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Je tady nový rok, měla by být zima, mráz a sníh. Je to 
nějaké divné, ale snad nás to nerozhází. 

Alespoň foto, jak vypadala na Krompachu troška 
sněhu... 

 

 
 
Vážení spoluobčané, krompašáci a příznivci Krompachu. 
 
Je tady zase nový rok. Rok, který nese mnohá očekávání, naděje 
a tužby. Rád bych, aby se Vám v novém roce dařilo a plnila se 
vaše přání, která si nesete v duši. Ať se vám nemoci vyhnou 
velkým obloukem a máte radost nejen z rodiny, ale i ze svého 
počínání. Mnoho úspěchů  v práci i soukromí. 
Rád bych, aby se vám v Krompachu žilo stále lépe a lépe. 
Za sebe bych si přál, aby se vzájemné vztahy ve vsi každým 
dnem lepšily. Ať si dokážeme porozumět a vyjít si vstříc bez 
záludností. Rád bych, aby se ves stále rozvíjela a vzkvétala. 
Udělejme proto všichni společně co nejvíc.  
Cítím každým rokem zlepšení vzájemných vztahů a moc mě to 
těší. Jistě, ještě všechno neklape, jak by mělo, ale společně jistě 
uděláme vše proto, aby nám ostatní obce záviděly, jak se nám tu 
dobře žije a co všechno proto společně děláme. 
Jak se říká: „My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, 
píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat.“ 
Snažme se tedy, aby se nikdo nemusel snažit „naše místní 
dějiny“ přepisovat. Aby se dalo v budoucnu říct: „Ti tady 
společně žili, spolu pracovali a pro rozvoj obce udělali pořádný 
kus práce. 
Nic nám nepřijde tak draho, jako laciné pravdy. 
Kdo chce vědět, musí chtít vědět. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo nám celý rok 
pomáhali bez očekávání odměn. Pomáhali jen proto, protože 
chtěli  pro své spoluobčany, tedy pro nás, něco udělat. 

Děkuji i místním hasičům a přikládám jejich novoroční pozdrav 
všem nám. Přeji jim mnoho dalších úspěchů a nejen v soutěžích. 
 
Kalita Rudolf 
předseda Sdružení pro Krompach, o.s. 
 
A také hasiči z Krompachu vám chtějí popřát…. 
 

    

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

č. 01/14     www.spk_krompach.wbs.cz    leden 2014 
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Kapři na vánoční stůl 
Na Štědrý den patří v českých zemích k večeři ryba. Bývá to zpravidla kapr. I letos byl zajištěn jejich prodej. Opět v Mařenicích 
v koloniálu „U Goga“ . Součástí prodeje byla i nabídka svařeného vína v ceně nákupu a velmi příjemná nálada. Přijďte příští rok s námi 
strávit příjemnou chvíli při nákupu kaprů s příjemnými a vlídnými prodejci!  
 
 

       
foto: J. Horáček 

 
 
 
Zprávy z obce, co se naposled událo. 
 
Jak do Krompachu zavítali andělé 
Víkend 13. - 15. prosince 2013 patřil Andělské slavnosti. Tu v Krompachu již po čtrnácté pořádal místní dětský domov společně s 
Občanským sdružením Letní dům. Víkend byl naplněn pohádkami, vánočními koledami i třpytem andělských světýlek. Chybět nemohly 
tvořivé dílny, které zahájily hlavní sobotní program. Jeho vyvrcholením byl koncert dětského sboru z krompašského domova a vystoupení 
kytaristy Jana Matěje Raka. Před kostelem na nás jako již tradičně čekalo malé občerstvení. Cukroví pro nás napekly vychovatelky spolu 
s dětmi a teplé nápoje zajistila firma Sodexo s.r.o.  Společné komunitní setkání završila ohnivá show skupiny Hypnotica, která svými ohni 
rozsvítila téměř celý Krompach.  
14. ročník slavnosti, který vyvrcholil 14. prosince v kostele Čtrnácti svatých pomocníků, se vydařil, snad již pro magičnost těchto čísel. 
Slavnost na nás dýchla jemně tajemnou a kouzelnou atmosféru Vánoc, které se kvapem přiblížily a s nimi i nový rok. Za všechny 
organizátory Andělské slavnosti bych Vám ráda popřála, aby to byl rok povedený a přinesl každému jen to, co si přeje. Na cestu ať nám 
svítí andělské světýlko, které nás snad šťastně dovede k 15. Andělské slavnosti. Ta se bude konat 12. – 14. prosince 2014. 
Andrea Blahovcová, Občanské sdružení Letní dům 
Slavnost podpořili: Státní fond kultury České republiky, Nadace Umění pro zdraví, Nadace Arbor vitae a Sodexo s.r.o. 
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Na Silvestra 31.12.2013  
se konal v místním kostele neopakovatelný pěvecký koncert.  Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční v provedení Pěveckého 
sboru ČVUT Praha. Krásné překvapení pro všechny místní i příznivce Krompachu. Sjeli se milovníci krásné vánoční hudby 
z blízkého i vzdáleného okolí. Koncert sklidil velké nadšení a slzy dojetí od diváků a potlesk ve stoje úžasnému výkonu dirigenta, 
varhaníka, všech sólistů a celého sboru. Byl to zážitek, který se hned tak opakovat nebude. Sdružení pro Krompach děkuje, že soubor 
pozvání do Krompachu přijal a jedinečný koncert se podařilo pro Krompach zajistit. 

