ochotu. Přeji všem na obecním úřadě hodně zdraví a štěstí do nového roku. 

Blažková Irena 

Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo sobota 16. ledna v 10 hodin 
Divadlo Anfas Praha - RÁKOSNÍČEK A HV ĚZDY 
Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma tmoucí a na 
hladině se zatřpytí první hvězdy, se vydává veselý, 
neposedný skřítek Rákosníček na své nebeské 
dobrodružství. 
vstupné: 60 Kč 
 
Městské divadlo středa 20. ledna v 19 hodin 
Pražský komorní balet - 3 ČESKÉ KVARTETY 
představí v rámci komponovaného večera tři 
choreografy různých generací tvořící na hudbu 
význačných českých skladatelů – Pavla Šmoka, Mária 
Radačovského a Hanu Polanskou Turečkovou. Soubor 
uvede obnovenou nadčasovou choreografii Pavla Šmoka 
Z mého života. V případě druhých dvou jmenovaných 
autorů se jedná o zbrusu nová díla, která choreografové 
vytvářejí přímo pro PKB. Slavnostní ráz celého večera 
ještě podtrhne živá hudba v podání Zemlinského 
kvarteta. 
Účinkují: Sólisté Pražského komorního baletu, hudební 
doprovod: Zemlinského kvarteto. 
vstupné: 250 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 25. ledna v 19 hodin 
Divadlo Radka Brzobohatého – TANČÍRNA 
Podle námětu J. C. Penchenata napsala Hana Gregorová. 
Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého 
věku i charakteru, aby zapomněli na starosti 
každodenního života. Z osamělých duší se stávají páry, z 
lidí, včera si ještě cizích, partneři nebo milenci.  
Hrají: Karel Hábl, Vojtěch Efler, Hana Gregorová aj. 
vstupné: 360 Kč 
 
KD Bohemia pátek 5. února v 19 hodin 
Tradi ční PLES SENIORŮ 
K tanci i poslechu hraje skupina: SEPTIMA 
vstupné: 100 Kč 
 
Městské divadlo úterý 9. února v 19 hodin 
SESTRY HAVELKOVY & OSH 
Zveme Vás do světa jazzové a taneční hudby 20, 30. a 
raných 40. let minulého století, kterou předkládáme co 

nejautentičtěji. V krásných aranžmá, s patřičnou dávkou 
dobové nostalgie a elegance... i troškou humorné 
nadsázky.Buďte vítáni! 
vstupné: 250 Kč 
 
Městské divadlo pátek 12. února v 19 hodin 
Milan Kopecký - Divadlo Palace Praha - DÁMY 
Z ANIANE 
Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy z 
opačny´ch pólů lidské existence. Mají jen své 
vzpomínky, které se tak málo protínají. A čas se tak 
vleče... 
režie: Viktorie Čermáková Hrají: Daniela Kolářová, 
Dana Syslová, Jaromír Meduna aj. 
vstupné: 330 Kč 
 
Městské divadlo čtvrtek 25. února v 19 hodin 
LETEM SVĚTEM MUZIKÁL Ů 
hrají: Pavel Větrovec- piano, František Raba- Basa, 
Honza Dvořák - bicí, percuse, Klára Jelínková- Saxofon, 
zpěv: Zuzana Durdinová, Klára Jelínková, Alena 
Průchová, Štěpán Piller, 
Zazní písně z českých i světových muzikálů, např. 
Mamma mia, Les Miserables, Evita, Fantom opery, 
Jesus christ Superstar, West side story, Starci na chmelu, 
Drákula atd. 
vstupné: 150 Kč  
 
Městské divadlo sobota 27. února v 10 hodin 
Roman Vencl divadlo Tramtarie - KLUK 
Z PLAKÁTU 
Vypátrat zmizelý klaunský nos a zdolat spoustu 
všelijakých nástrah, to bude úkol pro Karolínku, a pro 
kluka z plakátu. 
vstupné: 60 Kč 
 
Městské divadlo sobota 27. února v 19 hodin 
R. Fourton, ag. Harlekýn - RUKOJMÍ BEZ RIZIKA 
Komedie s kriminální příchutí. 
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný, Svatopluk Skopal, 
Jana Boušková, Martin Zahálka aj. 
vstupné: 360 Kč  
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Tak co budeme vařit tentokrát?  
 
Kr ůtí se šípkovou a houskovými knedlíčky 
Krůtí prso den předem naložíme. 
Cibule, dvě mrkve a kus celeru pokrájíme, přidáme pár kuliček nového koření a pepře, 2-3 bobkové listy. Na 
zeleninu položíme maso, které osolíme a posypeme tymiánem. 
Zalijeme rozpuštěným máslem a pokapeme octem. Takto naložené necháme přes noc v lednici. 
Maso pečeme na 200°C hezky přiklopené, aby se nám nevysušilo. 
Během pečení si připravím houskové knedlíčky. 
Na knedlíčky (4 porce) potřebujeme 6 housek, 4 vejce, 12 lžic mléka, hrst nasekané čerstvé petržele, 2 – 3 lžíce 
krupice, máslo, sůl. Housky nakrájíme na malé kostičky, rozpustíme máslo a housku opražíme a pak zalijeme 
mlékem. V misce vyšleháme vejce, přidáme housky, petržel, sůl a krupici. Vyválíme malé kuličky. Z této 
dávky jich je cca 20ks. Dáme vařit do osolené vody na 5 minut. 
Když je maso hotové, vyjmeme ho a zeleninu rozmixujeme, či propasírujeme. Podle potřeby se může naředit 
vodou a přidáme šípkovou marmeládu. Dosolíme a můžeme podávat. 
 
Něco pro zábavu 
 
 
Připomínám pro  naši starší věkovou skupinu:  
Na Tři krále si nechte napsat křídou nade dveře - K + 
M + B  
Je to velmi praktická připomínka před odchodem z 
domu: 
Klí če ! + Mobil ! + Brýle ! 
 
 
„Mami, tati, rozhodl jsem se od Nového roku 
osamostatnit.” 
„To je moc dobře.” 
„Kufry máte před barákem.” 
 
 
Povídá paní Kalianková na silvestrovské zábavě 
manželovi: 
„Pepo, zpívej nepřetržitě až do rána!” 
„To mi dovolíš?” 
„Ano, protože když zpíváš, nemůžeš chlastat!” 

 
 
Silvestr. Poletují SMSky. 
Od A pro B: „Hezkého Silvestra - šťastný nový rok - 
vše nejlepší.” 
B netuší, od koho to je, nicméně odpovídá: „Díky, p řeju 
hodně chlastu, sexu a orgasmů v příštím roce.” 
Od A pro B: „Paní učitelko, to jsem psala já, 
Markétka Prošková, 3.B.” 
 
 
Manželé právě vesele zapíjejí příchod nového roku, když 
náhle manželka zesmutní. 
„Co je?”  ptá se manžel. 
„Ale,”  povídá manželka, „práv ě jsem si uvědomila, že 
mám všechny šaty od loňska.” 
 
 

 
 

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 
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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 
16.1.2016, 6.2.2016, 27.2.2016 

p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 
mob.: 777 174 836 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


