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KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE A ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE PŘEJE 
REDAKCE KROMPAŠSKÝCH ROZHLEDŮ 

Z obce: 
Příští a zároveň letos poslední veřejná schůze zastupitelstva se koná ve středu 16.prosince od 17:00 hodin v prostorách 
zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
A další akce v prosinci 2015: 
11. – 13.12.2015 – Dětský domov – „16. ANDĚLSKÁ SLAVNOST“  

 
 
19.12.2015 sobota – restaurace „Na H řebenovce“ -  koncert 

První koncert v hospodě Na Hřebenovce, Krompach – Valy 
Sobota, 19. prosince 2015 od 19:00 

 

Byl pes 
 
 

 

    

Přijďte si užít předvánoční pohodu s kapelou Byl pes. Čepujeme cvikovská piva, 
včetně speciální Vánoční 14° a Plzeň. 

Vstupné: 50 KVstupné: 50 KVstupné: 50 KVstupné: 50 Kč 
 

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

č. 12/15     www.spk_krompach.wbs.cz    prosinec 2015 
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24.12.2015 – v prostorách jídelny 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.  

 
Blíží se Vánoce, a tak vás jistě bude zajímat, jak 
je to letos s prodejem ryb. 
Prodej bude zase letos tradičně v Mařenicích u prodejny 
u „Goga“. 
Objednat lze do 20.12.2015 na číslech: 606294966, 
nebo 723448742. 
Prodej se uskuteční  22. 12. 2015 od 10:00 hodin. 
 

 
 
Něco informací o místním kostele 
 
Kostel Čtrnácti svatých Pomocníků - IV. etapa opravy střechy kostela  
Letošní IV. etapa opravy střechy kostela 14ti sv. Pomocníků byla v ohrožení. Z Krajského úřadu Libereckého kraje jsme 
bohužel žádné dotace nezískali z důvodu změny kritérií pro vyhodnocení žadatelů o dotace. Kostel je v současné době pro 
veřejnost uzavřen, a to nám ubralo jeden bod, který nám chyběl pro získání dotace. 
Z Ministerstva kultury ČR jsme z Havarijního programu získali 200 000 Kč. Ale pro využití dotace jsme finanční 
spoluúčast neměli. Proto jsem oslovila zastupitele obce Krompach a požádala o finanční dar na opravu střechy kostela. 
Dále jsem požádala pana faráře Rudolfa Repku o možnosti příspěvku na opravu. Pan Jiří Rosol sám ochotně přispěl 
částkou 10 000 Kč. Naděje na uskutečnění IV. etapy byla příznivá. 
Pan Tomáš Hlaváček navrhl možnost zažádat o zbytek peněz na dokončení celé střechy kostela 14ti sv. Pomocníků. 
Žádost byla podána na Ministerstvo kultury ČR a žádosti bylo vyhověno částkou 95 000 Kč z rezervního fondu 
Havarijního programu. Spolek Jánské kameny – Johannisstein tedy nakonec získal 295 000 Kč z Ministerstva kultury ČR.  
Uzavřená smlouva se Stavební firmou Hlaváček na dokončení celé střechy včetně opravy krovu byla vyčíslena na částku 
371 408 Kč. Dotace pokryly částku 295 000 Kč. Finanční spoluúčast spolku Jánské kameny – Johannisstein musela být ve 
výši 76 408 Kč. Tato částka se nám nakonec podařila získat a IV. etapa opravy kostela mohla proběhnout. Krov napadený 
dřevokazným hmyzem byl opraven, bylo vyměněno poškozené dřevěné bednění střechy. Plechová střecha byla 
demontována a položena nová střešní krytina cembritové šablony, dále byly nainstalovány okapy a okapní svody. 
Touto cestou bych chtěla velice poděkovat panu Jiřímu Rosolovi za přispění finanční částky 10 000 Kč na opravu střechy 
kostela. Dále poděkování patří zastupitelům obce Krompach za finanční dar ve výši 40 000 Kč a v neposlední řadě patří 
poděkování panu Rudolfu Repkovi Římskokatolické farnosti Cvikov za finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč. Spolek 
Jánské kameny – Johannisstein přispěl částkou 11 408 Kč.  
Díky úsilí nás všech se podařilo dokončit celou střechu kostela 14ti sv. Pomocníků. Pevně věřím, že i v příštím roce se 
podaří peníze získat na opravu stropu a kostel bude opět otevřen veřejnosti. Jistě se všichni těšíme na pořádání akcí 
v našem kostele. Kostel opravujeme nejen pro sebe, ale hlavně pro budoucí generace. 
 

Markéta Kudrnová  
spolek Jánské kameny - Johannisstein  

 

     
 
 
Informace pro stavebníky: 
ČESKÁ TELEKOMUNIKA ČNÍ INFRASTRUKTURA  
Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"  
Stavíte nebo rekonstruujete dům? Kopete na zahradě bazén, nebo studnu? Budete provádět terénní úpravy na vašem 
pozemku? Plánujete výkopové nebo zemní práce? Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?  