Kal 

    
 

    
foto: M. Pícha 

 
 
Kalendáře na rok 2014 
Na OÚ nebo v restauraci „Na Vyhlídce“ je stále možnost za 70,- Kč zakoupit kalendář obce pro rok 2014. Jiný vzhled než loni, ale opět 
spousty historických fotografií obce s dvojjazyčným popiskem (též v němčině), jehož návrh letos zpracoval a připravil pro tisk pan Jan 
Horáček, krompašský chalupář. Díky. Velmi se letos kalendář povedl. Stal se z něj v mnoha případech krásný vánoční dárek. 
 
Co je nového v probíhající akci „Krompach umi“? 
Milé sousedky a milí sousedé, 
při příležitosti Nového roku lidé často bilancují. Ráda bych Vás proto také pozdravila a poděkovala za to, že se mnou spolupracujete na 
projektu "Krompach umí". Přeji Vám všechno nejlepší do roku 2014, zdraví, veselou mysl a také rodinnou harmonii. 
Vzhledem k tomu, že projekt "Krompach umí" začal na podzim 2013 a pokračuje až do léta 2014, nabízím Vám tímto průběžné informace 
o tom, co již máme společně hotovo a co se dál bude dít. 
V období říjen - prosinec 2013 
- na konci října jsem na setkání sousedů v Krompachu vysvětlila podrobnosti k projektu, sousedé měli spoustu zajímavých nápadů; 
- dověděla jsem se to, s čím umí lidé v Krompachu poradit už v 48 domech - spolupráci ochotně nabízejí jak místní obyvatelé, 
tak i chalupáři; 
- v listopadu se o projekt zajímala média - formou článku na titulní straně byl zmíněn v 7 regionálních denících na severu Čech; 
 - dále byl odvysílán příspěvek v Českém rozhlase na stanici Radiožurnál. Na webu www.krompachumi.cz se mrkněte na "Mediální 
ohlasy"; 
- v prosinci natočila Česká televize dvouminutovou reportáž o projektu, naleznete ji zde v 15. minutě pořadu Události v regionu z 
15.12.2013 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/413231100001215-udalosti-v-regionech/ ; 

- aktuální informace o projektu průběžně přináší Krompašské rozhledy, zároveň má projekt stálou podporu starosty Krompachu, 
pana Františka Audese. 
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V období leden - červen 2014 chystám: 
- dokončit sbírání informací o tom, co sousedé umí; 
- připravit internetové stránky a posbírané informace od všech krompašských sousedů na nich zveřejnit; 
- navrhnout tištěnou podobu posbíraných informací pro použití těm sousedům, kteří nemají přístup k internetu; 
- zorganizovat setkání v Krompachu, kde všem internetové stránky i tištěnou podobu informací o možnostech pomoci sousedů 
představím.  
Mějte se v novém roce krásně. Těším se na naše další setkání. 
S přátelským pozdravem, 
Blanka Horáčková Krompach 37 Tel. +420 777 350 220 www.krompachumi.cz 
 
