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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 

 
Z obce 
Tak co nás ještě letos v obci čeká? No, nudit se asi nebudeme mít čas. Nejbližší akce je v sobotu 28. listopadu. První 
advent. A začínáme brzy dopoledne a končíme pozdě v noci. Tak si šetřete síly. 

Pozvánka na první adventní sobotu 
 v Krompachu 

Sobota 28.11.2015 
 
10:00 – 12:00 Adventní věnce a vánoční perníčky pro děti  z DD Krompach – v zasedací 

místnosti OÚ si děti z DD mohou vytvořit a ozdobit adventní věnce a ozdobit 
vánoční perníčky. Materiál, včetně perníčků, bude k dispozici. 

 
14:00 – 17:00 Adventní věnce a vánoční perníčky pro sousedky a sousedy – v zasedací 

místnosti OÚ si mohou dospělí i děti vytvořit a ozdobit adventní věnec či si 
přijít jen tak popovídat se sousedy. Základní materiál na věnce bude 
k dispozici, vlastní pomůcky jsou vítány. Navíc je pro zájemce možné 
vyzkoušet si zdobení perníčků. 

 
18:00 Rozsvícení vánočního stromu na návsi a požehnání stromu a adventních 

věnců panem farářem. 
 
následuje Tradi ční sousedské předvánoční posezení spojené s občerstvením a 

popovídáním v zasedací místnosti OÚ. 
 
 
20:00 Adventní posezení pro dospělé s vystoupením známé a oblíbené netradiční 

skupiny tradi čního jazzu MK3 v restauraci Na Hřebenovce. 
 
 

Sdružení pro Krompach, o.s., Krompach umí, Penzion a restaurace Na Hřebenovce a 
 Zastupitelstvo obce Krompach  

zvou všechny děti i dospělé na první adventní sobotu v Krompachu, přijďte si udělat vlastní adventní věnec, 
popovídat se sousedy, ohřát se, občerstvit a naladit se na nadcházející Vánoce. 

 
 
 
 
 
 

Vydává: Sdružení pro Krompach, z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
 

č. 11/15     www.spk_krompach.wbs.cz    listopad 2015 

B. Horáčková, I. Jirmásková 
Krompach umí 

B. Horáčková, I. Jirmásková 
Krompach umí 

OÚ Krompach, SpK, o.s. 

SpK, o.s., OÚ Krompach, 

Penzion a restaurace Na 
Hřebenovce 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

2/6 

A co dalšího? 
5.12.2015 sobota – restaurace „Na Hřebenovce“ pořádá mikuláše i s mikulášskou nadílkou pro děti a večer zábavu pro 

dospělé. 
11. – 13.12.2015 – dětský domov – „Andělské slavnosti“ 
19.12.2015 sobota – restaurace „na Hřebenovce“ -  koncert 
24.12.2015 – v prostorách Dětského domova se koná od 15:30 Vánoční mše. 
31.12.2015 od 20. hodin se v prostorách restaurací  „Na Hřebenovce „ a  „Na Vyhlídce“ konají silvestrovské oslavy. 
 
Takže, je toho dost, z čeho si můžete vybrat. Přijďte pobejt a sledujte plakátky s upřesněním akcí. Některé akce vám ještě 
připomeneme v prosincovém vydání „Rozhledů“. 
 
Místní kostel 
 
Jistě jste si všimli, že kostel dostal novou střechu. Spolku „Janské kameny“ se podařilo získat peníze a dokončit opravu 
střechy.  
Proslýchá se, že příští rok by snad mohlo (vše závisí na penězích) dojít i k opravě stropu, a tak bychom pak zase mohly 
konat některé akce v důstojném prostředí kostela. 
 
Restaurace „U Zámku“ 
 
S radostí sdělujeme, že se konečně našel nový majitel bývalé restaurace „U Zámku“ a začal s opravou. Vzhledem k tomu, 
že trosky dlouho chátraly, budou opravy náročné a předpokládá se otevření za cca dva až tři roky. Je potřeba v první řadě 
budovu zakrýt proti povětrnosti a nechat dostatečně vyschnout. 
Údajně by v budoucnu měla mít restaurace i sál v prvním patře, a tudíž by zde mohlo případně najít domovskou scénu i 
místní amatérské divadlo ĎAS. 
Přejeme novým majitelům hodně síly. 
 
