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Restaurace „U Zámku“ 
 
Na noc z 11. na 12.12.2012 jen málo kdo z krompašáků někdy zapomene.  Noc, kdy v ranních hodinách zvítězilo zlo.  Čin, který 
vyvolal v lidech, nejen místních ale i v chalupářích, vztek a slzy. V pět hodin ráno podlehla plamenům dominanta Krompachu. 
Historická budova, tvrz, která přečkala staletí, podlehla plamenům založeným někým zlým. Restaurace „U Zámku“ skončila v troskách. 
Budova, která vždy bývala středem dění v obci. Tedy jen do té doby, než se stala předmětem obchodu, než do ní přišel člověk, který ji 
dokázal znehodnotit a zavřít. Zničil tak místo, kde se všichni scházeli. Doufejme, že se zbylých, smutných trosek ujme někdo, kdo 
budově dokáže vrátit bývalou slávu a vzhled.  Kdo ji dokáže přivézt zpět k životu.  Jistě bude mít podporu všech občanů i chalupářů v 
obci. 

  dříve a dnes     
 

     
 

A  pozorně si všimněte této fotografie. Díky hasičům nelehly popelem okolní domy. Kdyby vybuchly tyto lahve, kdo ví ? 

 
 

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

č. 011/12        listopad 2012 
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Omluva. 
Omlouvám se za nepřesnou informaci, kterou jsem uvedl v minulém čísle o silnici na Hrádek. 
Cituji: 

- Opravu silnice od návsi na Hrádek (pod Hvozd) financuje obec z peněz, které se OU podařilo dodatečně získat jako opravy po 
povodni  2007, které bývalé zastupitelstvo vůbec nenárokovalo. 

- Správně se jednalo o povodeň v srpnu 2010 
Kal. 

Informace z Obecního úřadu 

FOND SOLIDARITY EU – DOTACE 
Obec Krompach, se sídlem Krompach 49, 471 57 Krompach, obdržela 17.9.2012 účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje "FOND 
SOLIDARITY EU" ve výši 138 113,00 Kč.  
Finanční prostředky byly použity na nákup posypového materiálu, vyčerpání a vyčištění ČOV a další.  
 
Úřední hodiny pošty v Mařenicích: 
Pondělí až pátek od 8,00 do 9,00 hodin a od 15,00 do 16,15 hodin. 
 
Klasická půlnoční mše svatá  
bude v krompašském kostele 24.12.2012 od 16,00 hodin bez hraného betlému - děti jsou na horách. 
 

Díky, F. Audes 
Andělé po třinácté 

 
Víkend 7. – 9. prosince 2012 bude již po třinácté patřit Andělské slavnosti. Tu pořádá Občanské sdružení Letní dům společně 
s Dětským domovem v Krompachu. 
Srdečně zveme malé i velké návštěvníky na pohádkový a adventně laděný program.  
 
Pátek 7. prosince 
18,30  slavnostní zahájení - ohnivé a světelné představení, skupina Hypnotica  
Sobota 8. prosince 
10,00  obchůzka andělů obcí s pozváním na odpolední program 
14,00  pohádka Andělé z lesa, Divadlo Líšeň / pohádkový příběh o holčičce, bytostech z lesa  

 a andělech  
14,30  tvořivá dílna na téma vánočních zvyků  
15,00  interaktivní hra Figurkov, Divadlo Líšeň  
16,00  Kytlický chrámový sbor, Kostel Čtrnácti svatých pomocníků 
Neděle 9. prosince 
9,00-12,30  tvořivé dílny pro malé i velké (vánoční ozdoby z vosku, kaleidoskop, hudební  

a výtvarná dílna) 
 
Není-li uvedeno jinak, koná se program v prostorách Dětského domova, Krompach 47.  
Dobrovolné vstupné. 
 
Slavnost se koná za podpory Státního fondu kultury České republiky, Nadace Umění pro zdraví, Nadace Terezy Maxové dětem, 
Diplomatic Spouses Association a Sodexo s.r.o.   

 
Andrea Blahovcová a Lucie Kokrdová, Občanské sdružení Letní dům 

www.letnidum.cz 
Sousedské setkání. 
 