Co Vy a Krompach? Známe se?  
Osmé volné pokračování: Chadimovi 
1. Jak a kdy jste Krompach objevili, nebo co Vás sem přivedlo?  
V Krompachu jsme se objevili v září roku 2007, kdy jsme koupili náš podstávkový dům. Věděli jsme o něm už několik let, že je na 
prodej. Do té doby jsme bydleli v Liberci v pronajatém bytě a řešili jsme stálé bydlení. Protože jsme nechtěli bydlet v panelovém domě, 
kde cena bytu byla v té době podobná jako cena domů v okruhu 30 km od Liberce, proto jsme se rozhodli koupit tento dům. Také jsem 
tuto lokalitu dobře znal, líbila se nám okolní krajina ve spojení s přírodou. Bylo zde dobré dopravní spojení s Libercem, fungoval zde 
obchod, restaurace, pošta a také obecní úřad a bylo to vše soustředěné v okolí domu, což bylo jednou z výhod, a hlavně dům byl po 
částečné rekonstrukci a rozhodlo to, že dům byl připojen a na obecní vodovod a kanalizaci. S tím Libercem jsme potřebovali zůstat 
v dosažitelnosti, protože máme staršího syna Jakuba, který je od narození neslyšící a navštěvoval v té době speciální základní školu pro 
neslyšící v Liberci. V současné době dojíždí do školy Hradce Králové, což je stále dobrá dopravní dosažitelnost.  
2. Koupili jste v Krompachu historický d ům k trvalému bydlení. To jistě představuje plno náročné práce. Jak se Vám 
v něm bydlí? 
V té době, kdy jsme kupovali podstávkový dům, tak jsme věděli, že je národní kulturní památkou a jeho vznik se datuje do roku 1787. 
Jako malý jsem měl možnost vyrůstat v podstávkovém domě, tak jsem trošku věděl, jak se tyto domy udržují. Ovšem co nás bude čekat, 
jsme opravdu netušili. Myslíme to v pozitivním smyslu. Na každou zásadní úpravu a rekonstrukci domu musíte žádat buď stavební 
povolení, nebo ohlášení stavby přes stavební úřad a dále přes krajinnou chráněnou oblast a nakonec ovšem rozhoduje památkový úřad. 
Dostali jsme přiděleného odborníka na památkovou péči podstávkových domů. Všichni jste mohli sledovat postupnou rekonstrukci 
střechy domu a výměnu oken. Okna se vyráběla podle dostupných dobových fotografií, jsou natřena speciálními barvami v několika 
vrstvách. Výhodou bylo, že jsme mohli použít izolační skla, když jsme na trhu objevili co nejužší rámečky, aby bylo poznat, že vypadají 
jako obyčejná skla. Střechu jsme nahrazovali původní krytinou, a to originální břidlicí. Tyto akce byly finančně náročné a nebylo by je 
možno uskutečnit bez finančního příspěvku od programu Rozvoje obcí, který nám zprostředkoval „památkový“ úředník na stavebním 
úřadě Nový Bor a finančního příspěvku z Havarijního programu ministerstva kultury obdobně jako je rekonstrukce kostela. Dále jsme 
odstraňovali v interiéru staré nátěry z trámů, abychom zachovali původní stav dřeva. Ještě nás čeká v dohledné době oprava vnějšího 
vzhledu domu, myslím tím odstranění starých olejových nátěrů a oprava spár. Domeček máme již zrekonstruovaný k našim představám a 
pohodlí. Moc se nám líbí v něm bydlet, máme elektrické topení kombinované s krbovými kamny – výměník, takže v zimě je nám 
teploučko. A v létě v největších vedrech je uvnitř příjemně chladno.  
3. Každý rok spolupracujete na akcích, které se v obci konají. Byli byste ochotni udělat pro obec i něco víc?  
Ano, zúčastňujeme se různých akcí, ale nedostatek času z důvodu pracovní vytíženosti nám zatím nedovoluje se zapojit i do organizace 
těchto akcí, tak je aspoň podporujeme naší účastí. Pro obec si myslím, že už děláme něco na víc, že jsme zrekonstruovali nejstarší 
památkově chráněný dům v centru obce, který je zapojen do projektu Krajina podstávkových domů, organizovaný saskou stranou a 
krajským úřadem. Jde o každou poslední neděli v květnu v roce, kdy se koná tzv. den otevřených podstávkových domů, kdy může každý 
zhlédnout tento dům. Jeho rekonstrukci apod. Náš dům je jednou z dominant obce, která by se dala, aspoň si to myslíme, využít 
k propagaci turismu v Krompachu.  
4. Určitě sledujete, co se v obci děje. Jaký máte názor na současné dění? 
Když jsme se nastěhovali, tak jsme postupně zjišťovali vztahy v obci. My jsme rodina, která pochází z Děčína, vyrůstali jsme na 
sídlištích, tak něco víme o vztazích mezi lidmi. Nijak nás nepřekvapuje rozporuplnost názorů obyvatel Krompachu. Snažíme se vycházet 
s každým, protože jsme zde teprve pět let. Od 2012 máme zde i trvalé bydliště. Půjdeme letos také poprvé volit místní samosprávu. 
Spolupracovali jsme dobře s minulým vedením obce i se současným. Vycházeli a vycházejí nám vstříc kladně a s ochotou k našim 
žádostem a prosbám. Ale jak jsem dříve uvedl, dojíždím denně poměrně daleko do zaměstnání, a proto nemám moc času se více 
zapojovat do obecního dění. Možná, že by bylo dobrédo budoucna vsadit na větší propagaci obce v rámci turistického ruchu, je škoda, že 
shořela i místní hospoda, která by zřejmě k tomu pomohla, protože je v centru obce a všichni obyvatelé a chalupáři to k ní mají stejně 
daleko, což by pomohlo možná zlepšit vztahy v obci. Bylo by zde i pěkné informační středisko atd., to už je,ale asi nostalgie. Velice nás 
rmoutí každodenní pohled na stav této budovy. Ani jsme tam nikdy nestihli zaskočit.  
5. Co Vám v Krompachu chybí? Co by se podle Vás mohlo, nebo mělo v obci změnit? Co na druhou stranu vidíte jako 
pozitivní? 
V současné době není co k tomuto tématu dodávat, rekonstrukce silnic je realizaci, což nás moc potěšilo, pošta se opět vrátila k dennímu 
normálu, je s potěšením, jak probíhá rekonstrukce kostela, což určitě je další přínos pro obecní dění. Víme, že dochází k intenzivnější 
spolupráci obce s dětským domovem na různých akcích. Což je velice příjemné. Je taky dobře, že obec má vlastní sdružení dobrovolných 
hasičů, které je důležité podporovat, protože když hořela hospoda, tak to bylo názorně vidět. Dojezd profesionálních hasičů k nám do 
obce je cca 30 minut. Takže si asi nedokážeme představit, co by se stalo, kdyby tady nebyli naši.  
 

