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Zprávy z obce 
 
Místní pošta: 
 
Datum vyvěšení 12. 1. 2017 
Od 1.2.2017 bude na adrese Krompach č.p. 186, 471 57 Krompach provozován Partner České pošty, s.p., který bude 
poskytovat základní poštovní služby v rozsahu hodin pro veřejnost: PO - PÁ 8:00-11:00 hod. 
Na základě těchto změn bude pošta Krompach v Čechách od 31.1.2017 pro veřejnost trvale uzavřena (naposled bude své 
služby poskytovat 30.1.2017). Informace o rozsahu služeb jsou uvedeny na elektronické úřední desce na webových 
stránskách obce. 
 
Rozšíření vedení obce Krompach 
 
Na prosincovém zastupitelstvu bylo přijato usnesení o rozšíření obce o dva další místostarosty. Tuto otázku jsme s kolegy v 
zastupitelstvu intenzivně řešili několik týdnů. Názorů byla spousta a doufám, že jsme došli nakonec ke shodě. Dle mého 
názoru není název "místostarosta" pro člověka, který bude pro obec řešit určené úkoly ideální, ale v tuto chvíli není žádná 
jiná zákonná možnost, jak to udělat jinak. Je prioritou, aby se určení lidé zabývali danou problematikou a nesli za ni alespoň 
částečnou zodpovědnost. Zastupitel je jen členem kontrolního orgánu a nemůžou mu být uloženy úkoly, které by musel plnit. 
Také s ním není možné, dle zákona o obcích, uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu. Rozdělení úkolů požadovali občané 
obce na veřejných schůzích zastupitelstva. 
Pan starosta oslovil Ministerstvo vnitra s dotazem, zda to lze udělat i jinak, než rozšířit vedení obce o další členy. Pokud 
bude stanovisko Ministerstva kladné, tak bude usnesení o rozšíření vedení obce revokováno a funkce se budou jmenovat 
jinak. 
Jedná se pouze o dočasné řešení, než budou některé problémy na obci dořešeny a situace kolem havarijního stavu vodovodu 
a kanalizace bude stabilizována. 
Obec Krompach je jako jedna z mála obcí v severních Čechách správcem vodovodu a kanalizace. Z tohoto důvodu je na naší 
obci mnohem více úkolů než na obcích obdobné velikosti. V tuto chvíli by mělo být prioritní, abychom v co nejkratší době 
vybudovali nový vodovod na Juliovku a čističku odpadních vod uvedli do správného provozního režimu. Obci jinak hrozí 
nemalé finanční ztráty. 
Úkonem rozšíření vedení obce ušetří obec nemalé finanční prostředky, jelikož nebude nutné některé práce zadávat externím 
firmám. V tuto chvíli je zpracován návrh rozdělení úkolů a je na každém ze zastupitelů, co je ochoten si vzít a v rámci svého 
volného času pro obec dělat. 
 

Pavel Soukup 
zastupitel 

PENNY MARKET Cvikov  
Připravujeme modernizaci Vaší prodejny na ulici Tovární 332, Cvikov. Z tohoto důvodu bude prodejna od 
 20. ledna - 26. ledna 2017 uzavřena. 
Od 27. ledna 2017 se můžete těšit na modernizované prostory. 
S přáním hezkého dne  
Vaše PENNY 

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

č.01/17      www.spk_krompach.wbs.cz     leden 2017 
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Pro všechny sportovce a nejen z Krompachu. 
 

 
 
 

Babinec 
Milé ženy, 
první letošní posezení po vánočním čase se bude konat až 18. února v 19 hodin z důvodu onemocnění organizátorky. 
Těším se opět na naše posezení a na shledanou s vámi. 

Jarka Davidová 
 

Vánoční besídka v Dětském domově Krompach 16.12.2016 
V pátek 16. prosince pořádal místní DD besídku pro děti. Program vytvořily děti z DD se svými učitelkami a vychovateli.  

