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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
Zprávy z obecního úřadu 
 
Skončilo jedno volební období a začalo další a zde je přehled, co se událo. 
Rozloučení starého vedení 
Vážení spoluobčané a všichni přátelé Krompachu a Lužických hor, 
čtyřleté volební období zastupitelstva obce Krompach dnem voleb skončilo. Ti, kdož byli přítomni na posledním veřejném zasedání 
obecního zastupitelstva ve středu 8. října 2014, viděli naše zastupitele v tomto složení naposledy. Volby do obecních zastupitelstev, 
konané 10. a 11. října 2014, rozhodly o novém složení obecního zastupitelstva. Ono se vlastně mnoho nestalo. Rozloučili jsme se  s paní 
Martinou Nešverovou a s paní Janou Davidovou, které již v novém volebním období nekandidovaly. Dovolte mi, abych jim nejen touto 
cestou poděkoval za jejich úsilí a práci pro dobro naší obce. To neznamená, že tím končí jejich aktivní přínos pro naši společnost. 
Samozřejmě mají kdykoli možnost svými podněty a nápady pomoci v dalším úspěšném rozvoji naší obce.  
 Na jejich místo zvolili občané pana Františka Chadimu a pana Josefa Vincíka. Ostatní členové obecního zastupitelstva se 
volbami nezměnili a vlastně pokračují v započaté práci dál. Po uplynutí zákonné lhůty pro odvolání proti průběhu voleb ke krajskému 
soudu v Liberci počne běžet patnáctidenní lhůta pro svolání veřejného ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Na tomto 
zasedání rozhodnou nově zvolení zastupitelé, kdo bude reprezentovat naši obec, tj. kdo bude starosta a místostarosta obce Krompach. 
 Buďme optimisty a předpokládejme, že se nikdo proti průběhu voleb v obci Krompach neodvolá. To se s konečnou platností 
dozvíme v pondělí 27. října 2014. Pak se ustavující zasedání obecního zastupitelstva bude konat nejpozději v pondělí 10. listopadu 2014. 
Datum bude samozřejmě upřesněno na Úřední desce obce Krompach a také elektronicky na webu obce. 
 Na závěr mi dovolte, abych upřímně poděkoval končícímu zastupitelstvu za pomoc a spolupráci v nelehkém čtyřletém volebním 
období a novému zastupitelstvu přeji hodně pevné nervy, hromadu skvělých a konstruktivních nápadů, vstřícnost, pochopení a 
všestrannou podporu občanů a hlavně klid a pochopení rodinných příslušníků, neboť veřejně prospěšná činnost je velice náročná na čas a 
nervy všech zúčastněných. 
Děkuji všem za podporu a porozumění. 

František Audes 

 

Vydává: Zapsaný spolek SpK z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
 

č. 11/14     www.spk_krompach.wbs.cz    listopad 2014 
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Finální výsledky voleb v Krompachu do obecního zastupitelstva 

 
 
5.11.2014 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva OÚ Krompach s volbou starosty a místostarosty. 
A jak to nakonec dopadlo?? 

starostou byl zvolen:    p. Audes František 
místostarostou byl zvolen:   p. Kopecký Jaroslav 
předsedou finančního výboru byl zvolen: p. Jirmásek Miloš 
předsedou kontrolního výboru byl zvolen  p. Vincík Josef 

Přejeme všem mnoho úspěchů v jejich práci pro blaho obce. 
 
A co nás i vás v nejbližší době v obci ještě čeká? Aneb co jsme pro vás společně připravili:  
 