Po úspěchu v loňském roce plánuje |SpK  ve spolupráci s Obecním úřadem další ročník sousedského předvánočního setkání.  
Akce se tak jako loni uskuteční na první adventní sobotu u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku, letos tedy 1.12.2012. 
Setkání začne v 17 hodin odpoledne v zasedací  místnosti Obecního úřadu, kde na vás bude čekat stejně jako loni mnoho sladkých i 
slaných dobrot, kterými se jistě budou chtít hospodyňky zase pochlubit. Kromě toho pro Vás bude i svařené víno a pokud se uvolní 
prohibice tak i grog, případně punč nebo svařené víno. 
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Od 18:30 hodin proběhne slavnostní rozsvícení a požehnání vánočního stromku panem farářem. 
Vezměte s sebou k této slavnostní příležitosti dobrou náladu a přijďte si popovídat. 
Loni bylo setkání velmi příjemné. Sousedské vztahy se přeci jen zlepšují. 
Zároveň prosíme hospodyňky, které by byly ochotny přispět ke společné vánoční náladě i pečivem či slanými laskominami, aby své 
příspěvky přinesly do 17:00 do budovy OU. Děkujeme všem za příspěvky ! 

Kal 

 
Němčina 
 
Připomínám zájemcům, že nadále probíhá výuka němčiny. Každý týden v úterý od  13:15 hodin v prostorách Obecního úřadu. 
 
Od našich čtenářů. 
 
Babinec 
Dne 9.11. se v restauraci Na Vyhlídce konala pod vedením 
Jarky Davidové sešlost krásnější poloviny Krompachu, 
nehezky nazývaná “babinec“. Setkání bylo v pořadí již druhé a 
účast byla hojná. Všechny jsme se prima pobavily, okoukly 
všechny známé a s neznámými jsme se seznámily, popily víno 
či pivko a vyměnily si „zkušenosti“. A protože se nám to velmi 
líbilo, dohodly jsme se, že další „babinec“, jako malé 
odpočinutí v předvánočním spěchu, se bude konat 7.12. 
v 19:00 zase v restauraci Na Vyhlídce. Všechny ženy a dívky 
jsou zvány (a pánové tím získají volný večer). 

 
 

Můj největší houbařský zážitek 
 
U nás na chalupě tolik hub, třeba jako v jižních Čechách neroste, to víte sever, ale když vyjde počasí a člověk to tam trochu zná, tak se 
dá  něco najít. 
Jednou takhle na podzim, byla už druhá půlka října, byla nepříjemná zima a houby už dávno přestaly růst. Najednou se udělalo na pár 
dnů hezky, vysvitlo sluníčko a z lesů se dokonce začalo pářit. Byla sobota odpoledne, přejeden po obědě jsem si řekl, že bych se měl 
trochu projít. Na houby už nikdo nechodil, já jsem ale blázen a tak mi to nedalo. Bylo namoklo a těch pár teplých dnů, lákalo mě to. 
Venku bylo příjemně, vítr lehce pofukoval. Řekl jsem si zkusím to. Když nic nenajdeš, tak se alespoň projdeš a to ti jen prospěje. 
Vzal jsem si svůj košík, takový ani velký, ani malý, svůj nožík a vyrazil jsem. Všichni se mi smáli, že jsem blázen, touhle dobou jít na 
houby, dávno je po nich a nikde nic už neroste. Já jsem si myslel svoje. Je lepší se jít projít do lesa, než sedět doma, nebo v hospodě. 
Cestou do lesa jsem potkal pár lidí, kteří měli stejný nápad jako já, ale nikdo nic nenašel, prý ani prašivka. Nechtěl jsem se vracet, bylo 
mi úplně jedno, jestli něco najdu, nebo ne, chtěl jsem se prostě provětrat. Šel jsem dál, měl jsem pár svých míst, kde jsem vždycky něco 
našel a tam jsem zamířil. Prolezl jsem je jedno po druhém a opravdu nikde nic nebylo. Ani ťuk. Opravdu ani ta prašivka. Rozhodl jsem 
se vrátit pomalu domů. Chtěl jsem jen obejít kopec a spodem pak zpátky k chalupě. Coural jsem se už jen tak bez hledání a zamířil ke 
vsi. Vyšel jsem na kraj lesa a vpravo přede mnou se otevřel takový mírný svah, nahoře prudší, jižní strana, sluníčko se tam hezky 
opíralo. Bylo tam mlází, pár břízek, sem tam osika, na kraji pár modřínů. Nikdy jsem tam předtím nechodil, ale lákalo mě to. Pořád mi 
něco říkalo, abych se tam podíval. Tak jsem si řekl, že to ještě zkusím a pak se už vrátím domů. Vyškrabal jsem se nahoru, až do toho 
mlází. Připadal jsem si najednou jako v ráji. Byl jsem tam sám, všude ticho a klid, sluníčko, krásný výhled do kraje. Básník by to 
vyjádřil asi takto. 
 Zbytek rezavých dosud neopadaných lístků osik se třpytil v paprscích odpoledního slunce a žlutý koberec modřínového jehličí zakrýval 
povadlou trávu. Kmeny opadávajících bříz zářily svou panenskou bělostí. Jen smrčky si zachovaly svoji důstojnou zeleň a pyšně se 
vlnily v podzimním vánku. Nedaleko přeběhlo tiše několik srnek. 
No co vám mám povídat, místečko to bylo jako v pohádce, jako stvořené pro nějakého křemenáče, nebo kozáka. Ani klouzek by tam 
nemusel chybět. Nejdřív jsem to tedy prolezl trochu po okraji v těch modřínech a v trávě, tam kde bylo nejvíc sluníčka. Nic. Pak jsem 
hledal v osikách a v listí. Taky nic. No a nakonec jsem vlezl do toho smrkového mlází. Měl jsem pocit, úplně jako bych měl nějakou 
předtuchu, která mě nutila vlézt do toho houští. Tady je poslední šance něco najít a vzpomněl jsem si přitom na všechny ty posmíváčky 
co mě od hub odrazovali. Do této chvíle jsem neměl v košíku vůbec nic. Rozhrnul jsem tedy to houští, pořádně se rozhlédl a věřte 
nevěřte, tam vám bylo taky h…… A tak jsem šel s prázdnou domů. 
 A to byl můj největší houbařský zážitek. 

