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

1/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zpráva z Obecního úřadu o konání veřejné schůze 19.12. 2012 
 
Ve středu 19. prosince v 17:00 hodin se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu veřejná schůze. Všichni zájemci jsou zváni. 
Program schůze nebyl v době zpracování „Rozhledů“ znám. 
 
 
Tak jsou tady zase Vánoce a Silvestr 
 
 
Tak se rok s rokem sešel a zase tu máme čas vánoční. Letos dokonce zasněžený a mrazivý. Doufejme, že vydrží i na vlastní Vánoční 
svátky. Chtěl bych Vám všem na konci roku popřát krásné, klidné a spokojené svátky a dětem bohatého Ježíška a hodně zdraví a 
splněných přání do nového roku. 

Rudolf Kalita, předseda Sdružení pro Krompach, o.s. 
 
 
Těžko říci stručně a výstižně co jsou to Vánoce, v každé knize se píše rozdílný příběh o tom, co jsou to Vánoce. Podle bible je 
základem křesťanských Vánoc příběh o narození Ježíše Krista a k tomu vázaná oslava této události. Církev té doby si spojila narození 
Spasitele a slunovratu, vyjádřili tímto věčné vítězství života nad smrtí a světla nad tmou. Ale Vánoce jsou svátek narození Páně a jeho 
oslavy se od čtvrtého století šířily z Říma po celém křesťanském světě. Co jsou to Vánoce vlastně pro nás? Je to  vánoční atmosféra, 
kterou známe dnes, ale také vánoční zvyky stále trvající, například zdobení stromečku, domácí jesle, obdarování dětí. Pokud někoho 
tato tématika zaujala, není na škodu si pomocí knih zjistit, co jsou to Vánoce a proč se vlastně slaví.  
 
A podle Wikipedie: 
Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi 
patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do slavnosti Křtu Páně (první neděle po 6. lednu, resp. 13. 
leden). Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je 
dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. 
V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy 
zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky 
(betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s 
oslavou slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné době se však původní, náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se 
považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků. Většina českých rodin si na Vánoce pořídí vánoční stromeček, který ozdobí 
skleněnými koulemi, třpytivými řetězi, vločkami, nebo slaměnými a jinými ozdobami. Na Štědrý den lidé podle tradice nesmí celý den 
nic jíst, aby viděli zlaté prasátko. Ke štědrovečerní večeři se většinou podává smažený kapr nebo řízek s bramborovým salátem. Po 
večeři zazvoní zvoneček a pokud jsme byli celí rok hodní, pod stromečkem najdeme dárky od Ježíška. 

Kal 
 
 
 
 
 

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

č. 12/12        prosinec 2012 
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A co se v Krompachu v prosinci dělo nebo bude dít 
 
Tvorba věnců a zdobení perníčků. 
 

     
 

 
 
 
 
V sobotu 1. prosince odpoledne před sousedským posezením a 
rozsvícením vánočního stromku proběhlo na OÚ zdobení 
adventních věnců. Tuto činnost si mohl každý příchozí 
vyzkoušet a vyrobit si vlastní věnec. V neděli se pak zdobily 
vánoční perníčků. Kdo přišel, mohl vidět, že některé děti mají 
pro tuto činnost talent i fantazii a jejich výrobky byly velice 
pěkné. 
Velký dík za tuto činnost patří nejen „tetám“ a „strejdům“ 
z DD, ale zejména paní Ivě Jirmáskové, která se v této akci 
nejvíce angažovala, přinesla materiál na věnce a zájemcům 
ukazovala, jak adventní věnec udělat.. 
Díky patří také všem, kdo tyto akce připravují a přinášejí tak 
do Krompachu atmosféru Vánoc. 

Kal 

 
 

 
 

Sousedské setkání a rozsvícení vánočního stromku 
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Letos 1. prosince proběhlo tradiční rozsvícení vánočního 
stromku. Přijel pan farář, který stromu i adventním věncům 
požehnal. Mezi našimi sousedy se našli ti, kteří slavnostní 
okamžiky umocnili hrou na trubku a kytaru a zpěvem písní 
a koled. Tím vznikla nádherní vánoční atmosféra. 
Za stromek bychom touto cestou rádi poděkovali p. 
Hruškovi, který stromek zajistil, postavil, ozdobil světly, a 
tak připravil k vlastnímu rozsvícení. Také jej nakonec 
rozsvítil. Díky ještě jednou za odvedenou práci. 
Protože se loni líbilo sousedské posezení, uskutečnili jsme 
tedy letos již druhý ročník. Podle účasti se nechá říci, že se 
líbilo a bylo úspěšné. Díky všem, kteří k pohodě přispěli 
pečivem, „masovými“ dobrotami i  „tekutinami“ pro zahřátí. 