     
 
Kromě příjemného programu, který si zasloužil potlesk, jsme se dozvěděli zprávu, která si zaslouží zveřejnění. 
V celostátní výtvarné soutěži dětských domovů „And ělské Vánoce“ zvítězil jedenáctiletý Patrik Procházka z DD 
Krompach. S vítězem soutěže se osobně setkal a odměnil ho předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka 13. prosince 2016. 
Blahopřejeme a držíme Patrikovi palce do dalšího života. 
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Prosincové akce v restauraci „Na Hřebenovce“. 
 
V  neděli  4. prosince pořádala restaurace „Na Hřebenovce“ pro děti Mikulášské odpoledne s čerty a anděly. 
 

 
 
Vítání zimy 17. prosince 2016  
 
Něco o sněhu. 
Tak se stále říká, že je dnes málo sněhu, že málo chumelí, že nám chybí ta bílá zimní krása. Že nám chybí ty nádherné 
sněhové vločky, které dělají zimu zimou. Někde to možná platí, ale určitě ne u nás v Krompachu. Jak je to možné? Měli jste 
být sedmnáctého prosince večer v restauraci Na Hřebenovce. To byste koukali, co tam bylo vloček. Ten den tam totiž bylo 
již obvyklé jazzové vystoupení známé kapely MK3, divadelní kapely z Prahy pod vedením frontera skupiny, místního 
chalupáře Vládi Šímy. Při příležitosti této zdařilé akce určené k přivítání krompašské zimy tam jako kulturní vložka 
vystoupila skupina místních dam a děvčat všech věkových skupin i váhových kategorií. Byly převlečeny za sněhové vločky 
do vlastnoručně vyrobených kostýmů. Předvedly nádherný sněhový rej s líbivým a ladným tancem, který v závěru vyvrcholil 
v papírové chumelení. Vše bylo nutné hrably a košťaty samozřejmě shrnout a zamést.Vločky toho nasněžily tolik, až vznikla 
velká závěj. Tuto roli ochotně sehrál předseda místního spolku a šéfredaktor našeho listu, který se také v prostěradle válel po 
jevišti. Ten však nakonec bohužel musel roztát, neboť přišla obleva a on to měl ve scénáři. Vše bylo hudebně podbarveno 
jednočlenným houslovým disharmonickým orchestrem. Bylo veselo, bavili se aktéři, bavili se hosté. A když se všichni dobře 
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baví, tak pak je to teprve to pravé. Tento večer se zkrátka povedl a všichni mají i nadále chuť si sami pro sebe a pro milé 
hosty připravit i napříště něco veselého, co zase pobaví. Nedá se jenom planě sedět v hospodě nebo čučet do chytrého 
telefonu. Každý by měl chtít, pokud je to v jeho silách, alespoň něčím přispět k všeobecné zábavě. 

JP. 
 
Restaurace Na Hřebenovce přeje všem šťastný vstup do nového roku 2017 
V novém roce vás opět rádi přivítáme v restauraci „Na Hřebenovce“ v běžných provozních hodinách. 
Budeme se na Vás těšit a přejeme dobrou zábavu a dobrou chuť. 
 
