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Vážení sousedi a přátelé. 
Tak máme za sebou další rok. Jaro, léto i podzim jsou pryč a je tu zima.  
Řekl bych, že tento rok byl v naší vsi úspěšný a mnoho se toho dělo. Lidé se scházeli a dokázali si popovídat a společně posedět. A to je 
strašně moc důležité. Jinak než společně, ničeho nedosáhneme. Vypadá to, že snad do konce roku by se mohl otevřít i hraniční přechod 
do Jonsdorfu. Z české strany je vše připraveno a čeká se na německou stranu. 
Nastává pro mnoho lidí a hlavně pro děti nejkrásnější část roku. Blíží se Vánoce. Jsou už vlastně za dveřmi. A za nimi už vykukuje 
Silvestr a nový rok. Přál bych Vám všem šťastné a bezstarostné prožití vánočních svátků a ve zdraví přežití Silvestra. Do nového roku 
přeji všem mnoho úspěchů, zdraví a štěstí.   
Ať se nám i obci v dalším roce daří a obec se rozvíjí. Podnikatelům úspěchy v podnikání, mnoho zakázek a další rozvoj. 
Dětem v dalším roce ve škole samé jedničky a mnoho nových kamarádů. 

Takže ještě jednou – všem mnoho zdraví, osobního štěstí a pracovních úspěchů ve složité době. 
Za SpK  Rudolf Kalita 

 
 

První výsledky nastupující zimy, zatím ještě beze sněhu, zato se silnou námrazou a pod její váhou padajícími stromy 
 

 

   
 

 
 
Rozsvícení vánočního stromu a sousedské posezení v Krompachu. 
V sobotu 26.11.2011 proběhlo na návsi v 17:45 slavnostní rozsvícení vánočního stromku  a tím zahájení adventu za zpěvu koled s 
požehnáním vánočního stromu panem farářem ze Cvikova.  
Po slavnostním rozsvícení se ve vzájemné spolupráci OÚ Krompach a Sdružení pro Krompach, o.s., konalo večerní „Sousedské 
posezení“ (dříve s pracovním názvem “grogování|“ - poz.red.) v zasedací místnosti Obecního úřadu. Účast byla velká a i posezení se 
povedlo. Děkuji touto cestou všem, kdo se na něm podíleli, a hospodyňkám, které přinesli „něco na zub“. 

(Kal) 
 

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

č.12/11        prosinec 2011 
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Od 9.12.2011 probíhá sbírka  
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                

 
 
 
 
Přijm ěte naše srdečné pozvání na Andělskou slavnost, která se bude konat 9.-11. prosince 2011. 
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 
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Chcete se podívat, jak to dělají i jinde? Zkuste zajet třeba do Zákup. 
 

„Z á k u p y,  m ě s t o   k d e  od p o č í v a l   i   c í s a ř   p á n“ 
 

KULTURA ZÁKUPY o.s. pořádá ve spolupráci s městem Zákupy, ZŠ a MŠ Zákupy, Obcí baráčníků Zákupy, ČSCH  ZO Zákupy, 
Zákupským klubem žen a Levicovým klubem žen 

ZÁKUPSKÝ ADVENT 
10.12. 2011 od 10 do 16 hodin na náměstí Svobody  

 
PROGRAM: 

Adventní jarmark vánočního řemeslného sortimentu 
prodej vánočních kaprů a vánočních stromků 

zabijačkové hody – jitrnice, jelita, zabijačková polévka, zabijačkový guláš, tlačenka, svařák a další teplé nápoje 
za zvířátky do ohrádky-dětský mazlící koutek domácích zvířátek,  

minitrh domácích zvířat ČSCH ZO Zákupy 
E.H. Muzeum - výstavka čertovských masek a betlémů 