Manželé Chadimovi 
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Ohlédnutí za historií Krompachu 
Nový seriál o Krompachu připravují a poskytují z archivních materiálů pánové  Miloslav Panák a Dr. Milan Hlinomaz. 
 
Krompašan sekretářem Petra Voka z Rožmberka 
 Nejen mezi lidmi nezabývajícími se historií, ale i mezi samotnými historiky je skoro neznámá skutečnost, že krompašský rodák, 
jeden ze synů zdejšího krompašského majitele sklářské huti Valentina Schürera z Walheimu, Martin, po léta sloužil (nejméně nějakou 
dobu před 1592-1594) v kanceláři posledních Rožmberků, pánů Viléma a Petra Voka. Tuto skutečnost na několika místech životopisů 
obou pánů zmínil jejich autor Václav Březan, jehož dílo vydal roku 1985 historik Jaroslav Pánek. Martin zřejmě nabyl solidního vzdělání, 
(kde ale nevíme) jež mu umožnilo stát se renesančním kavalírem zajímajícím se vedle úředních povinností i alchymií, hudbou a astrologií. 
Dále je možno mít za to, že byl luterského vyznání, neboť dvůr posledních Rožmberků byl nábožensky tolerantní.  
 Zdá se, že Martin Šurer (tak je nazýván rodopiscem Březanem) byl již letitým služebníkem ve funkci sekretáře u nejvyššího 
purkrabího Království českého, pana Viléma z Rožmberka. Březan jej zde v této funkci poprvé zmiňuje ke dni 27. srpna roku 1592, kdy si 
svého sekretáře (tajemníka) nechal zavolat umírající pan Vilém, aby mu pro potěšení zahrál "na inštrument", což znamená, že Martin byl 
hudebně nadaný a u pana Viléma oblíbený. Když o tři dny později pan Vilém zemřel, přešel Martin Šurer do služeb jeho mladšího bratra 
Petra Voka ve stejné funkci. Sám tehdy (písemně v latině) podotkl, že: "Ve službě pokračoval, přestože měl i jiné plány". Zdá se tedy, že 
Petr Vok věděl, že službu nabízí spolehlivému služebníkovi a ten se pravděpodobně cítil dosavadní loajalitou k rožmberskému rodu 
zavázán, takže rezignoval na své záměry. Zdá se, že se Martinovy služby panu Vokovi zamlouvaly, jelikož v květnu následujícího roku v 
Českém Krumlově "sekretáři Šurerovi" nechal u městské rady zapsat dům ve městě (v dnešní Široké ul. č. 77) se zahradou a "lusthausem" 
(letním obydlím) i stodolou a vesnicí. Dům pak ještě Martin směnil za dům č. 4 na náměstí. Lze říci, že tak svého služebníka materiálně 
zajistil. Z dalších záznamů vyplývá, že jako sekretář byl Martin Šurer podřízen rožmberskému kancléři a nadřízen účetnímu 
(buchhalterovi). 
Jednalo se tedy pravděpodobně o postavení německého sekretáře rožmberské kanceláře, která byla dvojjazyčná (tedy i česká) z toho 
důvodu, že rožmberské panství bylo z velké části přilehlé Rakousku, a tak jeho jazykový vliv zasahoval daleko za zemskou hranici, 
přesněji na celou Šumavu a Pošumaví. Navíc Petr Vok jako protestant (český bratr) udržoval rozsáhlé vztahy s německou a rakouskou 
protestanskou šlechtou. Zdá se tedy, že luteránem byl i sám Martin, jako rodák ze saského pohraničí, což tam bylo v té době obvyklé.   
 Na jaře roku 1594 nacházíme Martina Šurera v pražském rožmberském paláci na Hradě, kde spolu s panem Vokem a dalším 