 
Krompašský divadelní amatérský spolek 
 
Když se mě v prosinci 2015 Stáňa Jachnická, režisérka a umělecká vedoucí divadelního spolku ĎAS zeptala, zda bych se 
nechtěla podílet na nové inscenaci ĎASu, s velkým potěšením jsem souhlasila, ale vůbec jsem netušila, co to vlastně bude 
znamenat. Předpokládala jsem, že se bude jednat o nějakou konzultaci při výběru titulu a možná pomoc při shánění rekvizit 
nebo něco podobného. Absolutně by mě nenapadlo, že s krompašským ochotnickým spolkem strávím úžasný půlrok, na 
který nikdy nezapomenu. 
Hned na začátku se ukázalo, že tentokrát se nebude jednat o hru, která už byla napsaná, protože letošní inscenace má zcela 
specifické zadání.  Mělo jít o příběh odehrávající se v Krompachu a blízkém okolí a zmíněná měla být jak historie obce, tak 
současnost. A takovou hru, pokud vím, dosud žádný dramatik nenapsal, i když je to pro českou kulturu velká škoda. I když 
nutno dodat, že pokusy o zachycení zdejší atmosféry tu byly – viz například Paličova dcera, Naši furianti a ve filmu třeba 
Hoří, má panenko nebo Vesničko má středisková. Ale tím, že klasikové zapomněli Krompach zmínit, nedá se dnes s jistotou 
dokázat, že tato díla byla původně napsaná přímo pro něj. A jelikož jsme nemohli čekat, až se tak opravdu stane, museli jsme 
si hru napsat sami. K dispozici jsme měli překlady místních kronik (velké poděkování Janu Horáčkovi), vyprávění sousedů i 
vlastní zážitky.  A tak vznikla hra „Návštěva“ o tom, co se stane, když starosta obce obdrží dopis z Hradu, ve kterém se píše, 
že se britský následník trůnu chystá zdejší pohraniční vísku navštívit v rámci svého oficiálního pobytu v ČR.  
Při psaní jsme vycházeli z možností souboru, jehož počet členů se zpočátku trochu měnil, a tak byly některé postavy nejprve 
připisovány („Ještě jsme zapomněli na ty dva mladé!!“) a posléze zase škrtány („Jo tak ti dva mladí nemůžou!“).   
Zahajovací zkouška, na které byla hra poprvé přečtená, byla pro mě velmi stresující. Poprvé slyšet to, co dosud bylo jen na 
papíře, to vyžadovalo velkou odvahu, především od herců. Ale nakonec to čtení dopadlo docela dobře, dokonce se občas i 
někdo zasmál…  
Pak nastal problém s obsazením některých rolí. Ukázalo se totiž, že v souboru pořád ještě není dost herců na tak velký počet 
postav. A tak došlo na to, že někteří rodinní příslušníci, kteří své drahé polovičky jen doprovázeli na zkoušku a počítali 
s pomocí spíše technického charakteru, dostali s podporou neškodné lsti herecké role, aniž by o ně zpočátku stáli („Jen to 
přečti, pak to třeba bude hrát někdo jiný…“), někdo zase pronesl neuváženě vtipnou poznámku, která se mu stala osudnou 
(„Já budu hrát, ale jedině vílu!“). Tímto způsobem získala svou roli také Eva Kejkrtová Měřičková, která se jako abnormálně 
zaneprázdněná ředitelka Dejvického divadla nechala přesvědčit k účinkování pouze s ujištěním, že tam prakticky nebude 
vůbec mluvit. Když vyšlo najevo, že de facto nesleze z jeviště, bylo už pozdě na ústup a Eva KM se s tím vyrovnala statečně. 
Jako zkušená divadelnice si podtrhla zvýrazňovačem své repliky a zapojila do studia role jako „nahazovače textu“ svého 
manžela, za což mu patří uznání a dík. Na výkonu to bylo znát, Eva KM byla jako poštmistrová Růžena, která je ve volném 
čase zapálenou avantgardní režisérkou, absolutně přesvědčivá. 
Od velikonoc začal kolotoč víkendových zkoušek. V pátek od 18:00 do 22:00, v sobotu od 10:00 do 14:00, v závěrečné fázi i 