10.00 - 10.20 
zahájení a vystoupení souboru mažoretek Světlušky 

10.00 - 14.00 
prodej vánočních výrobků žáků ZŠ Zákupy v přízemí radnice 

vánoční dílny pro děti: zdobení perníčků, lepení vánočních řetězů, lití olova a pouštění skořápek se svíčkami v prostorách E.H. Muzea 
13.30 – 14.00 

vystoupení zákupského pěveckého souboru Cvrčci žáků ZŠ a jeho hostů 
14.30 – 15.30 

loutkové divadlo Klubíčko ze Cvikova se svou pohádkou „Čertoviny“ 
 
Na Štědrý den 
 
se jako již každý rok bude  konat od 16 hodin se v krompašském kostele vánoční slavnost spojená se mší.  
Všichni se jistě těšíte, že se společně sejdeme v tak slavnostní čas. Je to chvilka klidu v odpoledním slavnostním shonu, kdy většinou 
hlavně ženy chystají slavnostní večer. Jednou rukou vaří a druhou uklízejí a připravují. Kdy by všichni potřebovali být na dvou místech 
současně. A proto přijďte oddechnout a zastavit se ve slavnostní sváteční atmosféře. Určitě to stojí za to. Jsou to chvíle, které se také 
stávají krásnou krompašskou tradicí.  
Ano, Krompach začíná po letech opět žít a vytváří si své tradice.  
Děkujeme všem, kteří pro obec letos leccos udělali. Děláme to všichni společně pro radost, aby se tady příjemně žilo. 

(kal) 
 
POZOR! 
Na Silvestra by se mělo v restauraci „Na Vyhlídce“ opět hrát a slavit příchod nového roku. Přijďte se veselit. Kdo chce, může i přinést 
to, co uvařil k potěše ostatních, ale samozřejmě budou i „vyhlídkové“ lahůdky. 
Třeba bude i ohňostroj. Důležitá je dobrá nálada a chuť se setkat se sousedy a bavit se. Konec roku je konečně jen jednou za rok. 
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Tak konec vážných věcí. Jsou tu Vánoce, konec roku a Silvestr. 
 
 

 
Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka. 

 
Kačenka naškrobená, Baruška ucouraná. 

 
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě. 

 
Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté. 

 
Světlé Hody, tmavé stodoly. 

 
 

Dej ti Pánbůh štědrej večír, 
zlatá čistá studánko, nesu drobátko, 

abys čistou vodičku dávala, 
nikdy nevysychala. 

 
Ježíšek byl chudý, bohumilý, 

svatá Anna, jeho bába, 
Panenka Maria, jeho máma. 
Vařila by kaši, nemá z čeho, 
poslala by pro ni, nemá koho. 

Musí Josef pro ni jíti, 
nesmí se za dítě styděti. 

 
Trochu inspirace z oblasti něčeho dobrého. 
 
Lístkové roládky 
Ingredience 
lístkové těsto, anglická slanina, tvrdý sýr, sterilované okurky, 
hořčice, kečup, vejce na potření, sezamová semínka 
Postup 
Těsto rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rozkrájíme na 
obdélníky. Každý lehce potřeme hořčicí nebo kečupem (není 
nutné), položíme na něj plátek slaniny, posypeme strouhaným 
sýrem, položíme kousek okurku a srolujeme. Klademe na plech 
vyložený papírem na pečení, povrch potřeme rozšlehaným 
vajíčkem a posypeme semínky. Do závitku můžeme zabalit i 
jiné pochutiny, co kdo rád. 
 
Provensálské listové taštičky 
Ingredience 
500 g listového těsta, 200 g šunkového salámu, 200 g 
plátkového sýra, 1 vejce, provensálské koření 
Postup 
Těsto rozdělíme na poloviny. Každou rozválíme na 
pomoučeném vále na tenko a rozkrájíme na obdélníky. Na 
každý obdélník položíme 2 kolečka salámu, kousek sýra a 
posypeme kořením. Přehneme na poloviny a okraje dobře 
přimáčkneme k sobě. Skládáme na suchý plech. Potřeme 
rozšlehaným vejcem a povrch posypeme kořením. Pečeme 10 - 
15 minut při 220°C. Podáváme s čerstvou zeleninou, případně 
salátem. 

Nivové kornoutky 
Ingredience 
1 balíček listového těsta (500 g), 150 g sýru Niva, 1 vejce, něco 
na posypání (hrubá sůl, kmín, semínka,...) 
Postup 
Těsto rozdělíme na poloviny. Každou zvlášť rozválíme a 
rádýlkem rozkrájíme na pásky asi 2 x 15 cm. Potřeme 
rozšlehaným vejcem a posypeme strouhaným sýrem. Zešikma 
smotáme a klademe na plech. Povrch potřeme vejcem a 
posypeme semínky (solí, kmínem,...). Vložíme do trouby 
vyhřáté na 230°C a pečeme dozlatova (asi 10 minut). 
 
