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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 

 
Z obce – nabídka z Libereckého kraje, která by vás mohlo zajímat: 
 

Evropská unie Fond soudržnosti Operační program Životní prostředí 

 
 
 
 
 

Vydává: Sdružení pro Krompach, z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
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Dobrá věc se podařila!!  
 
V březnu letošního roku jsme psali o místním Sdružení dobrovolných hasičů. Jednalo se o akci sbírání plastových víček 
od PET lahví pro malou 2,5letou onkologickou pacientku Valerii Novotnou. Tato holčička po léčbě nutně potřebuje 
rehabilitaci ve speciálních lázních Klimkovice. 
Této akce se ujal místní sbor SDH a za pomoci občanů a škol se dobrá věc podařila. Podařilo se nasbírat velké množství 
víček. 
Dne 24. 10 2015 budou víčka v prostorách místní hasičské zbrojnice předána malé pacientce, která přijede v doprovodu 
svých rodičů.  
Přejeme dívence co nejlepší uzdravení. 
 
Krompaští sportovci ukázali co dovedou 
 
Pro toho, kdo netuší. Krompašští sportovci se ukázali. 
12.9. se v Drnovci konal turnaj v malé kopané. Za Krompach se zúčastnilo družstvo sportovců ve složení: Kopecký Jan,  
Malý Radek, Ježek Dan, Krejčík Lukáš, Švára Michal. Družstvo v tomto složení se ukázalo v plné síle a turnaj vyhrálo. 
BLAHOPŘEJEME a držíme palce do dalších utkání! 
 

   
 
Otevření nové knihovny v Krompachu 
Sdělujeme všem, že v rámci letošního Buřtobraní  26.9. byla nově otevřena pro veřejnost knihovna. Knihovna je umístěna 
v budově obecního úřadu. Základ jejího knižního fondu je tvořen z vašich darů,  SpK však plánuje získání financí na 
nakoupení knižních novinek a zapojení do výměnného zápůjčního systému s knihovnou v České Lípě.  Nyní má knihovna 
cca 800 svazků beletrie, detektivek, zájmové literatury, encyklopedií, dětské literatury, poezie i knih v němčině. Je možno 
si i zapůjčit ke shlédnutí VHS kazety s filmy (pro ty, kteří mají technické vybavení) a použít i PC s internetovým 
připojením. 
Knihovna má otevírací dobu každé pondělí od 15:00 do 17:00 hod. a každou sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hodin. 
Těšíme se na vás a předpokládáme, že kniha bude dobrým společníkem na nadcházející dlouhé zimní večery. 
(Jen pozn.: nepovažujte knihovnu za sklad odložených knih. Pokud chce někdo věnovat knihy, je třeba se předem domluvit s paní 
knihovnicí, pí. Biganovskou.) 
 
19 let  vyhlídky 
24.10.2015 zve personál restaurace„Na Vyhlídce“  všechny přátele k příjemnému posezení v prostorách restaurace. 
Restaurace funguje v Krompachu již 19 let. Přijďte posedět a zavzpomínat při dobrém moku a zábavě. 
Těšíme se, že se sejdeme v 19:00 hod. 
 
Babinec  
Prázdniny skončily, a tak „Babinec“ se bude  opět konat pravidelně každou třetí sobotu v měsíci, a to střídavě  
v restauraci Na Vyhlídce a restauraci Na Hřebence.  
(pro ujasnění: v říjnu se konal sraz „Na Hřebenovce“, takže další měsíc v restauraci „Na Vyhlídce“) 
Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 

na všechny se těší Jarka Davidová 
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V sobotu 26. září byl náročný den. 
Dopoledne procházka po pohraničním opevnění s výkladem p. Horáčka, odpoledne Buřtobraní a otevření knihovny, 
navečer pečená vepřová kýta v restauraci „Na Hřebenovce“, večer tamtéž divadelní představení místního divadelního 
spolku ĎAS a posléze po setmění velký ohňostroj. 
Kdo to dokázal vše absolvovat, užil si krásný den plný zábavy.  Děkujeme všem, kteří se na tomto dnu plném radosti a 
poučení podíleli. 
Všichni se dobře bavili a obě restaurace byly zcela plné do pozdních nočních hodin. 
 