v neděli. To, že je Stáňa Jachnická skvělá režisérka, bylo už ověřeno při minulých inscenacích, ale můj obdiv má i za to, 
jakým způsobem byla schopná zkoordinovat možnosti členů souboru zkoušet a dát smysl i zkoušce, na které se jich sešlo jen 
pár. Tady většinou nezbylo nic jiného, než se na chvilku převtělit do role někoho, kdo zrovna chyběl. To byla moje 
nejdůležitější úloha ve zkušebním procesu, jinak se obávám, že jsem svými nepodstatnými režijními pseudopoznámkami 
spíše zdržovala. Když se podobné profesionální deformace dopustila i Eva Kejkrtová Měřičková, dostalo se nám 
nenápadného upozornění, abychom se vrátily na svá místa („Holky, takhle to už fakt režírujeme tři a to by asi nešlo…“). 
Stáňo, ještě jednou a veřejně se omlouvám! Ale abych nezamluvila svou záskokovou funkci. Pokud chyběl jeden člověk (bez 
ohledu na pohlaví), byla jsem schopná jej zastoupit celkem hravě. Přečetla jsem jeho text a ostatní zkoušeli, jako by tam byl. 
Horší bylo, když chyběli třeba dva, to už byla větší honička to stíhat. Nejdramatičtější ale bylo, když se tito dva dostali do 
dialogu. Přebíhat ze strany na stranu, klást si zvídavé otázky a zároveň si hned odpovídat a ještě se pokoušet měnit hlasy, aby 
se v tom spoluhráči vyznali, to někdy působilo dost komicky. A když chyběli tři… 
Dlužno poznamenat, že absence některých herců byly vysloveně nedobrovolné a způsobené pracovním či jiným 
zaneprázdněním. Jak se však blížil termín premiéry, soubor se scházel kompletní a v generálkách dokonce upřednostnil 
divadlo před některými zcela zásadními aktivitami. A tak oceňuji velkorysost  karetní společnosti Husky, která tím, že 
uvolnila svého stěžejního člena i za cenu doplnění provizorním náhradníkem, přispěla ke zdárnému dokončení inscenace. 
Obrovský obdiv patří manželům Halbovým. Ti obětavě jezdili na zkoušky z největší dálky a chyběli minimálně. Podobně 
jako představitel Starosty Pepa Eghert, který je sice z o něco méně vzdáleného Jablonného, zato často přijížděl na zkoušky 
na kole… 
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Jednou z postav byl úředník z Hradu jménem Čtveráček, který neměl ve hře velkou plochu textovou, byl však velmi 
významným prvkem v ději. Stáně Jachnické se podařilo získat pro tuto roli tři exkluzivní hosty. Prvním Čtveráčkem byl 
Miroslav Hanuš, druhým Tomáš Turek (oba herci Divadla v Dlouhé) a třetím pan Petr Tlustý, emeritní starosta Mařenic. 
Během zkoušení došlo ještě k některým úpravám textu. Nemám na mysli vyslovené škrty („Tohle je zbytečně ukecaný, pryč 
s tím!“), ale spíše inspiraci, která přišla ze souboru. A nebyly to jen věty vzniklé z tvůrčího přetlaku („Ty nečteš moje 
patenty!“ Pepy nebo „Já vajíčka smažil!“ Jarky Davidové), ale také repliky, které vyšly přímo ze situace na jevišti („Tak teď 
jsem se ztratil! Vůbec nevím, kde jsme!“ Miloše Jirmáska).  
Důležitou součástí příprav byla také výtvarná složka, a to nejen výroba scény, ale také kostýmů. Tady je třeba poděkovat 
rodině Míši Hrdličkové za perfektně vytvořené malované kulisy, Miloši Jirmáskovi za výrobu a postavení jeviště a všem, 
kteří poskytli vše potřebné. Zmínit bychom měli nejen divadla ABC a DD, ale především jednotlivce, kteří přinesli 
z domova řadu předmětů, které ochotně dali k dispozici („Bacha, to je sukovice, se kterou táta chodil do lesa!“), aniž se dalo 
zaručit, že se s nimi ještě někdy setkají. Bezezbytku to platí pro jednu zásadní rekvizitu – moučník, který v roli Věry 
pokaždé rozdávala Jindra Kalitová v první scéně. Ten tedy zmizel okamžitě a nenávratně. 