 
Lístkové chuťovky 
Ingredience 
lístkové těsto, libovolná semínka nebo koření, vejce nebo 
žloutek 
Postup 
Těsto rozválíme na tenko a rádýlkem rozkrájíme na libovolné 
tvary (tyčinky, obdélníčky, čtverečky, trojúhelníčky,... pozor, 
při pečení se zmenší). Naskládáme na plech vyložený papírem 
na pečení. Potřeme rozšlehaným vejcem nebo žloutkem 
rozmíchaným se lžící vody a posypeme čímkoliv co máme rádi 
(sůl, sezam, mák, kmín, mletá paprika, oregano, strouhaný 
sýr,...). Vložíme do trouby vyhřáté na 220°C a pečeme do 
zrůžovění asi 8 minut. 

 
 
Tak si dáme také něco k pití 
 
Abstinent flip  
ingredience 
žloutek 1 ks  
pomerančový džus 8 cl  
grenadina 1 cl  
citronová šťáva 1 cl  
muškátový oříšek  
postup 
Všechny suroviny kromě muškátového oříšku vložíme do 
šejkru, přidáme drcený led a rychle a energicky protřepeme. 
Přecedíme do vychlazené sklenky a posypeme muškátovým 
oříškem.  

 
Bublání 
ingredience 
šampaňské na dolití koupit 
pomerančový džus 6 cl  
citronová šťáva 3 cl  
grenadina 1 cl  
postup 
V šejkru s ledem protřepeme všechny nealkoholické suroviny. 
Nalijeme do poháru a doplníme vychlazeným šampaňským.  
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Malá rychlá smrt  
 
ingredience 
rum tuzemský 2 cl  
vodka 2 cl koupit 
griotka 2 cl  
vaječný likér 2 cl  
Cola na dolití  
postup 
Do šejkru vložíme drcený led, přidáme uvedené ingredience 
kromě coly a protřepeme. Přes sítko nalijeme do old fashioned 
sklenky, doplníme colou a zamícháme.  
 šejkru s ledem protřepeme všechny nealkoholické suroviny. 
Nalijeme do poháru a doplníme vychlazeným šampaňským. 

Silvestrovský punč 
 
ingredience 
víno bílé suché 25 cl  
víno červené suché 25 cl  
vodka 7 cl koupit 
voda 25 cl  
citronová šťáva 5 cl  
cukr 120 g  
postup 
Vodu, cukr a víno smícháme a zahřejeme k bodu varu, ale 
nevaříme. Odstavíme, přidáme vodku a citronovou šťávu a 
slijeme do servírovacích sklenic.  

 
 
 
 
 
 
Pro kulturní nadšence  – leden 2012 - Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo středa 4. ledna v 19:00 
Eric Assous Agentura Harlekýn 
HERCI JSOU UNAVENI 
Francouzská komedie. Bujarý herecký večírek s typickým 
francouzským šarmem a překvapivým dojezdem. 
Hrají: Svatopluk Skopal, Simona Postlerová, Jan Šťastný, 
Martin Zahálka, Václav Vydra 
vstupné: 290 Kč 
 
 
Navrátilův sál sobota 7. ledna v 19:00 
J.I.P. 
Pohodový jazzový večer s Ivanem Košťálem, Josefem Tichým, 
Pavlem Větrovcem, Josefem Nepustilem a Michaelou 
Svobodovou. 
vstupné: 70 Kč 
 
 
 
 
Navrátilův sál čtvrtek 12. ledna v 18:00 
PhDr. Vladislav Jindra 
PŮJDEME SPOLU DO DIVADLA 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 
Ochotnická a profesionální scéna v Novém Boru. 
vstupné: 50 Kč 
 
 
 
 
 

Městské divadlo sobota 14. ledna v 10:00 
umělecká agentura Agnez 
BUBÁCI A HASTRMANI 
Pohádka Josefa Lady o světě, v němž se lidé střetávají s 
hodnými nadpřirozenými bytostmi, aby si uvědomovali svá 
malá zla, své chyby, a také své radosti... 
vstupné: 50 Kč 
 
Navrátilův sál úterý 17. ledna v 19:00 
MICHAL MÜLLER  – koncert 
Virtuózní hráč na citeru a jeho blues-jazzové improvizace. 
vstupné: 90 Kč 
 