Kal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Andělé po třinácté 
 
O víkendu 7. – 9. prosince 2012 se konaly již po třinácté Andělské slavnosti. Pořádalo je občanské sdružení Letní dům společně 
s Dětským domovem v Krompachu. 
Akce byla již tradičně úspěšná a lidem se líbila. Andělé putující po vsi byli příjemným a milým zpestření předvánočního krompašského 
času. 
Dětem se líbila i dvě divadelní představení i tvůrčí dílny. 
 
 
Štědrovečerní půlnoční mše 
Mše se bude v krompašském kostele 24.12.2012 od 16,00 hodin, bez hraného betlému.  
 
Letošní tradiční půlnoční mše bude provedena jako klasická, protože důležití herci, děti z DD, jsou na horách. Škoda. Tak se budeme 
těšit na příště.   

Díky, F. Audes 
 
 
Posezení na Silvestra 
Budete o Silvestru v Krompachu a nevíte co večer? 
Skupina sousedů, ale i jejich případných hostů, se rozhodla, že doma jsou celý rok a proč se dívat na televizi, kde stejně nic není. 
A tak se raději sejdou na společný kus řeči. Chcete se přidat? Přijďte na Silvestra večer do restaurace „Na Vyhlídce“. Čas není až tak 
rozhodující. 
Bude se hrát, bude se zpívat, bude se jíst a pít. Chcete se pochlubit něčím dobrým před sousedy? Přineste a nechte všem ochutnat. 
Všichni jsou vítáni. Dobrou náladu sebou! 
 
 
 
Co se děje v současnosti kolem kostela. 
Jistě jste si všimli, že kolem kostela stojí lešení. Co se tam děje?  
Kostel má v zápůjčce občanské sdružení Jánské kameny - Johannisstein a podařilo se mu sehnat peníze na opravu střechy. Blíže k tomu 
pí. Kudrnová. 
 
Oprava kostela Čtrnácti svatých pomocníků 
 
     Dne 31.10.2012 byla ukončena veřejná finanční sbírka „Obnova kostela Čtrnácti svatých pomocníků“, která byla organizována o.s. 
Jánské kameny - Johannisstein a trvala od 9.12.2011, tedy téměř rok. Díky pokladničkám bylo v hotovosti vybráno 3.059 Kč a 7,34 
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EUR, na vyhrazený bankovní účet bylo vloženo 10.000 Kč. Celkový výtěžek finanční sbírky tedy činí 13.231 Kč. Všem přispěvatelům 
patří velké poděkování. 
Vybrané peníze byly použity takto: 

- Částka 10.000 Kč jako částečná úhrada výměny automatického zvoníka, zničeného úderem blesku do kostela v loňském roce,  
- Částka 3.231 Kč na nákup 1 kusu vyhřívaného polštáře na kostelní lavici. 

 
     V měsíci dubnu letošního roku proběhla kompletní oprava elektroinstalace v kostele, zničené úderem blesku v loňském roce. Oprava 
elektrického vedení, včetně rozvaděčové skříně, zásuvek a vypínačů, byla realizována firmou David Novák z Petrovic v ceně 61.321Kč, 
pořízení nových svítidel a žárovek vyšlo na 3.796 Kč. Náklady na opravu elektroinstalace pokrylo pojistné plnění, zbytek pojistného 
plnění ve výši 21.660 Kč byl použit na výměnu automatického zvoníka.  
 
     Výměnu mechanizmu automatického zvoníka, včetně elektronického ovládání, v celkové ceně 31.660 Kč realizoval pan Stanislav 
Šlambor z Chrastavy. 
 
      Na první etapu celkové rekonstrukce střechy kostela se podařilo získat finanční prostředky z Havarijního programu Ministerstva 
kultury, dále pak od Krajského úřadu Libereckého kraje z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje. Celková výše obou dotací byla 
300.000 Kč.  
     Po zjištění technického stavu střechy, vazných konstrukcí a krovu byl celkový stav vyhodnocen jako havarijní. Stavební firma 
Tomáš Hlaváček v polovině října zahájila první etapu rekonstrukce, řemeslníci odstranili horní záklop stropu (zničený dřevokazným 
hmyzem), nosné trámy stropu očistili po obvodu, vyklidili suť, průmyslovým vysavačem vysáli celý půdní prostor.  
     Z disponibilních peněz v letošním roce se podařilo vyměnit poškozené části střešní vazby, vazných konstrukcí a všechny nové 
dřevěné spoje jsou chemicky ošetřeny.     
     Stavební práce byly dokončeny v dohodnutém termínu. Celkové náklady na 1. etapu rekonstrukce střechy činí 329.046 Kč, chybějící 
částku 29.046 Kč (tj. rozdíl mezi poskytnutými dotacemi a celkovými náklady) zaplatila firma Johannisstein. 
 