Premiéra se odehrála 18. června v sále restaurace Na Hřebenovce. Před zcela zaplněným sálem se stal malý zázrak, který 
umí právě jen divadlo. Jakkoli se ještě chvíli před začátkem zdálo, že se „to“ nemůže dát dohromady, někteří dokonce 
propadali panice ohledně textu („Jestli mi někdo vyhodil ty Divadelní noviny, kde mám vlepenou svou roli, tak končím!“ a 
následně: „Jestli nenajdu brýle na čtení, tak taky!“), nakonec vše dobře dopadlo. Děkujeme také hostujícímu Broňovi, který 
během obsluhování zcela zaplněné restaurace stihl paralelně zaskočit v roli Manžela a ihned po výkonu se vrátil do lokálu.  
Všichni byli zcela úžasní, všichni se blýskli vynikajícími výkony i pochopením  pro jevištní prostor a jeho proporce („Ať se 
mi tu neplete, já pak nejsem vidět!“). 
Iva Jirmásková se neuvěřitelně dokonale a s citem pro komickou situaci proměnila v agilní knihovnici a samozvanou 
kronikářku Květu, Miloš Jirmásek se zase projevil jako multižánrový umělec. Kromě toho, že hrál dvojroli Pokrývače a 
Ducha (skvělý „Harapesův“ výskok!), byl zároveň mistr zvuku a light designer. Karel Spal prokázal nejen svůj proslulý 
herecký talent coby Hostinský - mánička, ale také velký smysl pro záchranu divadelní situace tím, že na mě v první repríze 
19. června, kdy jsem u světelného a zvukařského pultu zaskakovala za Stáňu a zasnila jsem se pohledem na jeviště, 
nenápadně zasyčel: „Pusť tu Vltavu!!! Dělej! Teď!“  
Velký ohlas měli také manželé Kalitovi. Jindra v roli zmatené Bílé paní, která nikdy nepřijde na jeviště ve správnou chvíli a 
Ruda jako naprosto bezkonkurenční Pacholek, jemuž by díky kaštanovo-zrzavé paruce a ztepilé postavě nikdo nehádal víc 
než 16 let. Jarka Davidová se zase věrně proměnila ve zkušenou servírku, která má své štamgasty zcela přečtené a přesně ví, 
kde má hostovi (přesvědčivě „opilý“ Karel Halba) přestat nalévat („Pane Krákoro, už byste neměl!“) a naopak kdy je 
panáček poslední záchrany pro „nešťastnou ženskou Krákorovou“(Vlasta Halbová, dojemně „utahaná“ manželka) zcela na 
místě. Dokonale se své role zhostil také Pepa, kterému se dokonce podařilo zmást samotnou režisérku („Pepo, přestaň 
telefonovat, začínáme!“) svým přesvědčivým výkonem („Já už dávno hraju – telefonuju v roli!“).  
To, že v souboru hrají dva členové jedné rodiny (Jirmáskovi, Kalitovi, Halbovi), je velmi obdivuhodné, rekord v počtu 
zúčastněných drží ale rodina Míši, která se na představení podílela prakticky celá. A to nejen výrobou scény, jak už bylo 
řečeno, ale také na jevišti. Míša zaujala publikum jako uznávaná ředitelka školy s pikantním, i když více méně veřejným 
tajemstvím, dcera Berenika, zvaná Beruška s kamarádkou Terezkou Krausovou roztomile ztvárnily Skřítky a skutečný 
manžel Míši zazářil v roli Manžela divadelního, který tuší Simoninu nevěru s Hasičem. Toho hrál Jan Horáček. O tom, že se 
věnuje dlouhodobě a systematicky historii obce, se ví, málokdo ale tušil, že se v něm skrývá také herecký a hlavně taneční 
talent. Ve druhé části hry byl totiž Královnou víl a ladnost jeho baletních pohybů připomínající slavnou Maju Pliseckou v 
tanci umírající labutě byla famózní!  
Poděkování patří opravdu všem. Když jsme 28. října měli derniéru na „zájezdě“ v Mařenicích, kde mimochodem exceloval 
Petr Tlustý jako Čtveráček, začala jsem se už těšit na další spolupráci s novými přáteli, s nimiž jsem strávila úžasné a 
neopakovatelné chvíle nejen divadelní. I když tentokrát už to zase bude hotový a hlavně kvalitou ověřený text! 

