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Zprávy z Obecního úřadu 
 
Dne 26.10. 2011 od 17 hod. se konala v zasedací místnosti Obecního úřadu v Krompachu veřejná schůze, předkládáme zápis tak, jak 
byl zpracován Obecním úřadem. 
 

 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. ve spolupráci s OÚ Krompach, místními obyvateli a 
chalupáři jako občasník 

č.11/11        listopad 2011 
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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 
nezadržitelně se blíží zimní čas a nastanou dlouhé zimní večery. Ty jsou jako stvořené pro zamyšlení. Mnohý třeba namítne: „A o čem 
mám asi tak přemýšlet? “ 
Dovolím si navrhnout vám námět k zamyšlení. 
Mnoho obcí v naší vlasti má svoji vlajku a znak. Je sice instituce, která za úplatu dokáže zpracovat návrh znaku i vlajky, ale pro naši 
obec je každá koruna dobrá, a také jsem přesvědčen, že naši občané dokáží zmobilizovat představivost a vymyslí takové symboly, které 
v sobě zahrnou jak historické prameny, tak i současnost.  (inspirací mohou být i stránky http://www.czregion.cz/) 
Dalším takovým impulsem pro zamyšlení může pro mnohé být pokus zpracovat historii Krompachu od roku 1987 do současnosti. 
Máme totiž obecní kroniku, která je zpracována až do roku 1987. Další záznamy chybí. Proto bychom byli rádi, kdyby občané dali 
moudré hlavy dohromady a pomohli doplnit chybějící období. Více hlav víc ví a obraz vývoje naší obce v tomto dosti rušném a na 
události bohatém čase nezůstane zapomenut. Zůstává otázkou, jak své nápady dostat do historického záznamu. 
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A zde je další téma na zamyšlení: 
Vážení občané, navrhněte způsob, jak dát jednotlivé náměty ve známost. 
Zda je písemně soustředit na Obecním úřadu, nebo dohodnout společné schůzky, kde by se vše prodiskutovalo? 
Určitě naleznete to nejlepší řešení. Své náměty prosím vhoďte do schránky na dveřích OÚ. 
A ještě poslední sdělení, které si nechci nechat pro sebe. Donesly se ke mně zprávy, že se po obci prodávají skleničky s potiskem 620 
let Krompachu. 
Údajně jsou prodávány na moji žádost o podporu obce. Rád bych občany ubezpečil, že ani moje osoba a ani Obecní úřad v Krompachu 
s touto akcí nemá nic společného. 
Je to jen a jen osobní iniciativa dotyčné osoby, která tyto skleničky prodává. 

František Audes - starosta 
 
Rozsvícení vánočního stromu a sousedské posezení v Krompachu. 
Večer v sobotu 26.11.2011 proběhne na návsi v 17:45 slavnostní rozsvícení vánočního stromku  Rozsvícení stromu  a tím zahájení 
adventu začne za zpěvu koled požehnáním vánočního stromu panem farářem ze Cvikova.  
 
Po slavnostním rozsvícení se ve vzájemné spolupráci OÚ Krompach a Sdružení pro Krompach, o.s., koná večerní „Sousedské 
posezení“ (dříve s pracovním názvem “grogování|“ - poz.red.) v zasedací místnosti Obecního úřadu. Podávat se bude grog, čaj, káva, 
nealko, svařené víno a punč, vánoční cukroví a co kdo případně upeče a přinese. Pro dokreslení adventní atmosféry  bude hrát 
reprodukovaná vánoční hudba. Občerstvení zdarma. 
Přijďte se po rozsvěcení vánočního stromku ohřát, posedět a poklábosit se sousedy…. A samozřejmě se těšíme i na děti z DD 
Krompach, protože Vánoce jsou především svátky dětí. 

(Kal) 
Odpoledne  v sobotu 26.11.2011od 14 hodin se budou v zasedací místnosti vyrábět adventní věnce a zdobit vánoční perníčky. 
Přijďte si to zkusit, nebo se i jen podívat.  
 
Víte že? 
sobotu 29. října 2011 od 20.00 hod. v restauraci „Na Vyhlídce“, proběhla oslava 15 let otevření oblíbené restaurace? Hráli a zpívali  
manželé Brejchovi z Prahy, které jste kdysi tak rádi poslouchali. A po půlnoci se uskutečnila “Ohňová show“. Jistě se to velmi líbilo a 
rádi jsme oslavili s „Vyhlídkou“ jejích 15 let. 
 

