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Co se  pro vás v únoru chystá? 
 

  
 

Připravuje se na březen 
 
Oslava Retro MDŽ se bude konat 

• v sobotu 5. března 2016 od 19. 00 hodin 
v sále restaurace Na Hřebenovce 

• k tanci a poslechu bude hrát všem 
krompašákům známá MK3  – netradiční 
kapela tradičního jazzu 

• pro ženy bude přichystáno retro překvapení  
• symbolické vstupné 30,- Kč / osobu bude 

každému odečteno při vystavení účtu za 
konzumaci 

 

Veselé vzpomínání při výborné muzice, dobrém jídle a 
pití přeje všem restaurace Na Hřebenovce. 
 
MK3  – netradiční kapela tradičního jazzu 
Obsazení:  
Vladimír Šíma – kornet, rytmika, zpěv, skladba, texty 
Miloslav Urban – kytara, zpěv 
Petr Weigricht – trombon, trubka, rytmika, zpěv 
Pavel Habán – basová kytara, banjo, zpěv, zvuk 
 

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

č. 02/16     www.spk_krompach.wbs.cz    únor 2016 
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Akci pořádá restaurace „Na Hřebenovce“ a všichni 
jsou srdečně zváni. 
Dobové oblečení vítáno. 
 

 
 

 
 
Na březen dále připravuje Sdružení pro Krompach 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. 
Termín konání je sobota 26. března v prostorách obecního úřadu od 10 hodin. 
Podle počtu účastníků se bude přednáška konat buď v zasedací místnosti nebo v prostorách knihovny. Káva, čaj bude 
k dispozici. Zváni jsou všichni zájemci i okolních obcí. 
 
V souvislosti s knihovnou sdělujeme, že je zde volně přístupné WIFI připojení k internetu. 
 
Pár postřehů z veřejné schůze obecního úřadu ze dne 3.2.2016 tak, jak jsme je zaznamenali: 
- Obec připravuje výběrové řízení na nákup traktoru s příslušenstvím pro obecní potřebu. (p. Hruška nemůže svůj 
soukromý traktor už na veřejných komunikacích používat.) 
- Obec plánuje posílení kontejnerů na plast a sklo. Jejich rozmístění bude upraveno podle potřeb. 
- Ve stadiu úvodního navrhu zpracování je projekt „Okolo Hvozdu“. V současné době probíhá změna územního plánu na 
skutečnost. Projekt by měl mimo jiné zahrnovat úpravu „kravína“, návsi, cest  s napojením na trasu směr Heřmanice a 
Oybin. Na projektu spolupracují Oybin, Jablonné v Podještědí a Krompach.  
- Socha ECCE HOMO v horní časti Krompachu: V současné době silně chátrá a začíná se rozpadat. Obec zajistila odkup 
pozemku do vlastnictví obce. Socha je památkově chráněna, a tudíž práce na její záchraně může provádět jedině 
certifikovaný památkář. V první řadě je nutno sochu sejmout z podstavce a uložit, aby nedocházelo k další devastaci. 
Další pokračování prací se bude řídit podle jednání s památkáři. 
(Co to je ECCE HOMO? Těchto soch je v Evropě pouze dvacet, a tak si važme, že jedna z nich se nachází v Krompachu. 
Ecce homo je motiv výtvarného umění spočívající ve znázornění zbičovaného a trny korunovaného Ježíše Krista. Tato 
znázornění jsou zpravidla buďto malířská (obrazy), nebo sochařská (plastiky). Latinská slova Ecce homo znamenají 
„Ejhle (Hleďte, Tu je..) člověk“ a podle Janova evangelia je pronesl Pilát Pontský k davu, kterému zmučeného Ježíše 
nechal ukázat.) 
 