Suková Eva 
dramaturgyně „Dejvického divadla“ a autorka scénáře hry „Návštěva“ 

 
Odjezdy celá dvacet. 
Vzpomínky sepsal místní chalupář JP. 
Vysočany 
  
Jako kluk jsem bydlel ve Vysočanech. Tehdy to byla dělnická čtvrť. Skoro všichni byli stejně chudí. Auto nebo motorku měl  
málokdo. A kdo něco takového měl, tak byl pro nás  boháč a všichni jsme mu záviděli. Když na ulici parkovala motorka 
nebo nedej bože auto, všichni jsme se kolem toho hned seběhli. Obdivovali jsme i starý krám,  pro nás kluky to byl i tak 
úžasný stroj.  Koukali jsme  na tachometry. „Podívej se“, překřikovali jsme jeden druhého, „ ten má tachometr do 120, to 
musí být dělo“. „Nebo ta Aerovka to je nádhera, ta má tachometr do 140“.  Těch pár aut, asi pět nebo šest, která tam v okolí 
byla, jsme znali zpaměti. Jen jsme si vždycky posteskli, že ho naši nemají. V neděli ráno, volné soboty ještě nebyly,  s nimi 
majitelé přijeli před dům. Vyleštili okna, kliky, reflektory a odjeli na výlet. My jsme se proháněli  na kolech po dědečcích, na 
těch starých plečkách, bez jakýchkoliv pravidel, kudy jsme chtěli, kam jsme chtěli. Kdo měl Esku nebo dokonce Favorita, 
tak byl machr, ale my plečkaři jsme je moc nebrali. Až když sundali blatníky a otočili řidítka nahoru, tak jsme je vzali na 
milost. V prázdných ulicích jsme hrávali hru zvanou Na sidóla. Pravidla byla jednoduchá. Cihlou jsme na  asfaltce 
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namalovali čáry a vymezili tak místo, kde  jsme se snažili soupeře na kole zablokovat. Kdo vyjel z označeného prostoru, 
spadl s kola nebo se dotkl nohou země, řvali jsme „ si dóle“ a vypadl ze hry. Byl sidól a musel se snažit zablokovat někoho 
zase on. V tom jsem byl já a jeden můj kamarád, říkali jsme mu Tib, absolutně nepřekonatelní. Naučili jsme se opřít si 
přední kolo o obrubník a zabrzdit přední brzdu. Tib to vymyslel. Ten vymyslel všechno. A taky nejlíp bruslil. A tak jsme 
mohli na tom kole stát opřeni o rantl třeba hodinu. Kdo neměl přední brzdu, neměl šanci. Takže jsme pořád vyhrávali a byli 
jsme na to hrdí. Když někdo náhodou viděl přijíždějící auto, začal řvát „bacha auto“. Hned jsme se uklidili stranou a makali 
jsme na svých plečkách skouknout, kdo to přijel. Zase nějakej mastňák, který se vrátil z výletu. A my chudáčci jsme čuměli 
kam jde, co si přivezl a tiše jsme jim záviděli. 
A tak jsme trávili léto až do prvních mrazů. Po zimě - tak asi od dubna, jsme zase vytáhli kola ze sklepů a vše se opakovalo. 
Rok co rok. Jen časem aut i motorek pomalu přibývalo a ulice už nebyly tak prázdné.  
 
 

Pokračování příště. 
A pro zábavu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2016 a leden 2017 
28.1., 18.2.2017, 

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

 
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 

    4 6 5   
   3    1  
6     1 7  3 
   1   8 5  
2  1    6  4 
 7 8   9    
7  5 4     1 
 6    2    
  9 6 3     

 7 3  1 6    
 9  8 4    3 
8   2      
    3  2  6 
 1      8  
6  5  2     
     1   2 
1    7 5  9  
   9 8  4 7  