     
 
 
Od 9.12.2011 bude probíhat sbírka organizovaná sdružením Johanisstein na obnovu krompašského kostela 
Čtrnácti sv. pomocníků. 
Občanské sdružení Jánské kameny – Johannisstein se v letošním roce 2011 stalo správcem kostela Čtrnácti sv. pomocníků. Naším cílem 
je zapojit kostel do běžného života obce Krompach. Podařilo se nám zapsat kostel do ústředního seznamu kulturních památek ČR. Díky 
tomuto kroku se budeme v příštích letech snažit získat dotace na opravu střechy, odvlhčení objektu a další investiční náklady na 
rekonstrukci kostela. 
Jak všichni víte, v červnu letošního roku udeřil do kostela blesk a zničil veškerou elektroinstalaci v objektu. Současně byl také zničen 
automatický zvoník, který byl instalován v roce 2007. Oprava elektroinstalace je řešena s pojišťovnou.  
Pro obnovení automatického zvoníku a pomoc při dalších opravách kostela jsme se rozhodli uspořádat veřejnou finanční sbírku 
„Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků“. Sbírka bude zahájena dne 9.12.2011 a ukončena ke dni 31.10.2012. Pokladničky budou 
umístěny v Restauraci Na Vyhlídce a na Obecním úřadě v Krompachu, současně je otevřen bankovní účet s číslem 2887911399/0800. 
Přivítáme znovu vaši pomoc při realizaci opravy kostela Čtrnácti sv. Pomocníků. Věříme, že se nám náš cíl podaří společně uskutečnit.  
 

Markéta Kudrnová 
o.s. Jánské kameny - Johannisstein                

Andělské slavnosti. 
 
Přijměte naše srdečné pozvání na Andělskou slavnost, která se bude konat 9.-11. prosince 2011. 
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Těšit se jako každoročně můžete na divadelní a hudební představení. Chybět nebude sobotní obchůzka malých andělů ani adventní 
setkání v Kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Krompachu spojené s vystoupením Kytlického chrámového sboru, andělskými příběhy 
v podání herce Petra Vacka a také malým občerstvením. Srdečně zváni jste rovněž na nedělní tvořivé dílny. 

Andrea Blahovcová z Letního domu 
 

 
 
Na Štědrý den 
se jako již každý rok bude  konat od 16 hodin se v krompašském kostele vánoční slavnost spojená se mší. Bližší podrobnosti budou 
uveřejněny v prosincových „Rozhledech“. 
 
Máme tady ještě dvě pozvánky na zajímavé akce a byli jsme požádáni o jejich zveřejnění.  
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A máme tady vzkaz od našeho „cestovatele do teplých krajin“…..   
 
Proč  já blbec……. 
 
