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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
Vážení čtenáři, 
tak se rok s rokem sešel a zase tady máme Vánoce a Silvestr. Zase jsme sice o rok straší, ale každý je tak starý, jak se cítí. Všem vám 
přeji, abyste se celý rok cítili mladí, plní elánu a dobré nálady. 
Přeji vám, aby příští rok byl ještě lepší a pohodovější než ten letošní. 
Dětem bohatého Ježíška a nám dospělým dobrou pohodu, a to jak doma tak celý příští rok i v práci. 
Přežijte všichni ve zdraví letošního Silvestra a vykročte pravou  nohou do nového roku 2015. 

Kalita Rudolf, předseda SpK 
 

O vánočních svátcích jsme psali dost. Proč se letos nepodívat, jak je to se Silvestrem. 
 
Silvestr se slaví na celém světě, přesto se v každé zemi nazývá jinak a vztahují se k němu odlišné tradice. Západní civilizace oslavují 
poslední den v roce nejveseleji a obvykle ve společnosti na večírcích, společně odpočítávají poslední minuty starého roku. 
Od kdy slavíme Silvestr a proč se tak nazývá? 
Dne 31. 12. 335 n.l. zemřel papež jménem Silvestr I. Byl to 33. papež katolické církve, který vládnul přes 21 let a léčil Konstantina 
Velikého z malomocenství. Za svého života se snažil šířit křesťanství a byl kvůli své víře dokonce perzekuován, ale nakonec ho 
blahořečili. Svatý Silvestr byl patron dobré úrody a ochránce domácích zvířat. Jeho smrtí skončilo pronásledování křesťanů a začala zlatá 
éra církve. Touto událostí tedy začaly každoroční oslavy v západní civilizaci. 
Celosvětově ale začaly oslavy nového roku oficiálně roku 46 př. n. l., kdy Julius Ceasar založil juliánský kalendář (v ortodoxní církvi tedy 
začíná nový rok 14. lednem, tj. 1. leden juliánského kalendáře). 
Silvestr v průběhu dějin a české pověry  
Během staletí připadal v jednotlivých zemích konec kalendářního roku na různá data, například 1. březen, 25. březen, 25. prosinec nebo 
na Velikonoce. Začátek Církevního roku, tak důležitého pro věřící, se slaví o první adventní neděli (tj. nejdříve od 27. listopadu a 
nejpozději do 3. prosince). Silvestrovská noc získala na významu až když se v průběhu 16. století ve většině západokřesťanských zemí 
ustálil kalendář gregoriánský a počátek nového roku na datu 1. leden. 
Oslavy nového roku však měly ještě dříve v minulosti pohanský původ, proto nebyly v církevních kruzích oblíbené. Do 19. století tedy 
lidé chodili děkovat za příchod nového roku pouze do kostela. U nás bylo tehdy ve zvyku jíst o půlnoci horký ovar, kroupy a křen s 
jablky pro štěstí a dům od domu chodily "ometačky" - černě oděné chudé ženy, které ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého třikrát 
zaklepaly a třikrát ometly kamna, aby v novém roce dobře hřála. Dle pověr také nesmí hospodyně o Silvestru prát a věšet prádlo, aby 
nezapříčinily smrt blízkého a nesmí se podávat drůbež, aby neuletělo štěstí. 
Obrovské silvestrovské veselí, jak ho známe dnes, začalo až "stoletím páry", hospodářským rozvojem, kdy společnost svým civilním 
kalendářem proměnila Silvestr za jednu z největších oslav roku. 
 