Adventní věnce – pozvánka na 29. 11. 2014 
Na konci listopadu plánujeme navázat na tradici krompašských společných příprav na Vánoce. Zveme Vás tímto na dvě na sebe 
navazující akce – pro děti a pro dospělé. 
1. Adventní věnce pro děti  
V sobotu 29. listopadu 2014 v odpoledních hodinách se na obecním úřadě v Krompachu bude konat předadventní setkání, kde 
bude možné si vytvořit adventní výzdobu.   
V době od 13,00 do 15,30 hod. budeme pomáhat dětem  
• udělat adventní věnec či svícen; 
• nazdobit vánoční perníky. 
K dispozici dětem bude základní výbava k vytvoření adventních věnců a také napečené nenazdobené perníčky k ozdobení.  
Srdečně zveme k hojné účasti děti z DD Krompach a všechny další krompašské děti a mládež ☺☺☺☺. 
Na sousedském jarmarku „Krompach umí“ v červnu 2014 se osvědčily ukázky koníčků pro širokou sousedskou veřejnost. V návaznosti 
na to jsme proto výrobu adventních věnců připravily i pro dospělé.  
2. Adventní věnce pro dospělé 
V době od 15,45 do 17 hod. v sobotu 29. 11. 2014 budou na OU Krompach vítáni všichni dospělí, kteří si chtějí vyrobit a nazdobit 
adventní věnec nebo se jen tak v předvánočním čase potkat se sousedy.  
V místě konání bude také pro Vás připraveno základní vybavení na tvorbu věnců. Máte-li zájem použít své barvy či materiály, 
doporučujeme Vám přinést si pomůcky dle Vašich představ.  
Své výrobky si budou moci všichni autoři a autorky odnést s sebou.  
Těšíme se na Vás. 

Iva Jirmásková a Blanka Horáčková, Krompach umí 
Rozsvícení vánočního stromu 
Ještě týž den v sobotu 29.11. v 18:00 se uskuteční každoroční rozsvícení vánočního stromu na návsi obce. Rozsvícení proběhne za 
účasti pana faráře Repky. Během slavnostní akce proběhne i požehnání stromu a zhotovených adventních věnců  a budeme si moci 
společně zazpívat koledy. 
 
Sousedské posezení 
Po rozsvícení stromu v sobotu 29.11. proběhne další tradiční akce pořádaná SpK, a to již známé „sousedské posezení“ v prostorách 
obecního úřadu. 
K dispozici budou horké i studené nápoje a sladké i slané dobroty. A jak je každoročním zvykem,  prosíme i letos krompašské kuchařky a 
kuchaře, aby se pochlubili svými dobrotami ve prospěch svých sousedů. Těšíme se, že prožijeme krásné předvánoční společné chvíle. 
Chvíle, kdy jsou všechny spory zapomenuty a je dobrá nálada. 
Přijďte, všichni jste očekáváni. Vezměte s sebou dobrou  vánoční náladu. 

Rudolf Kalita, Sdružení pro Krompach, o.s. 
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Andělská slavnost 
Letos 12. až 14. prosince 2014 proběhne v DD Krompach oblíbená Andělská slavnost, na kterou bude v prosíncových Krompašských 
Rozhledech uveřejněna detailní upoutávka. Nyní v předstihu zveřejňujeme výzvu starosty na nové formě účasti „krompašáků“: 
 
Vážení spoluobčané, 
stalo se již tradicí, že v měsíci prosinci pořádá sdružení Letní dům v Dětském domově v Krompachu tradiční Andělské dny. Nejinak tomu 
bude i letos. Andělské dny se budou konat od pátku do neděle 12. až 14. prosince 2014. 
Náplň Andělských dnů bude jistě včas zveřejněna způsobem obvyklým, ale bude v programu malá změna, která by mohla zajímat naše 
ženy a dívky, možná se přidají i někteří muži. Tradičně v sobotu bylo vystoupení dětí a dospěláků v místním kostelíku. Letos si budeme 
muset bohužel vystačit pouze s areálem Dětského domova. V kostelíku nám vlivem vlhkosti a také stáří padá strop. A právě sobotní 
odpolední program je důvod, proč jsem se rozhodl tímto způsobem oslovit naše spoluobčany cukráře. 
 V průběhu odpoledního sobotního programu budou herci pražských divadel ochutnávat a hodnotit  vanilkové rohlíčky.  Napadlo 
mne, že by toto mohla být výzva pro naše ženy, dívky a některé muže, aby se nejen pochlubili ale také předvedli, jací jsou machři cukráři. 
Prosinec je měsíc, kdy se již v mnoha domácnostech peče vánoční cukroví a tradice cukrářských výrobků má u nás již dlouhou tradici. 
Připomeňme si některé akce (Cyrilo-metodějské slavnosti, buřtobraní, jarmark Krompach umí, setkání důchodců, rozsvěcení adventního 
stromu ). 
 Všechny tyto akce se neobešly bez tradičního pohoštění přítomných, které obstaraly naše ženy cukrářky. A je dlužno podotknout, 
že se svého poslání zhostily se ctí, za což jim budiž chvála a poděkování. 
 Co na to vy, ženy naše ctěné a milované. Zvednete hozenou rukavici? Nebo dopustíte, aby byly hodnoceny pouze vanilkové 
rohlíčky, které upečou děti z domova spolu se svými tetami? Já věřím, že tak, jako se dokážete skvěle postarat o plné stoly při našich 
společných akcích, ukážete i letos při Andělských dnech, že se nebojíte konkurence a k výzvě se postavíte čelem. 
 Naše milované ženy, já vám věřím. 