Žiji v Krompachu, respektive trávil jsem zde veškeré prázdniny, včetně uhelných, veškerá volna, svátky a dovolené, od svých tří let. 
Krompach mi tak přirostl k srdci, že jej miluji nade všechno, více než svoji pražskou adresu, protože domov mám teď zde. Když jsem 
přestal aktivně pracovat, přemístil jsem se sem prakticky natrvalo. Mám zde rád všechna čtyři roční období, i tu krutou, krompašskou 
zimu, kdy člověk neustále topí, lítá s popelem, odhazuje, prohrnuje, pokouší se někam dostat a zase se vrátit autem. Zaplaťpánbůh i zde 
se v současnosti díky internetu, satelitní TV, telefonu, elektřině a tekoucí vodě dá žít celkem civilizovaně. I přes tyto klady jsem se letos 
rozhodl, dokud mi zdraví slouží, zkusit strávit zimu pro změnu trochu jinak. 
S několika přáteli jsme si pronajali domek v Thajsku, v oblasti Pattaya, na břehu jihočínského moře. Jsou potřeba víza, mezinárodní 
řidičský průkaz, letenky atd. Cena letenek je odvislá od doby, kdy si je objednáte. Čím dříve, tím levnější. Nejlevněji lítá Aeroflot.  
S Rusy se nám po neúspěšném startu v Jaroslavli moc nechtělo, navíc se čeká 22 hodin na přípoj v Dubaji. Nakonec jsme sehnali 
Swissair za slušnou cenu, s přesedáním v Zurichu. Přistání v Bangkoku. Dvanáct hodin v letadle. Cesta byla dlouhá, ale 
bezproblémová. 
A teď přichází vysvětlení k tomu nadpisu, kterým začínám svůj příspěvek do Rozhledů. Toto jsem si okamžitě řekl po vystoupení 
z letadla a letištní haly, kdy vás udeří do nosu 35 ve stínu a obrovské vlhko. Okamžitě jste propoceni skrz, všude okolo neskutečný 
vzruch a mumraj, nerozumíte nikomu ani slovo a stále vás někdo obtěžuje nabízením čehokoliv. Pořád si držíte a počítáte tašky a kufry 
a hlídáte se navzájem, abyste se neztratili. Co já tady vlastně dělám, co tu pohledávám, proč jsem sem do toho vedra a blázince jezdil, 
vždyť mě z toho snad klepne. Proč já blbec nezůstal v klídku na zadku v Krompachu, jsem zvědav, jestli to tu vůbec přežiju. 
No a potom se to postupně vykrystalizuje. Známí vás dopraví do domku, umyjete se, vyspíte se, srovnáte si časový posun plus šest, dáte 
si pivo, vylížete si rány po cestě a začnete se na vše dívat jinýma očima. Vedro nezměníte, ale naučíte se s ním žít i spát. V první řadě se 
vyhýbáte přímému slunci, nevěnujete se žádným fyzickým aktivitám, naučíte se do vedra oblékat. Vše volné, bavlněné, bez ponožek, 
bez slipů. Vše se denně propotí, vše se denně vypere, od čeho je pračka. Na sluníčku všechno uschne za čtvrt hodiny, ve stínu a v noci 
to zvlhne.  Je tu obrovské vlhko, ale dobře se tu dýchá. Bez klimatizace by se spalo špatně. Nejlépe se vedro tráví v moři. Tam můžete 
být čtyři hodiny a nenastydnete. Má totiž 30 stupňů. Pak si lehnete pod palmy, ale musíte se dívat, jestli nad vámi nevisí zralé kokosy, 
to by mohl být váš konec. Jsme kousek od rovníku, sluníčko vychází kolem šesté, zapadá taky kolem šesté. V půl sedmé je tma a je to 
prakticky celý rok stejné. Je tu úplně jiný svět, na který si musíte postupně zvyknout. Čeho si všimnete hned, je to, že se jezdí vlevo. 
Veřejně uznávaným náboženstvím je buddhismus, i když je tu nepatrné procento muslimů a křesťanů. Politické zřízení je konstituční 
monarchie, tedy království. Sebemenší urážka krále se trestá vězením. Mají zde svůj kalendář, letos je rok 2554. Thajci jsou neobyčejně 
milí a slušní a k cizincům tolerantní. Neexistují zde daně (jenom pro firmy s větším počtem zaměstnanců), ale ani důchody. 
Zdravotnictví je na vynikající úrovni. Zajímavou stránkou je zde stravování. Thajci jedí  prakticky všechno, co se sníst dá. Rýži, maso, 
zeleninu, nudle, ovoce. Ale i brouky, housenky a červy. Nejvíce jedí polévky. To je normální hlavní jídlo. Je jí obrovský kotel a může 
v ní být cokoliv. Skoro vše je pálivé a sladké. I klobásy, nebo vepřové špízy. Časem se zorientujete a když naznačíte, že no hot, no 
chilli, tak si pochutnáte. Vaří se zde na každém rohu, ve stáncích, v obchoďácích, v pojízdných kuchyních na motorkách, na ručních 
přenosných grilech udělaných z plechovky. Každý něco kuchtí, cmudí, čoudí. Ryby, mořské potvory, maso, kuřata, uzeniny, kukuřici, 
banány, placky, koblihy a já nevím co ještě. Vše přímo před vámi, ze surovin, které vidíte. Ovoce je nepřeberně druhů a o většině vůbec 
nevíte, co to je. To co známe, ananas, melouny, mango, banány papaja a pod. to vše chutná úplně jinak, než u nás, protože to dozraje na 
stromě. Vše je hrozně levné. Jíme kromě brouků, kobylek a červů všechno a ještě nám nikomu nic nebylo. I když je zde obrovský 
nepořádek a chaos, tak všechno funguje, vše je k dostání a hlavně, lidé jsou na sebe milí. Trávit zde zimu je velice příjemné a levné, 
přesto však v koutku evropské dušičky člověk občas povzdechne. Je to tu hezké, ale žít bych tu nechtěl. Je krásné občas poznat kus 
jiného světa, nadechnout se něčeho jiného, ochutnat něco jiného, poznat jiné lidi a způsob života, ale vždy je hezké vrátit se zase tam, 
kde je člověk zvyklý. A my, zvyklí na ten náš český sever, i když se zde musí celý rok topit a lítat s popelem, říkáme, Krompach ničím 
nenahradíš. 
 

