
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. 

 
Restaurace a penzion „Na Hřebenovce“ 
 
PENZION NA HŘEBENOVCE KROMPACH - VALY  Vážení sousedé, dovolte abychom vás pozvali do nové restaurace a penzionu Na Hřebenovce. 
Jak mnozí z vás víte, poslední 3 roky rekonstruujeme objekt, který kdysi patřil Policii ČR. Po letech usilovné práce se dílo 
podařilo a dům je připraven plnit svoji novou funkci. 
V naší restauraci a penzionu vám kromě klasického výčepu s několika druhy piv (včetně cvikovských) nabídneme dobrou 
kuchyň, kulečník a velký sál pro nejrůznější příležitosti. Můžete se v budoucnu těšit na taneční zábavy, posezení s 
hudbou, divadlo a celou řadu dalších kulturních akcí, které budeme společně s místními spolky pořádat. Nesmíme 
zapomenout ani na hezké ubytování v našem penzionu, které může sloužit i vašim návštěvám, které se už nevejdou do 
vašich chalup a domů. 
Veřejný zkušební provoz začal v pátek 4. 9. 2015.  
Otevřeno je od 11:00 do 24:00 
Na vaši návštěvu se těší,  

Dana Minaříková a Roman Kubeš 
 
Z vlastní zkušenosti nutno říci „přijďte pobejt“. Prostředí je hezké a příjemné, restaurace je nekuřácká, mají dobré 
cvikovské pivo a dobře vaří.           pozn.red. 

      
 
 
POZOR – informace z příprav k otevření nové knihovny v Krompachu 
 V současné době probíhá katalogizace, přijímáme ještě knihy a pokud se vše stihne, rádi bychom otevřeli  na Buřtobraní, 
t.j. 26.9.2015. 
 

Vydává: Sdružení pro Krompach, z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník  
č. 09/15     www.spk_krompach.wbs.cz    září 2015 
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Babinec  
Prázdniny skončily, a tak „Babinec“ se bude  opět konat 19. září v restauraci „Na Vyhlídce.  Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 

na všechny se těší Jarka Davidová 
Buřtobraní 
Letos se  oblíbená akce Buřtobraní bude konat až v sobotu 26. září od 14. hodin. Místo konání bude jako obvykle 
v prostorách před místním kostelem.  
Zájemce o kompašské divadlo upozorňujeme, že opakované představení pod názvem „Po druhé si tě už nevezmu“ 
uvede místní divadelní amatérský spolek ĎAS pod vedením Stanislavy Jachnické pro velký zájem znovu  

ve dnech 25. a 26.září od 19 hodin v prostorách restaurace „Na Hřebenovce“. 
Na příští rok připravuje spolek další nové představení. 
 
Pro informaci o činnosti místního divadelního amatérského spolku ĎAS uvádíme: 
V sobotu 5. září se účastnil festivalu kulturních projektů v Petrovicích, který pořádalo Centrum svaté Zdislavy, farnost a 
město Jablonné v Podještědí a jehož výtěžek bude použit na opravu zničeného kostela Nejsvětější Trojice v Petrovicích. 
Úspěch se dostavil i zde. 
Nutno říct že členové si vše vyrábí a připravují sami nebo za pomoci známých a rodinných příslušníků. 
Přinášíme několik fotografií z přípravy a vystoupení v Petrovicích. 
 

    
Městské divadlo Nový Bor 
 pondělí 21. září v 19 hodin 
Jean Barbier  -  Agentura Harlekýn 
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU! Komedie o pařížském dobrodružství sympatického 
venkovana. 
Hrají: Petr Nárožný, J. Švehlová, J. Šťastný/ J. Čenský, 
S. Postlerová aj.  
vstupné: 350 Kč 
 