úředníkem inventoval mobiliář paláce, aby mohl být předán novému správci. Koncem září toho roku byl Petr Vok z Rožmberka císařem 
jmenován generálem nad dvacetitisícovým vojskem Českého království proti Turkům, které mělo dojít do uherského Komárna, aby je 
vymanilo z tureckého obklíčení. Zde je třeba připomenout, že roku 1594 táhla německá žoldnéřská vojska proti Turkům i Krompachem, 
což se jistě neobešlo bez obvyklých násilností žoldnéřů vůči zdejšímu venkovskému obyvatelstvu. A v té době právě Krompašan Martin 
Šurer působil v českém vojsku pana Voka u Komárna ve funkci celmistra, což svědčí i o jeho schopnosti ekonomické profese. Vojsko se 
počátkem listopadu rozešlo v podstatě bez větších bojů, jelikož hlavní císařské vojsko bylo poraženo na Žitném ostrově. Avšak pan 
Martin se z tehdejších Uher vracel vážně nemocen "uherskou nemocí", což byl skvrnitý tyfus, někdy i zaměňovaný za syfilis. Dne 11. 
listopadu (právě na svůj svátek) dojel s panem Petrem Vokem do Třeboně, což již bylo rožmberské sídlo a těžce nemocen ulehl na 
tamním zámku. V noci opustil lůžko a zřejmě v horečkách vyběhl na nádvoří zámku, kde skočil do studny, v níž se utopil. Těžko 
rozhodnout, zda se tak stalo v pominutí smyslů v horečkách nebo úmyslně jako únik od utrpení nemoci, tedy sebevraždou. Pravda je 
taková, že pan Petr Vok se rozumně přiklonil k první verzi a nepojal Martinovu smrt jako sebevraždu, jež by jej vyloučila z křesťanského 
pohřbu a nechal jej řádně pohřbít v kostele sv. Alžběty na třeboňském předměstí, který stojí dodnes na tamním hřbitově. Takto tragicky 
tedy odezněl životní příběh asi nejslavnějšího (z dnešního hlediska) známého rodilého Krompašana, který měl možnost se podílet na 
podobě českých vnitrostátních dějin i v kontextu evropském a jehož rukopisy jsou jistě dodnes součástí třeboňského archivu. Jeho 
zásluhou a na přímluvu Rožmberků byl také jeho rod Schürerů císařem Rudolfem II. roku 1591 dědičně povýšen do šlechtického stavu s 
přídomkem von Waldheim. O jeho vlastní rodině dějinné zprávy mlčí, avšak skutečnost, že jeho majetek připadl opět Petru Vokovi, 
svědčí o absenci dědiců. Martin byl tedy zřejmě starý mládenec. Nevíme ani, kdy se narodil, tedy ani jeho věk při úmrtí. Jeho věk lze tedy 
spíše odhadovat zhruba na 30 let, takže je docela možné, že se ještě oženit ani nestačil. 
 Pozoruhodná je skutečnost, že jeho nástupcem na Rožmberkově dvoře se stal ryze český sekretář Václav Marek z Bavorova. To 
by znamenalo, že Martin předtím zastával funkci sekretáře českého. Je možné, že zvládal obojí. Těžko to rozhodnout, jelikož ani znalost 
češtiny nelze u Martina vyloučit neboť znalost obou zemských jazyků byla v té době u vzdělaných osob běžná, ale nejen u nich. A tento 
stav trval až do období první Republiky československé (ČSR), dokud masový odpor k němčině nezapříčinila nacistická okupace a 
následně sovjetizace našeho státu, která se dnes mění příklonem k anglizaci, což je v zásadě logické. Avšak i dnešní opomíjení němčiny 
jako druhého zemského jazyka (i řeči významných sousedů) je, vzhledem k její staleté tradici u nás, zarmucující.  

