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OBECNÍ ÚŘAD KROMPACH  
INFORMACE PRO VOLI ČE o době a místě konání volby prezidenta  
 
Starosta obce Krompach podle 34 odst. 1 písm. a) zák. Č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta") zveřejněním na úřední desce  
oznamuje:  
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin  
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - zasedací místnost, Obecní úřad Krompach, 
Krompach 49 pro voliče bydlící v obci Krompach.  
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).  
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti  
 
V Krompachu dne 20.12.2017                   František Chadima 

starosta obce 
Ohrožená lokalita???!!! 
 
Soukromý e-mail, který obdržela redakce KR, který ale stojí za zveřejnění a zamyšlení: 
 
Ahojky, přejeme hezký celý nový rok.  
Máme ale jednu jobovku. Po svátcích jsme si udělali procházku březovou alejí k lokalitě jarního výskytu chráněných 
bledulí a ejhle. To není rejdiště divočáků, ale důsledek lidské činnosti.  Viz foto. 
 

    
 

Jana a Radek  Čeledovi 
 
 

 
 

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

č.01/18      www.spk-krompach.wbs.cz    leden 2018 
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Příspěvek do KR, který došel až po prosincovém vydání: 
 
Dobrý den, 
Tímto bych chtěla poděkovat manželům Kudrnovým za krásně opravený kostel Čtrnácti svatých pomocníků a jelikož 
mám velmi ráda vánoční svátky, potěšila mě i osvětlená věž kostela krásnou hvězdou. 
Jediné, co mě na tom celém mrzí, je, že zmizel z návsi osvětlený vánoční stromek a byl přesunut na parkoviště před 
kostelem, kde není vidět. 
Proto bych tímto chtěla poprosit sbor dobrovolných hasičů o zachování dlouholeté tradice výstavby májky, která doufám 
zůstane na svém místě, tedy na návsi. 
 
Náves máme přeci jen jednu. 
 
Všem bych také chtěla popřát krásné vánoční svátky a bohatého Ježíška. 

S pozdravem Audesová Renata 
 
Příběh Ochranovské hvězdy 

 
 
 
 

Ochranovská hvězda, případně Moravská hvězda, je 
označení vánoční ozdoby oblíbené a rozšiřované 
především v německém prostředí a v místech 
ovlivněných Moravskými bratry. Pochází z malého 
městečka Herrnhut, česky Ochranov, ležícího mezi 
Žitavou a Budyšínem. Město bylo založeno v roce 
1727 českými protestanty, kteří hledali útočiště před 
násilnou rekatolizací českých zemí. A právě v jejich 
komunitě v Herrnhutu v Horní Lužici hvězda v roce 
1821 vznikla. Postupem času se staly hvězdy velmi 
oblíbenými a v současné době jich manufaktura 
Moravských bratří v Herrnhutu vyrábí přibližně 200 000 
ročně. 

Základ hvězdy tvoří rombokubooktaedr, který má 26 stěn, z nichž 18 jsou čtverce a 8 rovnostranné trojúhelníky. K němu 
je připevněno 17 paprsků, přičemž horní, osmnáctý, chybí. Na jeho místě je připevněna žárovka či háček na zavěšení 
hvězdy. Hvězda původně nesloužila jako symbol Vánoc, ale jako matematická pomůcka. Během hodin matematiky a 
geometrie pomáhala zlepšovat prostorovou představivost. Ale velmi brzy se stala symbolem Vánoc – té hvězdy, která 
oznamovala narození Ježíše Krista v Betlémě. 
Děti Moravských bratrů se vzdělávaly v internátech a složené hvězdy posílaly také jako vzpomínku svým rodičům.V 
bratrských internátních školách byly umísťovány především děti těch rodičů, kteří se vydali na misii do různých, často 
velmi vzdálených zemí světa. Což bylo v té době nebezpečné, a proto děti nemohly se svými rodiči cestovat. V době 
Vánoc se dětem po rodičích stýskalo a vychovatelé, aby děti zabavili, s nimi vyráběli tyto hvězdy. Hvězdami si děti 
zdobily domy, kde společně žily, ale především je posílaly jako dárky svým rodičům. A tak se hvězda postupně stala 
populární vánoční ozdobou na mnoha místech světa.Tradičními barvami hvězdy jsou bílá, žlutá nebo červená. 
 