Zprávy z obecního úřadu 

Zprávy z Veřejné schůze OÚ 26.11.2014. 
Rekonstrukce čistírny a úprava ceny vodného a stočného. 
Vážení spoluobčané, 
v letošním roce se nám podařilo zrekonstruovat naši stařičkou čistírnu odpadních vod. V současné době je ve zkušebním provozu, ve 
kterém bude pracovat po dobu jednoho roku. Jelikož se jedná o zcela novou technologii, musí si obec zajistit rezervní finanční prostředky 
na případné opravy. To je jedna z podmínek dotace od Státního fondu životního prostředí. Proto, ač neradi, musíme od ledna 2015 
přistoupit k cenovým úpravám vodného a stočného. Abychom co možná nejméně uškodili našim odběratelům vody, vyzýváme tímto 
všechny majitele chalup a rodinných domků, aby oznámili na Obecním úřadu stavy svých vodoměrů ke konci roku 2014, kdy bude končit 
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platnost současné ceny vodného a stočného. Od ledna 2015 bude stanovena nová, zvýšená cena vodného a stočného, se kterou budou 
občané včas seznámeni. Těm, kdo nenahlásí stav vodoměru ke konci roku 2014, bude stanoveno množství odebrané vody z průměrné 
spotřeby v období let 2013 a 2014. 
Děkujeme za pochopení. 

František Audes 
starosta 

     
předání čistírny   foto: M..Chábová  

 
Kontejner 
Obec sděluje, že na otočce autobusu byl umístěn bílý kontejner. 
Kontejner je určen na oblečení, obuv a hračky. Věci vkládejte 
do kontejneru čisté v igelitových taškách. Tyto odložené věci 
budou použity v rámci charitativní akce. 
 

Bioodpad 
Od roku 2015 bude v obci prováděn sběr bioodpadu. Pro tento 
odpad budou určeny velké kontejnery, případně podle zájmu je 
možnost, přistavit i malé popelnice. Bližší informace sdělí na 
vyžádání Obecní úřad začátkem roku 2015. 

Příští, letošní poslední veřejná schůze se bude konat dne 17.12.2015 od 17:00 hod. v prostorách OÚ. 
 
Rozsvícení vánočního stromu a následné sousedské posezení 29.11.2014. 
Ještě se vracíme k první adventní sobotě 29.11.2014. 
Ten den proběhlo v obci několik akcí. Jednak to byla oblíbená příprava adventních věnců, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Na to 
navázalo rozsvěcení vánočního stromu za účasti pana faráře a následně již tradiční sousedské posezení, které mělo nakonec nečekané, ale 
velmi příjemné zakončení v restauraci „Na Vyhlídce“. S potěšením lze konstatovat, že akcí se každý rok účastní více lidí a stávají se 
krásnou krompašskou sousedskou tradicí. 
Přijďte příště i vy ! 
 

     
 

     
 
 
Andělská slavnost 
Vážení spoluobčané, 
stalo se již tradicí, že v měsíci prosinci pořádá sdružení Letní dům v Dětském domově v Krompachu tradiční Andělskou slavnost. Nejinak 
tomu bude i letos. Andělská slavnost se bude konat od pátku do neděle 12. až 14. prosince 2014. 
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Náplň Andělské slavnosti 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 (Cyrilometodějské 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 
 

 

 
 
Pozvánka na Půlnoční mši, 
která se bude konat dne 24. prosince 2014 v jídelně dětského domova v Krompachu. 
Začátek je v 16:00 hodin. 
Nácvik zpěvů na Půlnoční mši se konají: v neděli 7. prosince 2014 od 19:00 hodin a v neděli 21. prosince 2014 od 19:00 hodin rovněž 
v jídelně dětského domova, kde je naladěné piáno. 
Všichni, kdož mají zájem a chtějí se zúčastnit  Půlnoční mše a také zde zpívat, jsou srdečně zváni na nácvik dle výše uvedeného rozpisu. 
 
Babinec  
Tento měsíc se „Babinec“ koná v sobotu 20.12. 2014 od 20hod., v restauraci „Na Vyhlídce“.  Všechny příznivkyně jsou 
srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 
 
Na příští rok? 
 