Další postřehy z obce 
 
Informa ční tabule u tisů 
 
Již několik let se z informační tabule u památečného tisu stala bílá deska, která je spíše ostudná. Majetkové vztaky k této 
tabuli jsou nevyjasněné po zániku zřizovatelské organizace. Informovali jsme se u CHKO v Jablonném v Podještědí (o 
které jsme se pouze domnívali, že by měla mít k chráněným tisům nejbližší vztah)  již na podzim roku 2014, jestli ze své 
iniciativy předpokládá nějakou nápravu. Bylo nám přislíbeno, že pokud zbudou v jejich rozpočtu peníze, že zajistí 
nápravu do konce listopadu 2014. Zřejmě nezbyly! 
Proto jsme učinili před týdnem opětovný dotaz, jak se situace vyvíjí. Dotaz je zatím bez odpovědi, ale zkusíme o věci dále 
jednat. Jakmile se dozvíme více, dáme vědět. 
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Lípa na návsi. 
 
Všimli jste si, že strom uprostřed návsi, stará lípa, je 
podélně prasklý. Zřejmě pukl mrazem. Jak to bude obec 
řešit? Objevují se hlasy – raději pokácet. Nebude to 
škoda, lípa je pro český národ symbolem ? Obecní náves 
ztratí výraz a bude chudší. Nebo je už strom v takovém 
stavu, že by byl pro občany a mobiliář na návsi 
nebezpečný? 
Arboristi a občané, jaký na to máte názor? 
 

 
Babinec  
Milé ženy, 
Zvu Vás opět k posezení a debatě již 13.2.2016, v 19:00 hod. „Na Hřebenovce“. Zdravím vás a těším se na vás. 

Jarka Davidová 
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
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 
 
 
Městské divadlo pondělí 7. března v 19 hodin 
SE SOBOTOU ZA ŠIMKEM - (Po 40ti letech) 
Vzpomínkový pořad ve kterém se objeví nejen nejlepší 
scénky z období spolupráce autorské dvojice Šimek – 
Sobota, ale zazní tu i nejpopulárnější písně z tohoto 
období divadla Semafor, i písně z autorského pera Jiřího 
Grossmanna. 
V pořadu vystoupí Luděk Sobota, Petr Vondráček a 
Vítek Fiala, které pojí s Miloslavem Šimkem dlouholetá 
spolupráce. 
vstupné: 250 Kč 
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Navrátil ův sál pondělí 21. března v 19 hodin 
SKETY 
Vokální hudební skupina složená z mladých českých 
jazzových zpěváků a muzikantů. 
vstupné: 150 Kč 
 
 
Navrátil ův sál pátek 26. března v 19 hodin 
PAVEL VĚTROVEC & COMPANY 
Swingový večer 
vstupné: 100 Kč 
 
 
Městské divadlo úterý 29. března v 19 hodin 
Divadelní společnost Háta Praha - Michael Mc 
Keever 
HVĚZDNÉ MANÝRY 
Komedie o dvou pěveckých hvězdách, které se 
nesnášejí. A když se potkají, je z toho vždy skandál. 
Bohužel musí zazpívat v luxusním hotelu na jednom 
benefičním koncertu. Ředitel hotelu musí připravit 
dokonalý plán, aby se nepotkaly. 

Hrají: Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Filip Tomsa, 
Adéla Gondíková, Mahulena Bočanová, Olga Želenská, 
Ivana Andrlová, Zbyšek Pantůček aj. 
vstupné: 360 Kč 
 
 
Městské divadlo středa 30. března  od 19 hodin 
pronájem VM ART production 
Koncert - VĚRY ŠPINAROVÉ se skupinou ADAMA 
PAVLÍKA 
Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní 
a vitální vystupování na koncertech patří Věra Špinarová 
již mnoho let mezi nejžádanější zpěvačky v České a 
Slovenské republice. 
vstupné: 440 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Poděkování a nabídka 
 
 
Z přemíry informací a různých akcí nebylo toto 
dodatečné poděkování uveřejněno v lednových 
rozhledech , takže omluva: 
Dodatečné poděkování za stěhování Romanu 
Kubešovi a jeho zaměstnanci Martinovi  za 
demontáž a odvoz kuchyňské linky do jeho 
skladu. Moc, moc nám to pomohlo a ulevilo 
stresu ze stěhování a definitivního opuštění 
Prahy 
Velký dík 

Vlaďka  a Miloš Seidlovi 
 
 
 

Nabízím k prodeji  americká kamna,  M8 Musgraves 
original 110cm vysoká, v dobrém stavu, téměř 
nepoužívaná. 
Cena 1 500 ,- Kč 
V případě zájmu volejte na tel.č. 607653271 

Miloslav Seidl 
Krompach Valy 108 
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Tak co budeme vařit tentokrát?  
Jablkový moučník 
 
Šťavnatý jablečný moučník je velmi dobrá volba téměř vždy. Tento jednoduchý recept zvládne každý začátečník a 
šikovnější kuchaře možná překvapí svou jednoduchostí a výtečnou chutí a vůní. Přirozená chuť čerstvých jablek a v tomto 
moučníku skutečně hraje prim. 
 