František Audes 
 
 
Babinec  
Tento měsíc se „Babinec“ koná v sobotu 15.11. 2014 od 20hod., v restauraci „Na Vyhlídce“.  Všechny příznivkyně jsou 
srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 
 
 
Různé 
Opět trochu z historie „Po kom máme chaloupky?“ 
V příloze uvedená zhruba 100 let stará fotografie je velmi vzácným dokladem dlouhé tkalcovské tradice nejen v Krompachu, ale v celém 
českém pohraničí. Byla nalezena na půdě chalupy č. 66 na Valech a díky laskavosti současných majitelů mi bylo umožněno ji 
vyfotografovat a prezentovat na stránkách Krompašských rozhledů. Obrázek má velkou historickou výpovědní hodnotu a je vzácným 
národopisným svědectvím. Je třeba říci, že také nadnárodním, neboť české ani německé tkalcovství se nijak nelišilo. V popředí vidíme 
starší manželský pár, který na kolovratu připravuje zřejmě lněnou přízi, kterou (patrně jejich dcera) v pozadí tká na tkalcovském stavu v 
režné plátno. To pak bylo vykupováno tzv. faktory, kteří je prodávali k dalšímu zpracování, většinou strojovému potištění nějakým 
vzorem, ale i jako materiál k výrobě ložního i spodního prádla. V našem kraji se o rozvoj plátenictví významně zasloužil český rod hrabat 
Kinských, který od 18. stol. vlastnil panství Sloup, do května roku 1945, kdy byl jeho poslední majitel zastřelen sovětským vojákem. Lze 
tedy uzavřít, že většinu našich dnešních chalupářských jizeb v posledních třech stoletích vyplňovalo zobrazené přadlácké a tkalcovské 
náčiní, u nějž obyvatelé chalup trávili většinu svého času. Byli to skutečně lidé tvrdé práce a pouze tato denní dřina jim umožňovala 
skromnou existenci, než se výroba tkanin přestěhovala po polovině 19. století do početných továrniček v kraji, jejichž budovy spatřujeme 
dodnes. Stoprocentní zánik domácí výroby to však neznamenalo, jak svědčí zde uvedená fotografie. Tito naši předchůdci jsou pohřbeni na 
venkovských hřbitůvcích, včetně krompašského.  
 A tak s postupujícím podzimem, jenž obsahuje i svátek mrtvých, s určitou nostalgií nad nepřetržitostí lidského údělu „si v potu 
tváře vydělávat chléb vezdejší“ člověku maně přijdou na mysl slova básnické prózy Františka Halase – Já se tam vrátím (jež je věnována 
jeho rodné Vysočině): „Ty můj kraji, ty mé bezpečí, ty má zatvrzelosti, ty má věčnosti. Tvá hlína, mnuta v prstech, voní po zetlelých 
vlasech dávno pohřbených tkalcovských dědů a báb a je přísadou mé krve…  Už aby bylo po tom pekelcování místy, kam nepatřím. Ať 
svítí světla milovaných chalup, ne jako bóje v dálce, ale betlémsky radostně a vytrvale. Ať si jen Země letí do prázdna …, jen když zbude 
jistota jednoho místa, místa posledního, místa jen pro hrob. Chci ho mít tam, jen tam u nás. Kdyby mi jen oči pro pláč zbyly, já se tam 
vrátím, já se tam i poslepu vrátím“.  

M. Hlinomaz 
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Stručně z regionálního tisku 
 
Cvikovské pivo 
Cvikovský pivovar křísí novoborská společnost Jakub. Naposled se zde vařilo pivo před 46 lety V současné době probíhá zkušební 
provoz. Předpoklad otevření pivovaru s restaurací je 22. listopad. Prohlásil generální ředitel společnosti Jakub p. Jiří Jakoubek. 
Cvikovský pivovar má vlastní pramen vody, k pivovaru patří i dva rybníky. Jakoubek počítá v pivovaru rovněž s penzionem a zahradou. 
Plánuje v něm koncerty a společenské akce. 
 