Bývalý kravín 
 
Obec plánuje rekonstrukci a přestavbu na kulturní, společenské a turistické centrum. 
 
Rybník 
 
Obec připravuje revitalizaci rybníka. Seznámení o rozsahu akce by měla obec zveřejnit na veřejné schůzi 18.12.2015. 
 
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 SDH a za pomoci občanů a škol se dobrá věc podařila. Podařilo se nasbírat 1 tunu víček, za 
kterou SHD dostalo 6,5 tis. Kč. 
Dne 24. 10 2015 byla víčka v prostorách místní hasičské zbrojnice předána malé pacientce, která přijela v doprovodu 
svých rodičů.  
Přejeme dívence co nejlepší uzdravení. 
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Omluva krompašským sportovcům. 
 
12.9. se v Drnovci konal turnaj v malé kopané. (psali jsme v minulém čísle) Doplňujeme znovu jména všech hráčů a 
omlouváme se, že nám jméno jednoho z hráčů ze seznamu vypadlo. 
Za Krompach se zúčastnilo družstvo sportovců ve složení: Kopecký Jan, Malý Radek, Ježek Dan, Krejčík Lukáš, 
Švára Michal a Babický Robert.  
 

  
 
Otevření nové knihovny v Krompachu 
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. Zároveˇn 
připravujeme pro knihovnu i doprovodný program, o kterém budeme informovat. V knihovně je přístupný i internet. 
(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  restaurace Na Vyhlídce 
24.10.2015 oslavila za přítomnosti hostů i oblíbené skupiny tradičního jazzu MK3 již 19 let restaurace„Na Vyhlídce“. 
Podle ohlasu opět povedený a krásný večer ke spokojenosti všech, kteří přišli. Mnoho zdaru do dalších let. Budeme se 
všichni těšit a pilně „svoji“ hospůdku navštěvovat. 

       
 

    
 
Babinec  
Babinec v restauraci „Na Hřebenovce“ 
Milí čtenáři, dovolte mi, abych se s vámi podělila o dojmy z prvního „ babince“, který se konal „Na Hřebenovce“. 
17.10.2015 jsme se my ženy sešly v hojném počtu a atmosféra byla výborná. Pití také, ale chtěla bych pochválit pana 
kuchaře, jak dobře vaří. Na Hřebenovce jsem si dala svíčkovou omáčku, hovězí maso a houskový knedlík. Byla to přímo 
báseň. 
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Myslím, že mohu říci, že trochu vařit umím, a to i svíčkovou, ale od kuchaře z hospody jsem tak dobré jídlo nečekala, a 
tak mě to mile překvapilo a potěšilo. Také grilovaná ryba, kterou jsme dostaly ochutnat, byla dobrá. Obsluhující personál 
se usmívá, a tak se dobře sedí a povídá v teple a dobré pohodě. 
Vrátím se i k restauraci „Na Vyhlídce“, neb i tam se o nás vždy dobře postarali. Dle toho usuzuji, že „babinec“ je oblíbený 
a rádi nás vidí. Děkuji vám všem, kteří se o nás tak hezky staráte. 
Tímto, vás ženy, zvu na  další  „Babinec“ do restaurace „Na Vyhlídce“ a to 21.11.2015 v 19:00 hodin. 
V prosinci pak 19.12.2015 v 19:00 hodin opět do restaurace „Na Hřebenovce“ na náš další „babinec“ a ukončení tohoto 
roku. 
Zdravím vás a díky, že se scházíme. Těším se na vás. 

Jarka Davidová 
 
Krompašský  divadelní spolek 
Poděkování. 
Naše skupinka amatérů „ĎAS“ letos hrála hru „Podruhé si tě už nevezmu“ v Mařenicích v měsíci září. Přivítali nás 
zastupitelé obce Mařenice v čele s paní starostkou za přispění a účasti manželů Horáčkových. Při děkovačce nám byly 
předány květiny a Daniel Ben Cur (hlavní mužská postava celé hry – instalatér, pozn. red.) dostal krásnou osmicoulovou 
rouru od pana Horáčka. 
Bylo to hezké a vtipné ocenění a odměna za vystoupení. 
Poděkování patří všem zúčastněným. 