Městské divadlo čtvrtek 19. ledna v 19:00 
Wilton Manhoff    Divadelní společnost Háta 
BÁSNÍK A KO ČKA 
V hlavní roli: Lukáš Vaculík a Katečina Hrachovcová 
Noční pták Felix je neúspěšný spisovatel, který pracuje v 
knihkupectví, a vlastně mu v životě nic nevychází. Svoji 
frustraci ventiluje tím, že pozoruje oknem svoji sousedku 
Doris, jež je příležitostnou prostitutkou. Mohou se ze dvou 
zvláštních rozhádaných lidí na Manhattanu stát přátelé a možná 
víc než přátelé? 
režie: Antonín Procházka 
vstupné: 250 Kč 
 
Městské divadlo středa 25. ledna v 19:00 
PAVEL DOBEŠ + Tomáš Kotrba 
koncert známého písničkáře a skladatele. 
vstupné:150 Kč  
 

 
Trochu ze silvestrovského veselí 
 
Dopis z FÚ: 
Vážený pane inženýre, vracíme Vám k přepracování Vaše 
daňové přiznání za rok 2010. 
V kolonce "Vyživované osoby" nemůžete uvádět :- vláda, 
parlament, státní a městští úředníci a půl miliónu cikánů. 
S pozdravem Váš příslušný FÚ Plzeň. 

 
Počítačová konzultantka pomáhá pracovníkovi nastavit jeho 
počítač a zeptá se ho, jaké si přeje nastavit uživatelské heslo. 
Pracovník ji chce přivést do rozpaků a odpoví: "PENIS". 
S konzultantkou to však nic neudělá a toto heslo zapíše. 
Po chvíli se však skolí smíchy, když počítač odpoví: "Pro 
nedostatečnou délku zadejte jiné heslo, prosím..." 

  



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

6/6 

Žena poslala manžela v den výročí koupit do obchodu šneky a 
víno. 
Samozřejmě  se  cestou domů zastavil v hospodě, že si jako dá 
jen jedno pivko. 
Najednou  jsou  02:00 ráno, manžel se motá domů nalitej jak 
dělo říká si :"Ajajaj... jak  tohle  doma vysvětlím?" 
Přede dveřma dostane nápad, rozestaví šneky za sebou v 20  
cm  rozestupech a zazvoní. 
Otevře nasraná manželka, smrt v očích a chlap se  otočí  na 
šneky a povídá: "No pojďte vy kurvy líný, ještě 2 metry a jsme 
doma."  
 

 Manželka odjede na měsíc do lázní, a za 3 dny má sms: 
 "Kde jsou lžičky, nože, vidličky?" 
Odpovídá: "Spávej doma!" 
Za týden zase sms: "Kde jsou lžičky, nože, vidličky?" 
Odpovídá: "Spávej doma!" 
Když se po měsíci vrátila domů, muž se zlobí: 
"Nemohlas mně normálně odpovědět?" 
Ona: "Vždyť jsem ti psala, aby jsi spával doma! " 
Jde do ložnice a sundá přikrývku... 
A tam: lžičky,nože, vidličky.... 
 

Po uzávěrce 
 
Veřejné zasedání OÚ Krompach 14.12.2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 17 hod. 
Program: 
Seznámení s rozpočtovým výhledem na období 2013 – 2016 
Seznámení s rozpočtem na rok 2012 
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3 
Odsouhlasení výplaty mezd a odměn za prosinec 2011 v prosinci 2011-12-06  
Seznámení se směrnicí o inventarizaci majetku 
Schválení obecně platné vyhlášky o poplatcích ze psů 
Úprava cen vodného a stočného od ledna 2012 
Diskuse 

František Audes v.r. 
 
Prodej ryb – vánoce 2011  
Prodej vánočních ryb jako každý rok je možné objednat v koloniálu „U Goga“ nejpozději do 20.12.2011.  
Prodej dne 23.12.2011 . 
Objednávky na tlf.: 606 294 966, nebo 725 601 370 
Neváhejte a objednávejte. Sejdeme se 23.12. 2011  před koloniálem při svařáku. 
 

 
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 
 

Ještě jednou, mnoho štěstí, zdraví a pohody v novém roce  2012 
 

 
 
 

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. 