     Tímto však rekonstrukce střechy kostela zdaleka nekončí. V roce 2013 budeme znovu žádat o dotace na další nutné etapy. Věřme, že 
budeme úspěšní a postupně se nám tak podaří opravit celý kostel tak, aby mohl sloužit nejen nám, ale i příštím generacím.    
 
Markéta Kudrnová 
předsedkyně o.s. 
 
Foto půdy před opravou 

     
 
Foto půdy po opravě 

     
 
 
Od našich čtenářů. 
 
ORNITOLOGICKÉ OKÉNKO 
 
Od roku 2005 se Evropou šíří mezi pěnkavovitými ptáky 
(pěnkava obecná, pěnkava jikavec, zvonek zelený, čížek lesní, 

zvonohlík zahradní, ten ale se v zimě u nás vyskytuje jen 
vzácně) nákaza cizopasným prvokem bičenkou drůbeží , tzv. 
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trichomonóza. K přenosu a nákaze může docházet i při zimním 
přikrmování ptáků na krmítku, proto je potřeba sledovat 
zdravotní stav ptáků a v případě, že se nákaza objeví, okamžitě 
přestat s krmením. A jak poznáme nákazu? Nakažený pták je 
netečný, má načepýřené peří, časté mokré opeření kolem 
zobáku, těžce polyká a vyplivuje potravu. Pokud se takoví 
ptáci objeví na krmítku, případně v okolí ptáci přímo hynou, je 
třeba ihned přestat s krmením, krmítka vyčistit, případně 
vydezinfikovat slabým roztokem Sava, opláchnout a nechat 
řádně vyschnout. Právě vysušení je důležité, protože bičenky 
přímo zabíjí. Následně přerušíme krmení i případné podávání 
vody do napajedla, až po uplynutí dvou týdnů můžeme opět 
začít krmit, sledujeme ale stále zdravotní stav ptáků. Je lépe 
nutit ptáky k hledání přirozené potravy než je vystavovat 
nebezpečí nákazy na stále plném krmítku. Nákazu ve volné 
přírodě není možné léčit, jediným preventivním opatřením je 
zachovávání hygieny na krmítku a přikrmovat pouze v zimním 
období. 
 
A čím krmíme ptáky na krmítku? 
 Z potravin konzumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout 
ovesné vločky, strouhanou housku (ne slanou!), maso 
(nakrájené na kousky), strouhanou mrkev, tvaroh, vnitřní sádlo 
nebo lůj. Použít můžeme i jakákoliv semena (slunečnice, proso, 
konopí, mák, lněné semínko, řepka), velice vhodná jsou drcená 
jádra vlašských a lískových ořechů. V obchodech lze zakoupit 
přímo speciální míchané směsi pro krmení ptáků. V přírodě 
můžeme nasbírat různé plody a bobule: jeřabiny, plody bezu 
černého, hlohu, rakytníku, břečťanu či svídy, semínka bodláků 
apod. 
Kdy začít s krmením? 

S krmením můžeme začít již začátkem listopadu. Krmivo 
podáváme pravidelně, zpočátku menší dávky. Za mrazů a při 
vyšší sněhové pokrývce je žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat 
můžeme až do konce března. 
Čím zásadně krmit? 
Potrava předkládaná ptákům na krmítko by měla být kvalitní a 
nezkažená. V žádném případě nesmíme dopustit, abychom se 
prostřednictvím krmítka zbavovali kuchyňského odpadu a 
zbytků. Takováto potrava totiž ptákům způsobuje značné 
zažívací potíže a může vést až k jejich úhynu. Ptáky nikdy 
nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými 
výrobky ani přepáleným lojem! 
Jakou potravu mají nejraději? 
Vodní ptáci (kachny, labutě, lysky, rackové) - nejvhodnějším 
krmivem pro tyto ptačí druhy je měkké pečivo, lze je krmit i 
těstovinami. Pečivo nesmí být tvrdé - mohlo by ptákům 
způsobit zranění jícnu - a mělo by být rozdrobeno na menší 
kousky. Dravci - dravé ptáky lze na vhodných místech, kde se 
vyskytují, krmit čerstvými zbytky masa, vnitřnostmi apod. V 
těchto případech je však nutno dbát na dodržení hygienických a 
veterinárních předpisů. Strakapoudi - nejraději konzumují lůj 
nebo tukovou směs., případně celé vlašské ořechy vložené do 
vyvrtaného otvoru v kmeni nebo v polenu, pověšenému blízko 
krmítka. 
Pěnkavy, zvonci, strnadi, dlaskové, vrabci a kosi -semena 
plevelů (zadina) a obilovin. Tyto druhy často navštěvují 
zásyp.Sýkory  (koňadra, modřinka, babka, uhelníček, 
parukářka), brhlík, šoupálek - olejnatá semena, lůj, tuková 
směs, tukové koule. Kosi a kvíčaly - plody nejrůznějších 
bobulovin, jablka. 