     
 
Máme tady zase podzim a blíží se 2. listopad.  
Listopad, měsíc pro který je typický den 2. listopadu, tzv. „dušičky“. Co to jsou „dušičky? Trochu jsme zapátrali a 
přinášíme trochu teorie. 
Z Wikipedie: 
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově 
Dušičky, která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. 
Liturgické obřady slouží v tento čas i Církev československá husitská, která vzešla z prostředí katolického modernismu po první 
světové válce. Anglikánská církev slavení Dušiček zrušila, avšak někde byla památka obnovena v rámci anglokatolického hnutí. 
Protestantská reformace nebyla ve zrušení takto důsledná: Martinu Lutherovi se její slavení v Sasku za jeho života nepodařilo 
potlačit. 
 
U příležitosti tohoto času bychom rádi vzpomněli na 
p. Ladislava Pavýzu, který nás v prosinci loňského 
 roku opustil.  
Toto nám o něm napsali jeho kamarádi: 
V mařenickém kostele jsme se 27. června rozloučili 
s kamarádem Láďou Pavýzou, kterého všichni znali 
jako člověka milujícího zdejší kraj. Začal jezdit na 
Dolní Světlou již po válce. Je autorem několika 
skvělých kronik. Rád s kamarády poseděl, zazpíval a 
zahrál na kytaru. Seděli jsme s ním mnohokrát i na Krompachu. Vzpomeňte na něj s úsměvem, 
neměl smutek rád.  
(tolik jeho nejbližší kamarádi) 
 
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
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 
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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  
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 
 

Městské divadlo středa 4. listopadu v 19 hodin 
Jean-Claude Islert - Činoherní studio Bouře - Teď 
ne! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle 
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré 
postavení, prosperující firmu. Jednoho dne ale srazí 
autem bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato událost 
vepíše do jeho života. 
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Jana Kotrbatá / 
Beata Kaňoková,Filip Čapka / David Punčochář, Kamil 
Halbich 
vstupné: 350 Kč 
Městské divadlo pátek 6. listopadu v 19 hodin 
LA NOCHE FLAMENCA V 
Tanec, hudba, víno, španělské delikatesy a spousta 
flamencové energie! Přijďte s námi oslavit jubilejní 
5.ročník hudebně-tanečního představení La Noche 
Flamenca V. Těšit se můžete na nové tance, hosty z 
Liberce, losování vstupenek o ceny, moderátora Petra 
Němce a dobrou zábavu. Hasta pronto amigos! 
vstupné: 100 Kč 
Městské divadlo pondělí 23. listopadu v 19 hodin 
Zděnek Izer a Šárka Vaňková - FURTLUFTDURCH 
TOUR 
Zdeněk Izer v zábavné show, která nenechá vaše bránice 
ani na chvíli v klidu!  Zábavný program populárního 
baviče Zdeňka Izera, v kterém se diváci setkají s jeho 
jedinečným a nezaměnitelným humorem. Jako vždy 
přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie 
nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady 
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
vstupné: 220 Kč 
Městské divadlo středa 25. listopadu v 19 hodin 
Unplugged tour 2015 - KAMIL STŘIHAVKA- 
vánoční koncert 
Rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, 
často označovaná jako český rockový Ježíš připravil pro 
své fanoušky s Leaders speciální vánoční koncert. 
vstupné: 250 Kč 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Nový Bor neděle 29. 
listopadu v 17 hodin  
adventní koncert - GENTLEMEN SINGERS 
Vokální soubor Gentlemen Singers z Hradce Králové je 
jediným profesionálním mužským oktetem svého druhu 
v České republice, vítězem mezinárodních soutěží a 
pravidelným účastníkem významných festivalů. 
vstupné: 90 Kč  

Co se říká o  říjnu 
Pranostiky na říjen 
Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 
Studený říjen - zelený leden. 
Teplý říjen - studený únor. 
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 
Pranostiky na 15. října 
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. 
Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 
Na svatou Terezii každý švec obírá. 
Svatá Terezie z rosičky nadělává perličky. 