Lyžování na Luži 
Došlo na nejhorší. Ski  areál Luž je pojem, který po 25 letech přestal existovat. Ani vleky nejsou. 
Dnes už bývalá provozovatelka Hana Doskočilová nechala zařízení odstranit po tom, co jí posledního září vypršela výpovědní lhůta. 
Uzavření areálu vyvolalo mezi lidmi bouřlivé emoce. Všechny zajímá, zda se na Luži bude lyžovat. V současné době není nikdo schopen 
nic takového slíbit. Doskočilová se rozhodla ukončit své podnikání kvůli špatné finanční situaci. Položila ji údajně loňská zima, 
konstatoval starosta. 
. 
 
 
 
Vyšel kalendář na rok 
2015. 
 
 
Pro zájemce je k mání kalendář 
s názvem ,,Historie 
krompašských hospůdek na 
starých pohlednicích‘‘.               
K dispozici a prodeji je na OÚ 
Krompach a v restauraci Na 
Vyhlídce.Vydává OÚ Krompach 
a návrh kalendáře zpracoval a 
navrhl z archivních materiálů 
Miloslav Panák. 
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Kuchařský koutek  
Koule z mletého vepřového masa a balkánského sýra 
Suroviny: 500 g  syrového mletého vepřového masa (plec, krkovice, ramínko,..), 200 g balkánského sýra, 1 celé vejce, sůl 
dle chuti (pozor, sýr je slaný), mlého dle potřeby, pepř mletý, strouhanka (na obalení). 
Postup:  Všechny suroviny s výjimkou strouhanky smícháme dohromady a doplníme mlékem dle potřeby. Necháme cca  ½ 
hodiny odležet a vlhkýma rukama děláme koule o průměru cca 3-4 cm, nebo placičky jako karbanátky a obalíme je ve 
strouhance. Smažíme na pánvi nebo ve fritovacím hrnci. 

DOBROU CHUŤ ! 
Jiné 
Prodej  pozemku v Krompachu 
Popis nemovitosti 
Prodej mírně svažitého pozemku v obci Krompach nedaleko hranice s Německem. Pozemek u hlavní silnice, která nyní prošla kompletní 
rekonstrukcí, tvoří proluku v původní zástavbě. Voda je v dosahu bez přípojky, elektřina na pozemku. K dispozici je vyjádření ke stavbě 
od ČEZ, obcí, CHKO... V obci je základní občanská vybavenost, samotná lokalita však nabízí krásnou přírodu, množství turistických tras 
a zajímavostí.  

Typ reality: Stavební pozemky  k bydlení  

Plocha: 1513 m2 

Lokalita: Krompach, okr.Česká Lípa, Liberecký kraj 

 

    
bližší informace na adrese: pí. Davidová, Krompach 111, 471 57 Krompach 

 

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 kontaktovat našeho obchodního manažera 
pro tuto oblast pana Josefa Rejmana.  
Tel: +420 731 411 684, e-mail: rejman@henig.cz 
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NABÍZÍME  GEODETICKÉ PRÁCE 
ve vysoké kvalitě za nižší ceny 

Využijte akční slevy  15% na zaměřování budov a vyměřování pozemků. 
GEOPLÁN CZ s.r.o.   Malá 1177, 470 01 Česká Lípa 
Tel.:   487853485 Mobil:       603499351, 737817162 
E-mail:      clipa@geoplancz.cz  www.geoplancz.cz 

Před každou zakázkou Vám zdarma poradíme a zpracujeme cenovou nabídku. 
Za firmu Ing. Pavel Soukup-oprávněný zeměměřický inženýr 
Ing. Doubravka Soukupová-oprávněný zeměměřický inženýr 

 
 
 
 
 
 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2014 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

22.11., 13.12., 3.1.2015 
 
 

Jídlo s dovozem (i soboty a neděle) 
Nerudova 264/II 
471 54 Cvikov II 

Tel :  483 034 452 
Mobil :  777 731 310 

Email :  objednavky@jidlosdovozem.cz 
Web :  www.jidlosdovozem.cz 

 

 
 

 
 
 
 
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 