JP 
Už jsme nevěřili…  
 
Věru, v téhle situaci, kdy ministerstva i krajští úředníci nenechali nic na kontech a ani z dotací mnoho nezbylo, jen málokdo věřil tomu, 
že na Krompachu ještě uvidí silniční stroje a dokonce i nový asfaltový povrch silnice. 
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Nejvíce zničená byla cesta od rybníka směrem ke Hvozdu a ta se nyní tím novým povrchem může pochlubit. Všichni víme, že je zde 
více zastupitelů, ale všem je rovněž jasné, že děním v obci vždy hýbe (nebo nehýbe) především starosta.  
No a dva poslední naši starostové nebyli dobří ani na ozdobu, spíše ku škodě, takže ten nynější, pan František Audes, se rozhodl 
s nicneděláním skončit. Tak dlouho jezdil do Liberce, tak dlouho obcházel a obtelefonovával kanceláře, až se mu podařil husarský 
kousek. 
Odněkud vymámil alespoň takovou částku, aby bylo na nový povrch vozovky a zároveň na nový příkop podél, nové můstky, propojení 
s rybníkem, vyrovnání kanálových vík a vše další, co k tomu patří. Letos se sice práci nepodaří dokončit, ale to, co už je vidět a co 
používáme, ukazuje, že dílo bude mít úspěch. Jen tak dál…  
 

V Krompachu, 3.11.2012 
Zdraví vás   Josef Vincík  

 
Pro kulturní nadšence  –Městské divadlo Nový Bor  
 
Navrátilův sál sobota 1.prosince v 19:00 
U nás v (Lužických) horách 
MARTIN ŽÁK & NEW 
-TIME COUNTRY BAND 
Sedmý večer při svíčkách a petrolejce tentokrát ve znamení 
nejnovějšího 
CD "Blues pracujícího muže" Přední jazzoví muzikanti Adam 
Tvrdý (el. kytary) a Jaromír Helešic (bicí)  
vstupné: 120 Kč  
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie neděle 2. prosince v 17:00 
1. adventní koncert 
PAUL BATTO Jr. Duo 
Paul Batto Jr. (Slovinsko/USA) kytara, zpěv a Ondřej Kříž 
(CZ) klávesy. 
Strhující zážitek, zazní gospely a spirituály. 
vstupné: 90 Kč 
 
Městské divadlo úterý 4. prosince v 8:30 a v 10:00 
Hudební divadlo dětem 
HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ 
Zpívání a povídání o tom, o čem vlastně krásné vánoční svátky 
jsou. 
V temperamentním podání zazní nejen koledy, ale i krásné 
písničky z autorčiny dílny. 
Scénář, režie, hraje a zpívá: Michaela Novozámská       Pro děti 
od 3 do 10 let. 
vstupné: 50 Kč 
Rezervovat vstupenky lze pouze telefonicky na číslech  487 
728 083, 487 726 755 a 487 725 539 
 