Milé sousedky a milí sousedé, 
ráda bych Vás touto cestou informovala o tom, co se děje s akcí „Krompach umí“ a co bych chtěla připravit na rok příští, 
ideálně ve spolupráci s Vámi a s OÚ Krompach. 
Název akce „Krompach umí“ je odvozen od hlavního tématu a tím jsou koníčky a různé profese sousedů v Krompachu. 
Jak jste toho sami byli v průběhu první poloviny letošního roku svědky, podařil se dát dohromady úctyhodný seznam koníčků, z nichž 
některé jsme Vám představili „na živo“ na sousedském jarmarku v červnu tohoto roku. Stále také platí, že v publikaci a na webových 
stránkách www.krompachumi.cz naleznete, koho ze sousedů můžete oslovit s prosbou o radu a z jaké oblasti. 
Ráda bych v Krompachu v budoucnu pokračovala v představování dalších zájmových aktivit. Žádala jsem proto v období srpen – říjen 
2014 o další grantový příspěvek. Bohužel se můj nápad umístil na 24. místě, finanční podporu obdrželo jen prvních 15 žadatelů ze 112 
žádostí celkově. Ačkoli mě mrzí, že tento můj pokus nevyšel, věřím, že si poradím i bez dotace.  
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Plánuji postupně organizovat ukázky dalších ze zajímavých koníčků sousedů, a to o víkendech v zimním období leden až duben 2015, 
kdy nemáme tolik práce na zahradách ☺. Dále pak, pokud se podaří sehnat finanční prostředky, zorganizuji v červnu v r. 2015 opět 
jednodenní sobotní sousedský jarmark s ukázkami a místem pro setkání sousedů.  
Dovolte mi proto požádat Vás o spolupráci. Jste-li ochotna či ochoten svou zálibu či profesi pro zajímavost ukázat ostatním, kontaktujte 
mě, prosím: tel. 777 350 220 nebo Krompach 37 nebo blanka.horackova@krompachumi.cz. Těším se na spolupráci s Vámi. 
Ukázky toho, co umíte, by se měly, dle mého názoru a zatím krátké zkušenosti, konat o sobotách. Délku programu odhaduji na 1 -2 
hodiny. Jakmile se ozvete, budu Vám při organizaci všeho potřebného oporou a domluvím rezervaci místnosti na OÚ Krompach v čase, 
který Vám bude vyhovovat. Pomohu zajistit všechno potřebné vybavení a rozešlu pozvánky v obci. Jako příklad takovéhoto již 
realizovaného krátkého sobotního představení koníčku mohu uvést náš koníček „výrobu adventních věnců“, o kterou jsme se s některými 
z Vás podělily s Ivou Jirmáskovou dne 29. 11. 2014 v odpoledních hodinách. Nyní již vznikají další konkrétní nápady na seznámení s 
koníčky, jako je např. „drátkování“, „povídání o bunkrech v okolí Krompachu“, apod. 
Vážím si toho, co umíte. Věřím, že nejen pro mě jsou Vaše znalosti a zkušenosti pestré a zajímavé. Zároveň mě baví poznávat nové 
sousedy.  Takže i proto v této tematice chci v obci fungovat jako dobrovolnice i nadále. Věřím, že se nám bude chtít se potkat ať v užším 
či širším sousedském kruhu i v roce 2015 a dobrá nálada při těchto setkáních nám bude odměnou. 
Děkuji všem, kteří mi v průběhu tohoto roku s čímkoli pomáhali a přeji Vám všem poklidné vánoční svátky a hlavně zdraví v roce 2015. 

Blanka Horáčková, „Krompach umí“ 
 
 

O dalších akcích v roce 2015 vás budeme průběžně informovat. 
Návrh akcí jsme zaslali na Obecní úřad a jakmile ho budeme mít potvrzený od zastupitelstva, bude zveřejněn. 

Sdružení pro Krompach z.s. 
 
POZOR!!  
Nově vzniklý místní divadelní spolek pod vedením pí. S. Jachnické připravuje nové divadelní představení a hledá do svých řad další 
zájemce. Jak mladší tak i starší ročníky. 
Kontakt v redakci. 
 
 
Různé 

Prodej ryb na váš vánoční stůl. 
Jako každý rok, tak i letos, bude probíhat v Mařenicích „U Goga“ prodej vánočních ryb pro vánoční stůl. 

Vlastní prodej se bude konat 23.12. od 8:00 do 11:00 hodin. 
Objednávky se přijímají do 20.12. na tel. číslech: 423 448 742 a 606 294 966. 

Přijďte a prožijte příjemné předvánoční chvíle se sousedy i při svařeném víně. 
 