Dr. Milan Hlinomaz 
Literatura: 
Karl Rudolf Fischer: Die Schürer von Waldheim. Beiträge zur Geschichte eines Glasmachergeschlechtes. Prag 1924 
 
Babinec  
Krásný pozdrav všem do roku 2014. 
Dovolte mi, abych se na papíře vrátila zpět na konec roku 2013, kde jsme se my ženy sešly v hospůdce „Na Vyhlídce“, abychom se v     
 r. 2013 rozloučily. 
Posezení bylo milé a příjemné. Každá z nás donesla něco dobrého na ochutnání a bylo toho opravdu dost, takže si ochutnali i ostatní 
hosté, kteří ten večer byli přítomni. Pochvalovali si všichni. Ženy, já Vám všem děkuji za podporu a za to, jak jste posezení pojaly. 
Zároveň Vám touto cestou připomínám, že i v roce 2014 budeme opět naše posezení uskutečňovat a to každou třetí sobotu v měsíci      
„Na Vyhlídce“ ve 20 hodin. 3. sobota je 18. ledna 2014. 
Již se těším a Vy zajisté také na naše pravidelné setkání, tak na to myslete. 

Zdravím. Jarka Davidová 
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Za kulturou  
Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo pátek 17. ledna v 19 hodin 
Mimořádné představení Benefice DK Jirásek a Kultury 
Nový Bor, s.r.o. improvizační představení na motivy 
televizního pořadu “Parti čka”. 
IMPROTYJÁTR 
Improvizované komediální představení v režii Petra 
Heřmanského,  hrajícího kapitána Štěpána Kňákala pro mnoho 
herců, kteří vás baví na vámi zvolená témata. Scénky vznikají 
přímo na jevišti. Součástí vystoupení budou i nástroje, takže 
prostor dostanou i hudbou nadaní herci. Pokud budete mít chuť 
se do programu sami zapojit, možnost se během večera jistě 
najde. Netradiční představení, do něhož se zapojí členové DK 
Jirásek. 
Moderuje:| P. Heřmanský  Hrají  Š. Kňákal, V. Klapka,  K. 
Bělohubý, L. Klapka,  R. Kmochová, D. Krčmářová, T. Lačná, 
L. Bernátová, P. Landovský, J. Gottlieber, Lucie Bernátová a 
další. 
vstupné: 100 Kč 
 
Městské divadlo sobota 18. ledna v 10 hodin 
Divadlo Anfas BUDULÍNEK  MANDELINKA  
Veselá barevná pohádka vás pobaví a naučí, že „jak se do lesa 
volá, tak se z lesa ozývá“ a že doma je zkrátka nejlépe. 
vstupné: 60 Kč 
 