úterý 29. září v 19 hodin 
koncert - MISSA BREVIS Vystoupí : Dirigent - Václav Filip , sólisté (klarinet) - 
Denisa Hrušková, Kateřina Škardová, solista - bas - 
Milan Al-Ashhab , soprán - Michaela Vyhnánková, 
baryton - Vladimír Müller. 
Sbory: Pěvecký spolek Václavky, sbormistr: Václav 
Filip, Českolipský pěvecký sbor. sbormistr: Jaromír 
Ehrenberger, Orchestr: složený z učitelů okolních ZUŠ, 
amatérských i profesionálních hráčů, žáků ZUŠ a ze 
členů Rumburského komorního orchestru. 
Program: E. Grieg - Peer Gynt ( Morning Mood, In the 
Hall od the Mountain King), Franz Krommer: Koncert 
pro dva klarinety a orchestr, op.35, Antonín Dvořák - 
Mazurek, op.49. J. Pavlica - Missa Brevis 
vstupné: 100 Kč  

 
Městské divadlo sobota 10. října v 19 hodin 
Willy Russell    Přeložené představení z 8.září 
SHIRLEY VALENTINE Bravurní herecký koncert Simony Stašové. Jednoho dne 
Shirley zjistí, že její život stojí za starou bačkoru.Musí se 
odehrát nějaká změna, a to hned. Když její kamarádka 
vyhraje zájezd do Řecka, je rozhodnuto. 
vstupné: 350Kč  
 
Městské divadlo pondělí 12. října v 19 hodin 
Divadlo Palace, Eugeniusz Szybal 
P.R.S.A Hořká komedie a dámská jízda nejen pro ženy. Pět 
svérázných žen si na babiččině oslavě zpívá v rytmu 
blues. Žádná z nich nezná svého otce a každá má osobitý 
sebeironický humor. 
Režie: Vojtěch Štěpánek. Hrají: Jaromír Nosek / Richard 
Trsťan, Kristýna Leichtová, Ilona Svobodová, Eva 
Lecchiová, Jana Bernášková, Ivana Wojtylová. 
vstupné: 360 Kč 
 
Městské divadlo úterý 13. října v 19 hodin 
koncert KAREL PLÍHAL vstupné: 200 Kč  
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Městské divadlo sobota 17. října v 10 hodin 
DAP Praha SŮL NAD ZLATO Pohádka pro děti s písničkami. Na námět Boženy 
Němcové volně zpracovala Božena Šimková. 
vstupné: 60 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 19. října v 19 hodin 
Divadelní společnost Háta 
Maurice Hennequin PROLHANÁ KETTY Francouzská situační komedie plná mistrného vtipu. 
Ketty ví, že lhát se nemá, obvzlášť ne žárlivému 
manželovi. 
Hrají: Mahulena Bočanová, Zbyšek Pantůček, Lumír 
Olšovský, Ivana Andrlová, Dalimil Klapka, Jana 
Šulcová aj. 
vstupné: 360 Kč 
 

Městské divadlo úterý 27. října v 19 hodin 
Město Nový Bor vás zve na slavnou Pucciniho operu 
věnovanou k výročí republiky. 
Severočeské divadlo Ústí nad Labem, Giacomo 
Puccini 
TOSCA Tosca je dramatická opera o třech dějstvích. Jde o jednu 
z mála oper, ve které žádná z hlavních postav nepřežije 
celá tři jednání až do konce. Její děj se odehrává v Římě 
v červnu roku 1800. Církevní stát je dobyt 
francouzskými vojsky a Cesare Angelotti náleží k vládě 
dosazené Napoleonem. Králi Ferdinandu IV. 
Neapolskému se však podařilo dočasně Francouze z 
Říma vytlačit a zřídit státní policii vedenou baronem 
Scarpiou; Angelotti je uvězněn. 
vstupné: 100 Kč 
 
 

 
 
Historie Kdo v minulém čísle nepoznal, jednalo se o náměstí ve Cvikově. 
Dnes Cvikov v jiném pohledu: 
 