Vaše Jaffa z ĎASu. 
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
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  
 
Městské divadlo pondělí 7. prosince v 19 hodin 
Jaan Tätte - Hamlet Production KAŽDÝ DEN, 
ŠŤASTNÝ DEN 
Hrají: Bára Hrzánová, Pavla Vojáčková, Zbigniew 
Kalina, Libor Jeník, režie: Lída Engelová 
Vydařená komedie o svérázné léčbě manželské nudy. 
vstupné: 360 Kč 
 
Městské divadlo pátek 11. prosince v 19 hodin 
Divadlo Járy Cimrmana - Cimrman/Smoljak/Svěrák 
- AFRIKA - Češi mezi lidožravci 
V pořadí objevů čtrnáctá Cimrmanova hra nás zavede do 
nitra kontinentu téměř nedotčeného civilizací. Čeští 
cestovatelé se tu setkají s podivným kmenem lidojedů a 
málem skončí na jejich jídelním lístku. 
Hrají:  Dr. Emil Žába: Zdeněk Svěrák, Cyril Metoděj: 
Petr Brukner nebo Miloň Čepelka ,Baron Ludwig von 
Úvaly u Prahy: Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel, 

Bohuslav Puchmajer: Jan Hraběta nebo Genadij 
Rumlena, Náčelník Líná Huba: Jan Hraběta nebo Marek 
Šimon, Uku: Václav Kotek nebo Marek Šimon, Lele: 
Robert Bárta nebo Petr Reidinger  
vstupné: 400 Kč 
 
Městské divadlo sobota 12. prosince v 19 hodin 
Vánoční koncert orchestru VÁCLAVA HYBŠE a 
JITKY ZELENKOVÉ 
vstupné: 250 Kč 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie neděle 13. prosince 
v 17 hodin 
3. adventní koncert - HUDBA PRO PADAJÍCÍ SNÍH 
MICHAL MÜLLER - Citera 38 strun a hlas 
vstupné: 90 Kč 
 
Navrátil ův sál čtvrtek 17. prosince v 9:00 a 10:15 
Michal Vaněk a Divadlo Matýsek uvádí - VÁNOČNÍ 
ZPÍVÁNÍ 
hudební pásmo známých i méně známých koled spojené 
s vyprávěním o Vánočních svátcích (vhodné pro MŠ a 
1.st.ZŠ) 
účinkují: Ondra Pešl - Viola,zpěv, Ctirad Macháně - 
klávesy, kytara, rytmika, zpěv, Zuzka Nováková - 
rytmika, zpěv, Michal Vaněk - Klávesy, kytara, zpěv 
vstupné: 50,- 
 
Městské divadlo sobota 19. prosince od 19 hodin 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - - JAKUB JAN RYBA 
Orchestr složený z učitelů okolních ZUŠ, amatérských i 
profesionálních hráčů, žáků ZUŠ a ze členů 
Rumburského komorního orchestru. sbory Babiny di 
Doksy(Denisa Hrušková ) , Pěvecký spolek Václavky 
(Václav Filip), Českolipský pěvecký sbor (Jaromír 
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Ehrenberger), Camela (Jiří Štrobl), sóla: Soprán - Lucie 
Martinková , alt: Naděžda Kovářová , tenor : Vít 
Šantora, Bas: Vladimír Müller. Dirigent : Václav Filip  
vstupné: 100 Kč 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie neděle 20. prosince 
v 17 hodin 
4. adventní koncert - ČESKÉ VÁNOCE 

se středověkými duchovními písněmi a lidovými 
zpěvy. 
Markéta Dvořáková, Petr Matuszek a jejich hosté: 
PÍSKLATA ze ZUŠ Nový Bor 
vstupné: 90 Kč 
 
 
 