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

3/6 

POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné síťové prvky se mohou nacházet i na vaší 
nemovitosti.  
Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost 
spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i 
provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.  
Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo 
podzemních sítí". Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese 
www.cetin.cz v sekci „Naše síť".  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)  
www.cetin.cz  
 
Co se dělo poslední dobu 
28. listopadu, první adventní sobota, byla nabita předvánočními akcemi pro celou vesnici. Děti i dospělí se učili dělat 
adventní věnce a zdobit perníčky. Následovalo rozsvícení vánočního stromu v obci, na to navázalo sousedské posezení a 
den skončil hudebním večerem v restauraci „Na Hřebenovce“. 

     
 
Mikuláš 5.12.2015 „Na Hřebenovce“ 
Dne 5. prosince se v nově otevřené restauraci uskutečnila společenská událost pro naše nejmenší Krompašáky. Po dlouhé 
době do Krompachu opět zavítali Mikuláš, čerti a dva krásní andělé. Děti prožily odpoledne plné smíšených pocitů. 
Obavy z čertů, kteří byli letos velmi strašidelní, ale zároveň velkou radost a nadšení z andílků a Mikuláše, kteří všem 
přinesli sladké překvapení. Děti recitovaly, zpívaly a slibovaly, že se v příštím roce polepší. Zkrátka všechno, jak má být. 
Jsme moc rádi, že se vše vrací do starých kolejí a můžeme do seznamu krompašských akcí přidat i tuto. 
Děkujeme majitelům restaurace za perfektní organizaci a pohoštění, Obecnímu úřadu za pořízené balíčky pro děti, které 
trvale bydlí v Krompachu a Dětskému domovu za zapůjčení laviček a židliček a hlavně hojnou účast. Díky náleží i všem 
ostatním, kteří se na této události podíleli a přispěli už čímkoliv. 
Už se těšíme na příští rok.         (zúčastnění) 

     
 
Babinec  
Tímto, vás ženy, zvu 19.12.2015 v 19:00 hodin 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 

Poděkování  
 
Ahoj, chtěli bychom s Milošem veřejně poděkovat v Rozhledech všem, kteří nám pomohli se stěhováním, nedovedeme 
ani vyjádřit, co to pro nás znamenalo, pořadí jmen nemá vůbec vliv na zásluhy, protože všichni byli důležití. 
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Radek Malý, Vojta Štefan, Dan Ježek,  Honza Pekárek,Michal Biganovský, manžele Machytkovi (Franta a Hanka) Bára 
Lemfeldová, Franta Štěpán, Mirek Štěpán, Broněk Balšánek, Martin Řehák. 
Dále poděkování za donášku novin Renatě Audesové, za pytle Jarče Davidové a za krabice Jirkovi Pomahačovi - bez toho 
stěhovat nelze. 

Všem velký dík a ještě - Krompašáci jsou PAŠÁCI 
Vlaďka a Miloš Seidlovi 

 
a ještě jedno poděkování 
Děkuji všem, kteří se přišli dne 6.11.2015 rozloučit s panem Kristiánem Davidem. 
Děkujeme též za kondolence a slova útěchy. 
Děti: Adriana, Kristián, Richard a Soňa. 
Děkujeme.           Jarka Davidová 
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
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 
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 
 

Co si o svátečních dnech uvaříme? 
 
Perníková roláda s ořechy 
 
56 dkg hladké mouky, 4 celá vejce, 2 lžíce medu, 1 vrchovatá polévková lžíce sody - mohou být místo sody 2 prášky do 
perníku, 30 dkg cukr moučka -  může být i trochu míň, 1 rovná lžíce perníkového koření. 
Vypracujete na vále těsto, rozválíte 3 placky, každou potřeme povidly a poklademe nahusto půlkami ořechů, zavineme a 
upečeme. Poléváme čokoládou a posypeme mletými ořechy. 
Recept Marie Rachačové jste měli možnost ochutnat na Sousedském setkání 28.11.2015. 



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

5/6 

A pro ty, kteří raději n ěco od masa?  Pro ty posílá námět pan Pomahač. A kdo ho zná, ví, že umí vařit dobroty. 
 