Městské divadlo úterý 21. ledna v 19 hodin 
FRANTIŠEK NEDV ĚD s kapelou TIE-BREAK 
Průřez těch nejlepších písní z dosud vydaných alb! Obsazení 
kapely: František Nedvěd – kytara, zpěv, Vojta Nedvěd – 
kytara, zpěv, Milan Plechatý – baskytara, klávesy, zpěv, Jarda 
Petrásek – bicí, Petr Kocman – kytary, mandolína, harmonika, 
zpěv 
vstupné: 230 Kč 
 
Navrátilův sál sobota 25. ledna v 19 hodin 
Bluegrass, gospel, country. LUŽICKÁ TRÁVA 
Miroslav Pozník - kytara, Miloš Macháček - kontrabas, Tomáš 
Kejklíček - banjo, Karolina Stránská – mandolína 
vstupné: 70 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 27. ledna v 8:30 a v 10 hodin 
Mladá scéna Ústí nad Labem O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH 
Na motivy známé pohádky Boženy Němcové. Inscenace, plná 
písniček, kouzel, světelných a zvukových efektů určitě okouzlí 
nejen malé diváky.  
vstupné: 50 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 27. ledna v 19 hodin 
Divadlo Kalich Praha ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM 
PACIFIKU 
Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, 
dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském 
parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde. 
režie: Ondřej Havelka. Hrají: J. Kretschmerová /A. Polívková, 
B. Klepl, M. Zbrožek, V. Havelka aj. 
vstupné: 290 Kč 
 
 
 
 
 

Městské divadlo sobota 1. února v 10 hodin 
Divadelní společnost Julie Jurištové O medvědu Ondřejovi 
Na zámku v jednom království chtějí vdát princeznu Zlatavu za 
urozeného nápadníka, protože království nemá krále. Princezna 
se ale vdávat nechce... 
vstupné: 60 Kč 
 
Městské divadlo středa 5. února v 19 hodin 
Divadlo Kalich Praha - Isabelle Mergaultová Sbohem, 
zůstávám! 
Herecký koncert rozehrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel 
Zedníček, Jaromír Dulava/Antonín Procházka. Komediální hit 
současné Paříže! Milostný čtyřúhelník manžel, manželka, 
milenka a soused.  
vstupné: 290 Kč 
 
Městské divadlo úterý 11. února v 19 hodin 
Kamil Střihavka & Leaders! Unplugged 
Unikátní koncertní program, ve kterém se snoubí jedinečný hlas 
nikdy živě nehrané písně, léty prověřené hity a nové aranžmá s 
akustickými nástroji. 
vstupné: 230 Kč 
 
Navrátilův sál čtvrtek 14. února v 18 hodin 
PhDr. Vladislav Jindra TROCHU HISTORIE NIKOHO 
NEZABIJE 
téma: Osudy domkářů z Janova aneb okénko do historie 
sousedních obcí 
vstupné: 50 Kč 
 
Městské divadlo neděle 16. února v 19 hodin 
Jean-Jacques Bricaire, Maurice Lasaygues divadlo theatre 
Palace  
Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete? 
V hlavní roli Ondřej Vetchý. Christian vydrží s každou ženou 
jen chvíli, pak na něj padne hrůza a má nepřekonatelnou touhu 
utéct. Vymyslí trik, ten se mu ale jednou nevyplatí. Dále hrají: 
Kateřina Hrachovcová - Herčíková, Jaromír Dulava, Dana 
Černá / Kamila Špráchalová aj. 
vstupné: 290  
 
Městské divadlo středa 19. února v 8:30 a 10 hodin 
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila Pověsti české  
Příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše a silného Bivoje, ale i 
drama Ctirada a Šárky. Poutavé písničky vtipně dokreslují 
situaci jednotlivých scének. Děti se mohou zúčastnit děje na 
jevišti. 
Hrají Eva Hrušková a Jan Přeučil. 
vstupné: 50  
 
Městské divadlo pondělí 24. února v 19 hodin 
One man show s písničkami Miroslav Donutil CESTOU 
NECESTOU 
vstupné: 220 Kč 
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Kulturní centrum SEVER Cvikov  
 