Kuchařský koutek  
 
Recept na kuřecí placičky (možná jste 
ochutnali jako lahůdku 
z předvánočního sousedského setkání 
při rozsvícení stromku):  
1kg kuřecích prsíček nakrájet na malé kostičky, hodně cibule (na 
tohle množství asi 3 velké) 6 vajec, 2 lžíce Solamylu, přiměřeně 
koření: Kotány na steaky-dost (asi tři čtvrtě pytlíku), červená 
paprika, zázvor, 2 lžíce sojovky, 1 lžíce worcestru. Necháme den 
uležet v chladu. Smažíme v rozpáleném oleji, placičky děláme 
lžící. 
Játrová paštika s brusinkami 
Na 2 talíře jednohubek potřebujete: 250 g kuřecích jater, 180 
g másla, olivový olej, 1 cibuli, 1 stroužek česneku, snítku 
rozmarýnu, hrst sušených brusinek, 3 lžíce zavařených brusinek, 
sůl, pepř a na podávání bagetu a kousek pórku na ozdobení. 

Postup: Játra očistěte a odstraňte z nich všechny blanky. Cibuli 
a česnek nakrájejte najemno a osmahněte je na pánvi na 
olivovém oleji dozlatova (trvá to asi 10 minut). Poté přidejte 
celá játra a opečte je z obou stran, z každé asi 3 minuty. Játra by 
měla být zvenku krásně hnědá, ale vevnitř stále růžová. 
Kdybyste je příliš propekli, mohla by být paštika ve finále 
zrnitá. Celou směs vyndejte, nechte trochu vychladnout, a poté 
rozmixujte. Přidejte máslo, sůl, pepř a mixujte, dokud není 
paštika úplně hladká. Nakonec vložte hrst sušených brusinek a 
dvě kávové lžičky brusinkové zavařeniny. Promíchejte a nechte 
aspoň 2 hodiny odpočívat v lednici. Podávejte s bagetkou, 
trochou brusinkové zavařeniny a posypané čerstvým pórkem. 
 
 
 

 
Silvestrovské nápoje 
 
Malá rychlá smrt 
ingredience: rum tuzemský 2 cl,  vodka 2 cl, 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.  

 
Bad morning (špatné ráno) 
ingredience: Fernet 4 cl, rajčatová šťáva na dolití, citronová 

šťáva 3 střiky, tabasco 3 střiky, worcestrová 
omáčka 3 střiky, sůl 1 špetka, pepř 1 špetka  

postup:  Všechny tekuté suroviny nalijeme přes led do 
tumbleru a promícháme. Okořeníme solí a 
pepřem a ozdobíme celerovou natí s malým 
rajčatovým jablíčkem.  
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Trochu zvesela při konci roku 
Výlov nejmenovaného jezera, aneb: Správný rybář pro štiku i do bláta skočí  - "máma to vypere."! 
 

     
 

• Nikdy se nevzdávej svých snů. Prostě spi dál. 
• Proč ženy vždy vědí, kde co je? Protože to tam přendaly z místa, kde to bylo. 
• Facebook spadl a nefunguje. Produktivita práce po celém světě stoupla o tisíce procent. 
• Je jen otázkou času, než se ke mně bývalka připlazí zpátky. Mám totiž její invalidní vozík. 
• Nedávný průzkum ukázal, že žena s mírnou obezitou žije déle než muž, který se o tom zmíní. 
• Nejlepší způsob, jak si zapamatovat narozeniny své ženy, je jednou na ně zapomenout. 

 
Zima jako když praští, u lesa domeček, dřevo naštípané, z komína se kouří.  
Uvnitř domku v teplíčku sedí babička a plete šálu.  
V tu chvíli jde okolo Cikán a zabouchá na dveře.  
„Babi, potřebujete dřevo!?“  
„Kdepak, synku, nepotřebuju!“  
Ráno vyjde babka ven a dřevo je v prdeli.. 
 

• Když je chlap potichu, přemýšlí. Když nic neříká ženská, je nasraná. 
• Klaustrofóbie je strach z uzavřených prostor. Například: Jdu do hospody a bojím se, že je zavřeno. 
• Všecko se dá vysvětlit. Bohužel ne všem. 
• Život je krásný, ale člověk musí byt pořád trochu opitý. 
• Život je tak rozmanitý. Každý den mě nasere někdo jiný. 

 
Jiné 
 

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 

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 