Městské divadlo středa 5. prosince v 17:00 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
Kultura Nový Bor, s.r.o. a novoborští ochotníci NOPOĎ budou 
nadělovat dárky!  
Těšit se můžete na Mikuláše i pohádku. 
Nadílku pro děti mohou rodiče předat před představením ve 
foyer divadla. 
vstupné:60 Kč  
 
Městské divadlo pátek 7. prosince v 19:00 
DKM při OA Česká Lípa, autoři: J. Žák/H. Burešová 
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA 
Známý příběh ze školního prostředí se swingovými melodiemi 
z období 30. let. 
„Študáci“ - Jiří Gottlieber, Michal Pintér, David Vrabec, Honza 
Tomek, Ondra Picek, Jirka Nesvorný Dáša Hrušková, Lenka 
Chárová, Kristýna Zieglerová, Denisa Zajícová, Míša 
Petráčková, Kristína Zieglerová 
„Kantoři“ - členové Divadelního klubu Jirásek 

Režie - Ivana Bufková  
vstupné: 90 Kč  
 
Městské divadlo sobota 8. prosince v 10:00 
Divadlo Nymburk 
ČERT A KÁČA 
Pohádka pro děti. Úsměvné představení o hubaté Káče, 
chytrém ovčákovi a napálených čertech s písničkami Antonína 
Hlavičky. Napsal: Jiří Teper 
vstupné: 60 Kč  
 
 
Navrátilův sál sobota 8. prosince od 19:00 
PAVEL V ĚTROVEC COMPANY (PVC) 
Swingový večer v podání Pavla Větrovce (klavír), Josefa 
Nepustila (bicí) Oty Jirgla (kytara), Aleny Průchové (zpěv) 
vstupné: 90 Kč 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie neděle 9.prosince v 17:00 
2. adventní koncert 
DITA EISELTOVÁ (klavír)  
DAVID SINGER (housle) 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo Nový Bor úterý 11. prosince v 19:00 
AP-Prosper, autor: Peter Quilter 
OPONA NAHORU 
Režie: David Prachař  
Komedie, ve které podivuhodná závěť svede dohromady 
osudové ženy jednoho mrtvého muže. 
Všechny po něm zdědí divadlo a však s tím, že divadlo musí 
dál provozovat. Slavnostního otevření se má zúčastnit i 
Madonna, ta však na poslední chvíli odřekne, ale jedna z dam 
situaci zachrání. 
Hrají: (Tereza) Kateřina Winterová , (Pam) Jana Krausová , 
(Betty) Jaroslava Obermaierová (Sharon) Lucie Polišenská, 
(Jackie) Linda Rybová  
vstupné: 260 Kč 
 
 
Městské divadlo pátek 14. prosince v 19:00 
Divadlo Járy Cimrmana 
Cimrman / Smoljak / Svěrák 
LIJAVEC 
Hra s opravdovým deštěm. 
V hlavní roli vrchního inspektora se představí Zdeněk Svěrák. 
Dále hrají: Petr Brukner/Jaroslav Weigel, Miloň 
Čepelka/Genadij Rumlena, Václav Kotek/Marek Šimon. 
Režie: Ladislav Smoljak 
vstupné: 370 Kč 
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie neděle 16.prosince v 18:00 
3. adventní koncert 
CAMELLA 
- novoborský smíšený pěvecký sbor při ZUŠ v Novém Boru 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo středa 19. prosince v 19:00 
VELKÝ VÁNO ČNÍ KONCERT 
BIG BAND CL 
host: jazzová zpěvačka EVA EMINGEROVÁ - DOSTÁLOVÁ 
vstupné: 150 Kč 
 
Navrátilův sál čtvrtek 20. prosince v 18:00 

PhDr. Vladislav Jindra 
TROCHU HISTORIE 
NIKOHO NEZABIJE 
Dítka" starého mládence hraběte Kinského aneb Jak se 
porovnaly statky v Maxově, Pihelu, v Janově, ve Skalici i na 
Svojkově 
vstupné: 50 Kč 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie neděle 23.prosince v 17:00 
4. adventní koncert 
LUŽICKÁ TRÁVA 
Zazní spirituály a gospely. 
vstupné: 70 Kč 
 

 
 
Historické pohlednice 
 

 
archiv Panák 

 
Kuchařský koutek - Tentokrát něco pro naše spoluobčany, kteří jsou nuceni držet bezlepkovou dietu. 
 