Jednota bratrská je jedna z protestantských (evangelických) církví působících v České republice. Jedná se o církev 
vzešlou z české reformace. Původní jednota bratrská byla založena roku 1457 a časem se stala významnou složkou české 
předbělohorské společnosti. Úpadek jednoty nastal po porážce protihabsburského povstání českých stavů v roce 1620. V 
pobělohorských českých zemích byla její činnost prakticky znemožněna. Ve dvacátých letech 18. století byla skomírající 
jednota bratrská obnovena moravskými exulanty na panství hraběte Zinzendorfa v saské Horní Lužici a jejím centrem se 
stala nově založená obec Herrnhut. Obnovená jednota bratrská proslula zejména svými misiemi, díky nimž se značně 
rozrostla a stala se světově významnou, známou též jako Moravská církev. V Čechách a na Moravě mohla znovu začít 
veřejně působit až ve druhé polovině 19. století. K moderní Jednotě bratrské (alias Moravské církvi) se celosvětově hlásí 
asi 825 000 následovatelů. V dnešní době je největší koncentrace Moravských bratrů v Tanzanii. Moravská církev v 
Tanzanii provozuje misie i v Kongu a Ugandě. Moravští bratři pokračují ve své tradiční misionářské práci také v 
karibské oblasti, například Jamajská moravská církev se uplatňuje na Kubě. Bratři působili a dodnes působí v Kanadě, 
USA, Nikaragui, Hondurasu, Malawi, JAR, Surinamu, Tibetu, Indii, Aljašce a samozřejmě také v Evropě. Němečtí 
Moravští bratři, jejichž hlavní sídlo se stále nachází v hornolužickém Herrnhutu, se aktivně zapojují do práce ve 
vzdělávací a sociální oblasti. Mezi nejznámější příslušníky Jednoty bratrské patří Jan Amos Komenský. 
 
A pozorný čtenář si jistě všiml, že o letošních Vánocích se Ochranovská hvězda rozzářila i ve věži kostela Čtrnácti 
svatých pomocníků v Krompachu. Nechť tedy v novém roce 2018 svítí všem krompašským občanům i chalupářům na 
jejich další cestu životem. 

Jiří Kudrna 
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Sokl pomníku sv. Jana Nepomuckého nad kravínem 
Většina obyvatel Krompachu již určitě šla polní cestou kolem bývalého kravína po úbočí vrchu Kulich, která vede kolem 
„čtyřdomí“ do Mařenic. Je to stará cesta, kterou chodívali Krompašané již od 14. století jak na nedělní bohoslužby do 
mařenického kostela, tak zde vyprovázeli své zesnulé i na tamní hřbitov, dokud se Krompach nedočkal koncem 18. 
století svého vlastního kostela i hřbitova. Zde jdoucímu přitom jistě neunikne vpravo skupina tří lip s kamenným soklem 
uprostřed. Při bližším ohledání zjistíme, že na jeho horní ploše zřejmě chybí nějaká skulptura, pravděpodobně socha. Na 
přední straně soklu více zjistíme ze zarámovaného nápisu, tvořeného písmem zvaným fraktura. Horní část nápisu 
v němčině je s trochou znalostí jazyka i písma poměrně dobře čitelná, zatímco spodní část je již dost zarostlá zeleným 
lišejníkem a její čitelnost je tak již velmi problematická. Nicméně uveďme si zde alespoň to, co přečíst lze a v zásadě 
tato část nápisu vypovídá to nejdůležitější. 
Přepis: 
Anno / 1801 / den 14. May / hat Joseph Fich / [- - -] / Brauer … Maistr / in KrombachzuEhr / in des heiliger 
Johann / von Nepomuckdiese / Statuewiederauffstehen / [ - - -] / uns Gott / … ? 
Překlad: 
Roku 1801, dne 14. května, pivovarský mistr v Krompachu Josef Fich, nechal znovu postavit sochu ke cti svatého Jana 
Nepomuckého … (skrze modlitbu k němu ochraňuj?) nás Bůh …  
Hlavní údaje jsou tedy i z první části nápisu jasně patrné a určující. Druhá část nápisu již není faktograficky tak důležitá 
a z jejího fragmentu se lze opodstatněně domnívat, že se jedná o závěrečnou náboženskou sentenci, tedy prosbu, aby se 
skrze modlitby ke světci dostalo modlícímu se božího dobrodiní.  
Proč musela být socha „znovu postavena“ mně není známo. Pravděpodobně se tam nacházela od první poloviny 18. 
století, kdy se po Čechách masivně rozšířil kult sv. Jana Nepomuckého. Rovněž mně není znám její poválečný osud, kdy 
socha ze soklu zmizela. Třeba někdo z pamětníků ještě bude vědět. Doufejme jen, že ozdobný sokl, jenž je svědectvím o 
zbožnosti zdejšího původního obyvatelstva, jež utvářelo tuto krajinu před námi, snad nebude ukraden do nějaké podobné 
nezákonné „soukromé sbírky“, jako je tomu u domu na Valech hned pod křižovatkou směrem do Německa, naproti 
bývalé hasičské zbrojnici.  