Svatá Terezie, krávy uvazuje. 
Svatá Terezie z rosičky nadělává perličky. 
 
Pranostiky na 16. října 
Déšť na Havla, déšť na Vánoce. 
Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto. 
Svatý Havel do zelí zajel. 
Když se do svatého Havla nesklidí zelí, je neuvařlivé. 
Havel větrem foukává, Voršila tepla nedává. 
Na svatého Havla kráva obyčejně v chlévě stává. 
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Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře. 
Sucho -li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý. 
Svatý Havel - devět počasí za den. 

Opadá -li listí do polovice října, svatý Havel na poli 
zastaví práci a bude mokrá zima. 
 

 
Pepřový sprej nenoste v kabelce, ale v ruce! 
Liberecký kraj - Zbrojní průkaz, bojové umění či paralyzér. Způsobů sebeobrany je spousta. Situaci, kdy se některý z nich hodí, 
může zažít každý. 
Téměř tři desítky znásilnění, dvě stovky ublížení na zdraví a řadu loupeží už letos museli řešit policisté v Libereckém kraji. 
Jeden z čerstvých případů se odehrál v České Lípě. Opilý třiačtyřicetiletý muž tam na konci září napadl mladou ženu a hrozil jí 
zabitím. Žena se mu ale naštěstí vysmekla a utekla. 
Obětí přepadení se minulý týden stal i patnáctiletý chlapec. Na stezce u městského parku v České Lípě ho zastavila čtveřice 
vrstevníků. Jeden z nich s boxerem nasazeným na ruce po chlapci požadoval všechny jeho peníze. „Když chlapec pochopil, že to 
myslí vážně a sám se neubrání, vydal jim svou stokorunovou bankovku. Čtveřice lupičů peníze přijala a kluka nechala jít," popisuje 
krajská policejní mluvčí Ivana Baláková. 
Do nebezpečné situace se může dostat každý. Způsobů, jak se násilníkovi ubránit, přitom existuje celá řada. Od pořízení zbrojního 
průkazu přes zvládnutí chvatů ze široké škály bojových sportů až po prostředky sebeobrany, jako jsou třeba pepřové spreje. „Další 
možností je osobní alarm s vestavěnou sirénou, která se rozezní po vytržení pojistky a upoutá tak pozornost. Někdy může pomoci 
i píšťalka, jejíž ostrý hvizd vzburcuje okolí," radí mluvčí krajské policie Vladimíra Šrýtrová. 
Obranné pomůcky 
Alternativním způsobem, jak se legálně bránit, jsou obranné pomůcky. Většinu z nich lze koupit až od osmnácti let, například 
pepřový sprej nebo elektrický paralyzér. „Ženy si kupují hlavně pepřové spreje, muži volí spíš paralyzéry a plynové pistole, které 
střílí plynové či pepřové náboje na větší vzdálenost," vysvětluje Jitka Hajnová z internetového obchodu GunShop.cz, který má 
v Jilemnici i kamennou prodejnu. 
Pepřový sprej sice většina žen nosí s ostatními věcmi v kabelce, podle odborníků by ho ale měly být schopné okamžitě použít. 
„Když jde žena v noci a je na odlehlém místě, má mít pepřák v ruce. Pokud za sebou něco uslyší, stačí, když se otočí, stříkne po 
útočníkovi a může utéct," radí Jitka Hajnová. 
Přímý kontakt 
Paralyzér zato vyžaduje přímý kontakt. Je navíc větší a člověk u sebe musí nosit baterie. Některé obranné předměty, zejména 
boxery na ruku, taktická pera či teleskopické obušky, vyžadují určitou míru zdatnosti a zručnosti. Nezřídka je navíc v pouličních 
bitkách zneužívají sami agresoři. 
V případě napadení by si lidé měli zachovat hlavně duchapřítomnost. „Vyhodnoťte svoji situaci. Ideální stav je, pokud se vám 