 
Zlaté žampiony 
 
Suroviny (pro 4 osoby) 
1 kg žampiónů 
5 lžic sojové omáčky 
1 lžička kari nebo kurkumy 
½ lžičky koření Naší Goreng 
olivový olej 
bezlepkový chléb Penam Bezlepek 
 
Příprava: 
Pokud jsou žampiony mladé a malé, lze je jen opláchnout 
vřelou vodou a oschlé konce nožiček ořezat. Jsou-li větší, 
budou mít tužší slupku, a tu je lépe oloupat. 

Na hlubší teflonové pánvi, ke které máme poklici, rozpálíme 
asi 6 lžic olivového oleje. Zasypeme kari a Nasí Goreng 
kořením. Ztlumíme plamen, pánev odstavíme a přidáme 
sojovou omáčku – asi 4 lžíce – záleží, jak moc koncentrovanou 
omáčku máte k dispozici – v případě slaných a hodně 
koncentrovaných sojových omáček ředíme vodou (např. 2 lžíce 
omáčky, 2 lžíce vody). Na obalu sojové omáčky je třeba hlídat 
přítomnost pšenice. 
Pak přidáme žampiony a pánev přiklopíme pokličkou, 5 minut 
pečeme na silnějším plameni, aby žampiony získaly zlatavou 
barvu, pak 20 minut dusíme pod pokličkou a občas podlijeme 
vodou. 
Podáváme s bezlepkovým pečivem. 

Jáhlový salát s arašídy a pórkem 
 
Suroviny: (pro 4 osoby) 
1 hrnek jáhel (200 g) 
2,5 hrnku vody (600 ml) 

pórek (320 g) 
pražené arašídy (200 g) 
kukuřice 
1 polévková lžíce sojové omáčky (8 ml) 
1 bobkový listopad 4 kuličky nového koření 
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4 hřebíčky 
špetka skořice 
4 lžíce oleje (40 g) 
Bezlepkové bagetky Penam Bezlepek 
 
Příprava: 
Na 1 díl jáhel vždy počítáme 2,5 dílů vody. Jahle 
propláchneme v cedníku. Pak je nasypeme do hrnce a přidáme 
lžičku oleje. Na mírném ohnije krátce promícháme a zalijeme 
vodou. Vaříme 20 minut na velmi mírném ohni bez míchání. 

V jiné pánvi necháme na rozpáleném oleji osmahnout pórek 
nakrájený na plátky a počkáme až zesklovatí. Zakápneme 
sojovou omáčkou, přidáme arašídy a asi 3 – 5 minut je 
necháme opékat. Pak přidáme zrna kukuřice a směs 10 minut 
mícháme na mírném ohni. Potom ji odložíme do misky. 
V pánvi rozpálíme1 lžíci oleje, přidáme vařené jáhly a směs 
s arašídy, promícháme a podáváme s bezlepkovým pečivem. 
 

 
Tak tedy dobrou chuť. 
 
Dnes něco pro Miloše a Alenu, ale nejen pro ně. 
 
Znáte 10 nejdéle žijících živočichů? 
 

- škeble arktika islandská – (Arctica islandica) – severní část Atlantského oceánu – 405 let 
- želva obrovská – (Dipsochelys gigantea) – atol Aldabra, Seychely – 255 let 
- kapr koi – (Cyprinus carpio) – Japonsko – 226 let 
- velryba grónská – (Balaena mysticetus) – studená moře severní zemské polokoule – 211 let 
- prlorodka říční – (Margaritifera margaritifera) – severní zemská polokoule – 210 let 
- ježovka obecná – (Strongylocentrotus franciscanus) – severní zemská polokoule) – 200 let 
- mlž obří – (Panopea generosa) – západní pobřeží severní Ameriky, Asie – 160 let 
- hatérie novozélandská – (Sphenodon punctatus) – Nový Zéland – 111 let 
- Papoušek Ara – (Ara ararauna) – severní oblast Jižní Ameriky – 111 let 
- Slon indický – (Elephnas maximus) – jihovýchodní Asie – 86 let 

Tak, kdo z Vás to věděl? 
Zdroj - EPOCHA 

 
 
 
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 !!! 
 
 
 
Různé 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2012 
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, 

mob.: 777 174 836 

17.11., 8.12., 29.12.2012, 19.1 
 

 
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 
 
 

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. 