Ze Siamu a dnešních 37. stupňů ve stínu zdraví Jirka Pomahač. 
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Pro zájemce - Prosinec 2011 - Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo pátek 2. prosince v 19:00 
DKM p ři Obchodní akademii Česká Lípa 
Roark Bradford 
ČERNOŠSKÝ PÁN BŮH 
A PÁNI IZRAELITÉ  
Podle stejnojmenného románu zdramatizovala paní Černíková – 
Drobná.  Braedfordovy povídky jsou úsměvnou parodií biblických 
příběhů, vycházející z mentality černošského národa, který si postavu 
Pána Boha kapánek polidštil, aby byl jeho chápání a srdci bližší. 
vstupné: 70 Kč 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie neděle 4. prosince v 17:00 
2. Adventní koncert 
DĚČÍNSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 5. prosince v 17:00 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
Kultura Nový Bor a Novoborští ochotníci NOPOĎ budou nadělovat 
dárky! Děti 
se mohou těšit nejen na Mikuláše a spoustu sladkých odměn, ale i na 
vystoupení klauna Kristyána a medvídka POCA. Nadílku pro děti 
mohou rodiče předat před představením ve foyer divadla.  
vstupné: 50 Kč 
 
Městské divadlo úterý 6. prosince v 19:00 
Velký vánoční galakoncert  
LEONY MACHÁLKOVÉ 
a BIGBANDU CL 
vstupné: 150 Kč 
 
Městské divadlo středa 7. prosince v 8:30 a v 10:00 
Divadlo Z Praku 
O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi 
Příběh o Psaníčkovém Andělíčkovi, který Ježíškovi nosí každé 
Vánoce psaníčka s dětskými přáními. Představení navozuje kouzelnou 
atmosféru českých Vánoc a připomíná živé i pozapomenuté tradice 
patřící k této zimní době. 
vstupné:40 Kč 
 
Navrátil ův sál čtvrtek 8. prosince v 18:00 
PhDr. Vladislav Jindra 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE KO ČÁRY JEJICH 
SVÁTOSTÍ 
vstupné: 50 Kč 
 
Městské divadlo sobota 10. prosince v 10:00 
Divadlo Na Rozhraní 
JAGABABA A T ŘI LOUPEŽNÍCI  

Pohádkový muzikál o zlé čarodějnici Jagababě, zakleté princezně 
Krasněnce, kocourovi Černoočkovi a o třech loupežnických bratrech 
Bonifáci, Grumpálovi a Hrombajsovi. 
vstupné: 50 Kč 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie neděle 11. prosince v 17:00 
3. adventní koncert 
ALEŠ TOMÁNEK - varhanní koncert 
vstupné: 70Kč 
 
Městské divadlo pondělí 12. prosince v 19:00 
Docela Velké Divadlo 
GANGSTEŘI Z M ĚSTEČKA 
Režie: J. Galin, Napsal: W. Ebert 
Komedie o malém idylickém francouzském městečku Valance, kde se 
nekrade, neloupí ani nevraždí a místní strážníci nemají co na práci. 
Jako blesk z čistého nebe je proto zaskočí rozhodnutí, že budou 
převeleni do většího města. Každý ze strážníků má v městečku něco, 
kvůli čemu je rozhodnut za každou cenu zůstat. A tak se to díky nim 
začne ve Valance hemžit zločinci, krádeže, loupeže a únosy jsou na 
denním pořádku a malé francouzské městečko, o kterém dosud nikdo 
nevěděl, má za chvíli nejvyšší zločinnost v celé Francii a díky tomu i 
nebývalou publicitu. 
Hrají: D. Suchařípa, R. Štolpa,  L. Lavičková, P. Erlitz aj. 
vstupné: 220  
 
Navrátil ův sál úterý 13. prosince v 19:00 
ZHASÍNÁNÍ  
koncert novoborské folkové skupiny a jejích hostů. 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo středa 14. prosince v 19:00 
IRSKÁ TANE ČNÍ SHOW 
FANTASY OF DANCE  
Taneční soubor Merlin (SK) 
vstupné: 250  
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie neděle 18. prosince v 17:00 
4. adventní koncert 
Irena Budweisserová a skupina Fade In 
vánoční koncert ve kterém se můžete těšit na spirituály s gospely, 
jazzové standardy i blues.  
vstupné: 150 Kč 
 
Městské divadlo Nový Bor neděle 18. prosince v 19:00 
Podještědští Pardálové uvádějí 
Jaroslav Dušek   
ČTYŘI DOHODY  
vstupné: 330/290 Kč 

 
Různé 
 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2011 
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390,  
mob.: 777 174 836 
26.11., 17.12.2011,  
 
 
 
 
 
 

Koloniál „U GOGA“  
Mařenice – křižovatka,potraviny, uzeniny, lahůdky 
Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16, So 7 – 10 
 
Ubytování v Krompachu 
Restaurace „Na Vyhlídce“ telf::  487 754 283, mob.:604 600 560 

 
 

A víc se toho sem už nevejde. Tak zase příště, v prosinci,…. 
 
 

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 Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“   p. Vincíkovi. 