  
Něco dalšího z historie Krompachu od p. Hlinomaze 
 
Náhrobky krompašské vrchnosti ze 16. století v Zákupech  V zákupském farním kostele se dochovaly dva krásné figurální renesanční náhrobní epitafy z červeného mramoru 
pana Zbyňka Berky z Dubé a jeho manželky Veroniky s latinskými nápisy, kteří byli svého času jednou z krompašských 
vrchností. Doba jejich života znamenala pro svěřená panství období rozkvětu; proto si oba připomeňme. Pan Zbyněk byl 
synovec známého hofmistra a českého místodržitele císaře Ferdinanda I., Zdislava Berky z Dubé, po němž panství 
Zákupy zdědil. Nejprve od roku 1541 (tehdy mu bylo nejméně 23 let) zastával funkci velmistra českého převorství řádu 
sv. Jana Jeruzalémského, tedy maltézských rytířů se sídlem na hradě ve Strakonicích. Tato funkce mu nezabraňovala v 
účasti na politickém životě formou účasti na zemských sněmech či účastí na vojenských záležitostech. Například při 
protitureckém tažení roku 1541 zastával funkci velitele jízdy českého stavovského vojska. O rok později se účastnil tažení 
na obranu Moravy a roku 1543 se účastnil bojů na Slovensku, za což král účastníky finančně odměnil. Během 
stavovského povstání 1546-1547 zachoval pan Zbyněk věrnost panovníkovi a na sněmu informoval o králových 
vítězstvích. V době věroučných zmatků rovněž setrval pevně u katolické víry. V březnu 1547 král dokonce pana Zbyňka  
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pověřil vojenskou obranou Chebu proti svým nepřátelům. Na podzim se pan Zbyněk již zase v Praze věnoval 
povinnostem velkopřevora. Řád však nakonec roku 1556 opustil a stal se císařským radou, přičemž zastával i vysoký 
zemský úřad nejvyššího komořího Království českého. Za manželku pojal Veroniku z Lobkovic pocházející z 
horšovskotýnské větve rodu, s jejímž otcem se  znal z dvorského prostředí. Měl s ní 12 dětí, z nichž tři synové mají  
rovněž své náhrobky vedle epitafů rodičů. Roku 1560 nechal sepsat urbář zákupského panství, vyjasnil hranice panství a 
roku 1563založil špitál a udělil zákupským měšťanům právo svobodného odkazu.  Následujícího roku potvrdil statuta 
cechu ševců, podobně potvrdil různá privilegia (trhů, várečné, cechovní) i Cvikovu, z čehož měl sám majetkový prospěch. 
I díky tomu nechal budovat či renovovat velké stavby kostelů. Roku 1566 se účastnil svého posledního válečného tažení 
proti Turkům, kde byl zástupcem velitele zemské hotovosti Viléma z Rožmberka, avšak střetů se nezúčastnil. V roce 1577 
se ještě podílel na převozu korunovačních klenotů z Karlštejna do Prahy ku pohřbu císaře Maxmiliána II., v jehož 
pohřebním průvodu rovněž zastával významné místo v rámci panstva z Čech. Dělil svůj čas mezi zvelebování panství a 
službu království. Pan Zbyněk zemřel těžce nemocen v oblasti stehna jedné nohy (jedna z jeho dcer byla členkou 
fraucimoru císařovny vdovy Marie Španělské, jež mu nabídla svého lékaře z Prahy) dne 6. března 1578 v Zákupech a byl 
pohřben do tamní rodinné hrobky, kterou nechal zřídit roku 1562 (první syn zemřel 1563) pod kněžištěm farního kostela. 
Nejstarší dospělý syn byl roku 1578 zavražděn, takže dědicem Zákup se stal mladší syn Václav, a to do roku 1612, kdy 
zemřel. 
 Paní Veronika byla jednou z osmi dcer Jana mladšího Popela z Lobkovic a na Horšovském Týně (kterou měl s 
první manželkou Annou z Bibrštejna, která zemřela roku 1554 po porodu 13. dítěte), od roku 1549 prezidenta českého 
oddělení dvorské komory a od roku 1554 nejvyššího purkrabího Království českého, který nechal renesančně přestavět jak 
jmenované rodové sídlo, tak vystavět renesanční Lobkovický palác v Praze na Hradčanském náměstí. Paní Veronika se 
narodila 6. listopadu roku 1537 v Bílině. Svatba devatenáctileté nevěsty s panem Zbyňkem Berkou z Dubé se konala v 
lednu 1556 na zámku v Horšovském Týně, kde vyrostla. Jelikož se její ovdovělý otec Jan těsně předtím oženil s 
Bohunkou z Rožmberka, obě svatby zmiňuje i rožmberský historik Václav Březan. V letech 1556 až 1572 byla manželkou 
pana Zbyňka a matkou tří zde (v letech 1563 až 1566) pohřbených synů a dcery Aliny († 1578) z jejich dvanáctidětného 
manželství. Paní Veronika zemřela za tuhé zimy dne 30. prosince roku 1572. Oba náhrobky vytvořil zřejmě některý z 
pražských dvorských kameníků, o čemž svědčí jejich vysoce kvalitní portrétní zpracování. Na zákupském zámku je 
dodnes dochován malovaný obraz zachycující celou rodinu a si z roku 1570. 