Sobota 18. ledna 2014 od 20 hodin 
Sál Multifunkčního kulturního centra SEVER 
Ples SPARTA – SLAVIA 
Předprodej vstupenek bude na MěÚ Cvikov u paní Jirákové 
Vstupné 200 Kč 
 
Úterý 28. ledna 2014 od 17 hodin 
Galerie Multifunkčního kulturního centra SEVER 
INDICKÝ LADAKH – MALÝ TIBET 
Beseda s geografem Pavlem Svobodou 
Vstupné 50 Kč 
 
Sobota 1. února 2014 od 15 hodin 
Sál Multifunkčního kulturního centra SEVER 
SNĚHURKA 
Činoherní divadelní představení pro děti – divadlo NOPOĎ 
z Nového Boru 
Vstupné 30 Kč 

 
Pátek 7. února 2014 od 20 hodin 
Sál Multifunkčního kulturního centra SEVER 
PLES MĚSTA CVIKOVA 
K tanci hraje orchestr Big O´Band z Liberce. 
Prodej vstupenek od 7. 1. 2014 na Infocentru v Multifunkčním 
kulturním centru SEVER. 
Vstupné 200 Kč 
 
15. února 2014 od 9.30 hodin 
Sál Multifunkčního kulturního centra SEVER 
BUBENICKÝ WORKSHOP 
Výuka hry na africké bubny (djembe, sada basových bubnů) – 
tradiční západoafrické rytmy – pro začátečníky a mírně 
pokročilé. Předchozí zkušenost ani vlastní buben není 
podmínkou. Termín přihlášek – do 7. února 2014 na 
afrobubny@centrum.cz, tel.: 731174421,  
informace www.afrobubny.cz 
Cena kurzu 400 Kč 
 

 
 
Kuchařský koutek  
 
CHLEBÁNKY ZE ZBYLÝCH BRAMBOR  
 

 
POTŘEBNÉ PŘÍSADY 
4-5 vařených brambor-nejlépe z předešlého dne, 600 g.hladké mouky, 1 kostka droždí nebo 1 sáček sušeného droždí, lžičenka soli, asi 200 
ml vlažné vody, 
 
POSTUP PŘÍPRAVY 
Do mísy nastrouhat brambory vařené, vychladlé, přidat mouku, sůl, vodu a kvásek, nebo sušené droždí. Pořádně propracovat a nechat na 
teplém místě dát na pomoučněný vál, utvořit malé bochánky asi o velikosti dlaně. Bochánky potřít před pečením vodou, nebo vodou 
s mlékem. Péct na pečícím papíru ve vyhřáté troubě asi při 190 stupních cca 115 minut do mírného zezlátnutí. 
Je to možnost, jak využít a nevyhodit brambory z předešlého dne. Není to až taková bomba, ale je to chutné a zdravější než klasické 
rohlíky. Děti to mají rády se salámem, sýrem i čínským zelím. 

Autor neznámý 
Z jiného soudku. 
 
Přijde kovboj na Západě do salónu a vidí, že u jednoho stolu sedí pěkná ženská, tak přemýšlí, jak by ji oslovil. Po chvíli vytáhne pistoli a 
všechny postřílí. Pak si k ní přisedne a říká: „Co vy tady, slečno, tak sama?“ 
 
Potkají se dva kamarádi. 
„Proč jsi tak smutný?“ „Ale manželka mi řekla, že buď ona, nebo pivo. 
Tak jsem si uvědomil, že mi bude chybět. Umí docela dobře vařit.“ 
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Různé 
 
 

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 

 
 
 

Jídlo s dovozem 
Nerudova 264/II 
471 54 Cvikov II 

Tel :  483 034 452 
Mobil :  777 731 310 

Email :  objednavky@jidlosdovozem.cz 
Web :  www.jidlosdovozem.cz 

 
Termíny rozvozu plynu pro rok 201 

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

21.12.2013.,11.1.2014, 1.2.,  
22.2., 15.3., 5.4., 26.4., 17.5., 7.6., 28.6., 19.7., 9.8., 30.8., 20.9., 

11.10., 1.11., 22.11., 13.12., 3.1.2015 

 
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 
email: vincikj@volny.cz  

www.penzion-na-vyhlidce.cz 
 
 
 

 
Nadále pro nás všechny platí - vydržet 

 

 
 

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 Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“   p. Vincíkovi. 
www.spk_krompach.wbs.cz  