 
Něco k zamyšlení 
 
Staroba… 
Nikdy bych nevyměnil moje úžasné přátele, můj krásný život, moji milující rodinu za míň šedých vlasů, nebo za plošší 
břicho. 
Jak jsem zestárl, stal jsem se k sobě laskavější a méně kritický. Stal jsem se svým vlastním přítelem. 
Nechci peskovat sám sebe za to, že sním extra zákusek, za to, že si neustelu postel, nebo za koupi toho hloupého 
plastového trpaslíka, kterého jsem vůbec nepotřeboval, ale vypadá tak krásně na mé zahradě. 
Viděl jsem příliš mnoho mých přátel opustit tento svět příliš brzy, předtím, než pochopili velkou svobodu, která přichází s 
věkem. 
Co je komu do toho, když se rozhodnu číst, nebo hrát na počítači do 4 hodin a spát až do poledne? 
Budu tančit sám se sebou na ty nádherné melodie z 60. a 70. let, a když se mi zachce plakat nad dávno ztracenou láskou, 
tak klidně plakat budu. 
Klidně budu chodit na pláž v těsných plavkách, natažených na vypouklé břicho, a nořit se do vln, pokud se tak rozhodnu, 
navzdory soucitným pohledům mladých lidí atletických postav, ale oni budou také jednou staří. 
Vím, že jsem občas zapomnětlivý. Ale některé životy jsou úplně zapomenuty. A já si konec konců pamatuji důležité věci. 
Jistě, v průběhu let moje srdce bylo zlomené. Když ztratíte někoho blízkého, nebo pokud dítě trpí, nebo dokonce, když 
vašeho milovaného psa přejede auto? Ale zlomená srdce jsou to, co nám dá sílu a porozumění a soucit. Srdce nikdy 
nezlomené je dokonalé a sterilní, ale nebude nikdy vědět, jaká radost je z bytí nedokonalého. 
Jsem tak rád, že jsem žil dost dlouho, aby mé vlasy zšedly a mé mladické úsměvy se věčně vryly do hlubokých rýh na mé 
tváři. 
Mnozí se nikdy nezasmáli, a mnozí zemřeli dříve, než jejich vlasy zbarvilo stříbro. 
Jak člověk stárne, je snazší být pozitivní. Už mne nezajímá, co si myslí ostatní. Nemám otázky, už se sám sebe neptám. 
Dokonce jsem získal právo být špatný. 
Takže na vaši otázku odpovídám, ano, jsem rád zralý. Můj věk mne osvobodil. 
Líbí se mi člověk, kterým jsem se stal. Nebudu žít navždy, ale dokud jsem ještě tady, nebudu ztrácet čas hořekováním, co 
by mohlo být, nebo dělat si starosti, co bude. 
A jíst dezert budu každý den, pokud budu chtít a mít chuť ! 
 
Co si na podzim uvaříme? 
 
Dýně na kari 
 
Ingredience: 1 ks cibule, 600 g, dýně , 2 lžičky kari, 1 dl smetana ke šlehání, 200 g anglická slanina. 

• na ozdobu: 1 svazeček jarní cibule  
• podle chuti: sůl, kmín 

 
Postup přípravy receptu 
Slaninu nakrájíme na kostičky, cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. Dýni opracujeme a nakrájíme na větší kostky.  
Anglickou slaninu nakrájenou na kostičky vhodíme na pánev, a až pustí tuk, přidáme na kostičky nakrájenou cibuli. 
Přidáme sůl, kmín a kari koření. Za chvíli přidáme na větší kostky nakrájenou dýni, pod pokličkou dusíme doměkka asi 
20 minut. Nakonec přidáme smetanu, ještě chvíli povaříme.  
Během dušení uvaříme špagety nebo jinou přílohu, kterou máme rádi.  
Talíř s dýní na kari ozdobíme natí jarní cibulky.  
Slaninu můžeme též vynechat, v tom případě cibulku osmažíme pouze na oleji. A pochutnají si i vegetariáni.  
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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 
5.12., 26.12. 2015, 16.1.2016, 6.2.2016, 27.2.2016 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 
mob.: 777 174 836 

 
Nudíte se? Pořiďte si kocourka! 
Darujeme i jednotlivě čtyřměsíční kocourky zvyklé jen 
na venkovní odchov. K doptání Krompach Valy 35.  
Případným zájemcům dovezeme. 
Hanka Biganovská 
Tel. 603 845 955 
 

 
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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