Zdroj: česká společnost ornitologická – www.cso.cz 
Biganovská Hanka 

 
 
 
Něco na konec roku 

   
 
 
Kuchařský koutek  
 
TRIKY NAŠICH BABI ČEK  
 
Mytí masa  
Každé maso, které koupíme v obchodě, je nutné nejprve omýt. 
Maso myjeme vždy v teplé vodě, jelikož studená voda ho 
zbavuje důležitých živin.  

Ztvrdlé maso  
Když přelijeme ztvrdlé maso trochou koňaku, opět změkne.  
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Připálené maso  
Z připáleného masa okrájíme tmavé části, přendáme ho do jiné 
nádoby a přidáme špetku jedlé sody. Poté můžeme maso 
dopéct. Takto upravené maso by již nemělo být cítit 
připálením.  
Drůbež  
Chceme-li vařit drůbež, musíme ji vložit až do vroucí vody, 
jedině tak se zavřou póry a maso bude mít, tak správnou chuť. 
Husa s kachnou jsou velmi tučné, proto aby při pečení vyteklo 
co nejvíce tuku, často je během pečení propichujeme.  
Pečené kuře  
Aby se kuře upeklo dozlatova a bylo křupavé, potřeme ho před 
pečením sladkou smetanou.  
Kuřecí prsa  
Když poprášíme před pečením prsa lehce moukou, kuřecí prsa 
zůstanou šťavnatější.  
Pečená kachna  
Když kachnu před pečením naplníme mrkví, kterou po upečení 
vyhodíme, nebude z ní cítit tzv. rybí tuk či bahno.  
Pečené maso  
Aby maso zůstalo pěkně měkké - 2 hodiny před pečením maso 
potřeme olejem nebo rozpuštěným máslem. Poté maso vložíme 
do pekáče a pečeme. Když maso z jedné strany zhnědne, hned 
jej obrátíme na druhou stranu. Až těsně před dopečením maso 
okořeníme.  

Zajíc    
Aby byl pokrm ze zajíce chutnější, musíme ho 24 hodin 
předem naložit do podmáslí.  
Jehněčí  
Pokud naložíme jehněčí nejméně na 48 hodin do podmáslí a 
uchováme ho v chladu, bude nám chutnat jako zvěřina.  
Šunka  
Aby šunka byla po ztuhnutí zase šťavnatá, položte ji na chvíli 
do teplé vody.  
Játra  
Aby játra byla jemná a měkká, musíme je na hodinu před 
pečením, naložit do mléka.  
Poté je lehce posypat v mouce a péct na malém množství tuku.  
Pozor! Játra se solí až hotová.  
Hovězí jazyk  
Hovězí jazyk se musí vařit jen při velmi nízké teplotě, jinak 
ztvrdne.  
Čerstvé ryby  
Čerstvé ryby poznáme tak, když je ponoříme do nádoby s 
vodou – klesnou-li ke dnu jsou čerstvé. Vyplavou-li na povrch 
jsou zkažené.  
Čerstvou rybu můžeme poznat také tak, stiskneme-li maso 
prstem – když zůstane otisk prstu, ryba je stará. 

 
 
Prodej ryb ke štědrovečernímu stolu. 
 
V každé české rodině nesmí u štědrovečerního stolu chybět ryba. Kam letos pro ni, kde si ji objednat? 
Jedna z příjemných možností je objednat ryby v koloniálu „U Goga“ v Ma řenicích. 
Kdo již zažil, ví, že při vlastním nákupu se jedná o velmi příjemně strávený předvánoční čas. 
Ryby lze objednat do 12:00 hodin dne 21.12.2012. 
Prodej proběhne dne 22.12.2012. 
Přijďte, neváhejte. Nálada je vždy sváteční a sousedská. Objednávejte osobně nebo na telefonech: 606 294 966 nebo 725 601 370. 
 
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 

29.12.2012, 19.1.2013 
 

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. 