Milan Hlinomaz 
 
 
 

     
Veronika Dubská z Lobkowicz  Zbyněk Brka z Dubé  obraz rodiny |Berků z Dubé asi 1570  
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Něco dobrého 
 Na recept čertovské houby potřebujeme tyto suroviny:  
300 g tvrdších hub 
50 g másla 
150 ml smetany 
sůl 
pepř 
muškát 
1 lžíce plnotučné hořčice 
1 lžíce kečupu 
1 lžíce sojové omáčky 
1 lžíce citronové šťávy 
 
Recept čertovské houby připravíme takto: 
 
Houby nakrájíme na plátky a podusíme na másle. Ze smetany, hořčice, kečupu, sojové omáčky, citronové šťávy a koření 
připravíme omáčku, tou pak houby zalijeme a alespoň 15 minut směs ještě podusíme. Podáváme s chlebem nebo pečivem. 
 
Zvesela 
 
Co je to?  Je to plechové, opancéřované a štěká to? 
(Čtyři v tanku a pes)  Je to zelené a štěká to? 
(Pes v ruksaku) 
 
Víte, jaký je rozdíl mezi...  .... kohoutem a psem? 
(kohout kokrhá nad ránem a lidé stávají až ráno, pes štěká v noci a lidé kradou ve dne v noci)  ....manželem a psem? 
(žádný. Oba potřebují lásku a pouštět ven)  ....psem a opilcem? 
(Žádný. Oba se zastaví s nadšením u každého sloupu) 
 
„Proč na toho psa mluvíš a mluvíš, stejně ti nikdy neodpoví,“ ptá se manželka. 
Hm, neodpoví. jenže to je na tom to nejkrásnější. 
 
 
Po celodenním lovu se vyčerpaný sváteční myslivec obrátí s prosbou na svého psa: „Tak a teď jsi na řadě ty. Uštvi něco, 
mně už došly patrony.“ 
 
 
„Je nejvyšší čas, abys skočil do sámošky!“ přikazuje manželovi jeho žena. 
„Ale drahá, vždyť tam leje tak, že by psa nevyhnal,“ protestuje muž. 
„A kdo ti říkal, abys bral Azora sebou?“ 
 
 
Majitel psa říká veterináři: 
„Co mám dělat, můj bernardýn pořád běhá za kluky na motorkách a štěká jak šílený.“ 
„Všichni psi přece rádi za motorkami běhají.“ 
„No jo, ale Tarzan si je nosí domů a zahrabává za boudou.“ 
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S Andělem Strážným se dovoláte pomoci i na chalupě. 
Nový projekt mobilní elektronické asistenční služby pro  
seniory a zdravotně postižené „Anděl 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 3.10., 24.10., 14.11., 5.12., 26.12. 2015 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 
777 174 836 
 

Nákup až k Vám domů. 
Stačí zavolat na telefonní číslo 
731 475 710 
Doprava zdarma 
 

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 
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