Na přípravu jablečného moučníku potřebujeme: 

• 180 g hladké mouky 
• 130 g cukru krupice 
• 180 g rozpuštěného másla (osvědčil se mi též dobrý slunečnicový olej) 
• 3 vejce 
• 1 lžička skořice 
• 1 prášek do pečiva 
• 5-6 oloupaných nahrubo nastrouhaných jablek 
• rozinky namočené v rumu 
• nalámané vlašské ořechy 
• forma na pečení (vymazat máslem, vysypat strouhankou) 
•  

Cukr prošleháme s celými vejci a rozpuštěným vlažným máslem. Přidáme mouku s práškem do pečiva a skořici. Důkladně 
promícháme a vznikne nám lité těsto. Jablka nastrouháme na hrubém struhadle, zamícháme do těsta a vlijeme do vymazané 
formy na pečení. Vysypat by se mohlo též strouhaným kokosem, to však nechám na vaší fantazii. Troubu rozehřejeme na 
175 °C a vložíme formu s těstem. Pečeme 40 minut. Po této době je moučník na povrchu krásně zlatý a jeho vůně 
signalizuje, že jsme se dostali do finále. Vyjmeme z trouby, necháme zchladnout a pocukrujeme moučkovým cukrem. 
Používám rozpuštěnou čokoládu a vlažný moučník přikrášlím. Není to vůbec potřeba, chutná báječně i bez ní! Na pohled 
není nikterak honosný, ale o to více chutná. Místo tradičního jablkového závinu můžete zkusit tuto obměnu, na povrchu 
křupavý, uvnitř šťavnatý, rumem a skořicí vonící, s chutí rozinek a křupavých oříšků a na jazyku se rozplývajících 
strouhaných jablek. Nejlepší je ještě vlažný. 
 
 
Něco pro zábavu 
 

 

"Jožko, čo si daš, borovičku alebo vino?" 
"Vino." 
"Biele, či červene?" 
"Biele." 
"Slovenske, či bulharske?" 
"Slovenske" 
"Suche, polosuche, sladke?" 
"Choď do riti, nalej borovičku!" 
 
Pane doktore, večer nemůžu usnout. Musím pořád myslet 
na tisíc věcí." 
"Tak tedy vypijte před spaním sklenku kyselého mléka." 
"Pak budu klidně spát?" 
"To sice ne, ale budete myslet jen na jednu věc." 
 
 
Muž se obrací k Bohu a ptá se: 
„Proč jsi učinil ženu tak krásnou? 
„Abys ji mohl milovat.“ 
„Ale Bože, proč jsi ji učinil tak hloupou? 
„Aby ona mohla milovat tebe.“ 

 
 
„Na co máš v kabelce tu podkovu? Snad ji nenosíš pro 
štěstí?“ 
„A pro co jiného? Obzvlášť v dnešní době...- nikdy nevíš. 
Už jsem s ní dvěma otravům večer rozbila hlavu.“ 
 
 
„Pokračujte v jízdě, pane poslanče,“ pokynul rukou 
hlídkující policista. 
„Jste ožralej, jak imunitní zákon káže.“ 
 
 
 
Muž vyloví zlatou rybku a ta se ho zeptá, jaké má přání. 
Šťastlivec chvíli přmýšlí, šibalsky se usměje a vysloví 
své přání nahlas. 
„Abych už v životě nemusel nic dělat.“ 
LUP! a sedí v senátu. 
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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 
 

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, spk_krompach@volny.cz  

 
www.spk_krompach.wbs.cz 
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