Něco pro  radost duše i těla 
 
Přicházejí dlouhé zimní večery, deště, sněhy, plískanice. Venku se toho už moc dělat nedá, tudíž je víc času na vymýšlení 
různých pitomostí a zkoušení různých nápadů. Jelikož rád jím a je to na mně vidět, zkouším v této době nové recepty a 
vymýšlím nápady, jak si zahnat ponurou podzimní náladu něčím dobrým. Teď vám napíšu návod na bůčíček, jak ho asi 
neznáte. Nic pro vegetariány, hanba jim, ti můžou teď zavřít Rozhledy. Je to jednoduché jako facka. Ale abych se 
nechlubil cizím peřím, tento recept jsem nevymyslel ani neupravil, ale převzal jsem ho od pana Ferdinanda Strejčka, Valy 
E1. Kde ho vzal on, nevím, patrně vyšťoural někde z internetu. Zato už jsem ho s velkým úspěchem několikrát vyzkoušel. 
Tak jdeme na to.   
Bůček bez kosti nakrájíme podélně, tak jak dřív bývala kost, na asi půlcentimetrové plátky. Chce to hodně ostrý nůž. 
Osolíme, trochu opepříme. Nastrouhaný křen smícháme s bílým jogurtem, já používám tučný, hodněvoltový. Plátky 
popatláme směsí a zavineme do roliček. Můžeme je propíchnout párátkem, já to ale nedělám. Roličky postavíme 
nastojato, jednu vedle druhé kůžičkou nahoru. Vybereme si tak velký pekáček nebo kastrolek, aby nám ty roličky 
nepadaly. Zbytek jogurtu napatláme na roličky, trochu s tím zatřeseme, aby se něco dostalo i pod ně. Toho jogurtu radši 
víc, než míň. Přiklopíme a pomalounku pečeme cca 2 – 2,5 hodiny na asi 150 stupňů. Nepodléváme, jen v případě 
nutnosti, každá i každej trouba peče jinak, tak se tam proto můžem občas pro jistotu podívat. Když je to po těch dvou a 
něco hodinách měkké, sundáme pokličku a dáme tomu na čtvrt hodiny obšleh asi na 220 stupňů kvůli kůrčičce. Udělá to 
krásný a zajímavý sos. To je vše. Já to podávám s bramborem, petrželku, nebo pažitku navrch, nebo nic. Dobrou chuť a 
kdo má odvahu to vyzkoušet, dejte mi pak vědět. 
  
Zdraví Jirka Pomahač. 
 

Takže všem: Dobrou chuť a ať žaludek přes svátky vydrží v pohodě. A na nový rok nebolavou hlavu. 
 
Něco veselého k Silvestru 
 
 
„Tak šťastný a veselý. Jak jsi se vyspal?” 
„Ale ušlo to, jen kdyby o mě pořád nezakopávali 
číšníci!” 
 
Ve škole: „D ěti, je zemská přitažlivost stále stejná?” 
„Ne, pane učiteli, na Silvestra je největší.” 
 
Stěžuje si ráno znavený manžel: „Já ti mám po tom 
Silvestru okno jako hrom!” 
„To se nediv, vždyť jsi prošel výkladní skříní.” 
 
Na Nový rok potkají na ulici Pepu Kalianků: „Co tady 
hledáš?” 
„Byt!” 
„Ty nemáš byt?” 
„Mám, ale nemohu si vzpomenout kde!” 
 
„Ne a ne a ne!” odmítá vdaná žena nemravné návrhy 
souseda na silvestrovské zábavě. „Celý rok jsem byla 
manželovi věrná!” 
„Ale to by se ještě dalo napravit, vždyť nový rok 
začne až za hodinu...” 
 
Patrik zve přítele na silvestrovský večírek a vysvětluje: 
„Dostaneš se k nám autobusem číslo 26, vystoupíš na 
předposlední stanici a já bydlím hned naproti, v čísle 

28. Zazvoníš loktem u branky a jak se ozve bzučák, 
strčíš do branky kolenem a už jsi u mě!” 
„Propána,”  žasne Harold, „a pro č bych měl zvonit 
loktem a kolenem kopat do branky?” 
„Propána,”  zhrozí se Patrik, „a to by ses, člověče, 
nestyděl přijít na silvestrovský večírek s prázdnýma 
rukama?” 
 
Manželé šli spolu na silvestrovskou zábavu. Dvě hodiny 
před půlnocí se manžel opil do němoty. Žena chtěla, aby 
šel domů a on si nedal říct. Tak se sebrala a odešla sama. 
Cestou domů ji potkal její milenec, a tak ho pozvala do 
bytu. K ránu se vrátí podnapilý manžel a vidí svoji ženu 
s chlapem v posteli a spustí: „Ty darebáku, ty budeš 
využívat mé slabosti a budeš mi milovat moji ženu?! 
Vstaň a plivni si, kde chceš ležet.” 
Milenec v klidu vstal a plivl na jeho ženu. 
 
„Ani čko,”  vyzvídá Pepa, „kolik máme ještě peněz na 
Silvestra?” 
„Na jídlo máme odloženou pětistovku a na alkohol 
stovku!”  říká s úsměvem Pepova žena. 
„Poslouchej, zlatíčko, a ty nevíš nic o tom, že přejídat 
se není zdravé?” 
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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 
26.12. 2015, 16.1.2016, 6.2.2016, 27.2.2016 

p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 
mob.: 777 174 836 

 
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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