s útočníkem podaří navázat komunikaci a v nestřežený okamžik utéct do bezpečí mezi lidi. Záleží ale samozřejmě na konkrétní 
situaci," popisuje policejní mluvčí Šrýtrová. 
Při brutálním útoku je podle ní nejdůležitější uchránit si život a zdraví. „Nikdy však útočníkovi nevyhrožujte, že jeho jednání 
oznámíte na policii. Rozhodnete-li se pro fyzickou sebeobranu, jednejte razantně a rozhodně. Nutná obrana je zákonem dovolena," 
dodává Šrýtrová. 
OBRANNÉ PROSTŘEDKY 
OSOBNÍ ALARM 
Aktivací v případě ohrožení se spustí hlasitá siréna. Je vhodný například pro děti či ddůchodce. Lze jej připevnit třeba na klíče. 
Cena od 40 korun. 
PEPŘOVÝ SPREJ 
Protivníka dočasně paralyzuje, bolí ho oči, dýchací cesty, může dočasně oslepnout. Některé lze použít i při napadení zvířetem. Na 
útočníka stříká ze vzdálenosti až 4 metrů pomocí aerosolového rozprašovače jako pěna nebo gel. Hlavní aktivní látkou je kapsaicin 
získávaný z pálivých paprik. Používá se i při demonstracích, nesmí být použitý ve válce. Pepřové spreje speciálně pro ženy jsou 
menší a vlezou se do každé kabelky. Vyrábí se i ve tvaru rtěnky či psacího pera, které lze zavěsit na klíče. Cena od 90 korun. 
BOXER 
Kovové prsteny, které se nasazují na prsty. V případě úderu zvyšují jeho razanci. Často používaný v pouličních bitkách. Hojně 
zneužívaný útočícími osobami. Cena od 70 korun. 
ELEKTRICKÝ PARALYZÉR 
Protivníka dočasně paralyzuje, ocitá se v elektrickém šoku, který ochromí funkci příčně pruhovaného svalstva. Z nízkého vstupního 
napětí paralyzér generuje vysoké výstupní napětí, a to až 500 tisíc voltů. Nevýhodou je přímý kontakt s útočníkem (přiložení 
paralyzéru k tělu) a nutnost nabíjení či výměny baterií. Cena od 250 korun. 
TELESKOPICKÝ OBUŠEK 
U civilistů se používá k sebeobraně, u ozbrojených složek jde o donucovací či obranný prostředek. Vyrábí se v několika délkách. 
Cena od 400 korun. 
TAKTICKÉ PERO 
Vypadá jako obyčejná propiska. Lze s ním psát, ale také způsobit ostrou bolest. Pero je vyráběno z pevného materiálu, je účinné při 
úderech do citlivých míst na těle útočníka (klíční kosti, předloktí, žebra, stehno). Ostrý hrot v nouzových situacích dokáže rozbít 
i sklo. Výhodou je nenápadnost. Cena od 300 korun. 
Nutná obrana- Důležitým aspektem užití jakéhokoli způsobu obrany je právní vymezení takzvané nutné obrany. Zákon ji definuje 
tak, že „čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným 
činem." 
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- Definice ovšem není dostatečně přesná a mnohdy 
naráží na své limity. 

- - Obránce může chránit své zájmy (život, zdraví, 
majetek), ale i zájmy někoho jiného. 

- - Obrana vždy směřuje proti útočníkovi, je-li jich 
více, proti kterémukoli z nich. 

- - O nutnou obranu nejde, napadají-li se osoby 
vzájemně. 

- - Nutná obrana není přípustná proti záměrně 
vyprovokovanému útoku. 

- - Musí se jednat o útok skutečný nikoli domnělý. 
Nesmí jít o žert, hru. 

- - Nutná obrana není přípustná proti připravovanému 
útoku, který ještě bezprostředně nehrozí. 

- Zdroj: http://ceskolipsky.denik.cz 
 

 

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 
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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