Hlinomaz 
 
SDH Krompach  
Ohlédnutí za sezónou 2017 
V uplynulé sezóně hasičských závodů se našemu družstvu SDH Krompach celkem dařilo. Na začátek musím 
podotknout, že tohle byl po mnoha letech první rok, kdy jsme se zúčastnili téměř všech soutěží v širokém okolí. A i 
přesto, že se náš současný tým dal dohromady teprve v roce 2016 a na jeho prvním závodu skončil tehdy poslední, je náš 
pokrok kupředu za těch pár měsíců obrovský. 
Letošní první závod se konal ve Cvikově, kde jsme obsadili 3. místo jen díky rychlé opravě zlomených vahadel v motoru 
naší stařičké stříkačky, kterou V. Běgus stihl udělat na chodníku mezi jednotlivými koly soutěže. Následovala soutěž 
v Mimoni, kde se nedařilo spoustě týmů a bohužel i nám se nepovedlo zdárně dokončit náš pokus. O měsíc později jsme 
se ale již radovali z krásného putovního poháru „Skalická sova“ pro absolutního vítěze, z jediné letošní noční soutěže ve 
Skalici u České Lípy. Poté následovala soutěž ve Lvové, kde jsme obsadili hezké čtvrté místo. Na začátku srpna jsme se 
dočkali naší pohárové soutěže zde na Krompachu, kde jsme po těsné bitvě opět skončili čtvrtí. Poslední sobotu tohoto 
měsíce se konala soutěž ve Stráži pod Ralskem, která pro nás skončila dalším bramborovým umístěním. Na naší 
oblíbené soutěži Kunraticích u Cvikova jsme obhájili loňské druhé místo. Na dalších dvou soutěžích v Rozstání a 
v České Lípě jsme se umístili na osmém a sedmém místě. Posledním závodem byla soutěž ve Stružnici, kde jsme si 
vzájemně vypomohli s družstvem ze Lvové a skončili na pátém místě. 
Celkově se nám sezóna 2017 vydařila, i když samozřejmě chceme v příštím roce dokázat o mnoho víc. Proto neustále 
zlepšujeme technické prostředky, trénujeme, hledáme nové talenty do týmu a také finanční sponzory. Proto i vy, pokud 
byste měli zájem o požární sport, neváhejte a oslovte některého z našich členů a přijďte si to s námi zkusit.  

Jiří Balšánek 
SDH Krompach 

 
Odjezdy celá dvacet - pokračujeme. 
Vzpomínky, které sepsal místní chalupář JP. 
 
Spartak (4. část) 
Odjezd do Krompachu 
 
Auto bylo připraveno a přišel osudný den, kdy se mělo odjet. Před dnem „D“ jsem v týdnu vozil na kole do garáže opět 
tašky, pytle, krabice. Táta nikdy nezajel před barák. V cestě byla pro něj obrovská překážka, strašně složitá křižovatka, 
Náměstí lidových milicí. Tam byl dle otce obrovský provoz a ještě navíc tramvaje a trolejbusy. Pro něj byl největší 
problém zastavit a zase se správně rozjet. A tak jsme chodili pěšky s taškami do garáže a odtud to bylo přes Klíčov na 
výpadovku do Kobylis už kousek. Volné soboty ještě nebyly. My jsme ale nejezdili v sobotu odpoledne jako všichni, 
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abychom tam už  v podvečer byli. To nešlo. To byl „ moc velký frmol“. A tak jsme jezdili až v neděli ráno. Vstávali 
jsme zase ve tři. Nasnídali se, máma uvařila tátovi na cestu do termosky kafe. Šli jsme skoro kilometr do garáže. Tam 
jsme všechno nacpali do kufru a auto se prohýbalo. No a vyrazili jsme. Já seděl s tátou vepředu, máma se sestrou vzadu. 
Táta s plným plynem na jedničku vyskočil, a pak pod plynem zařadil dvojku a se řvoucím motorem jsme dorazili na 
první rizikovou křižovatku v zatáčce u Odkolka.. Ony byly pro něj rizikové všechny, ale tato byla první a byla na ní 
stopka. „Jirko, ty se dívej vpravo, mámo ty nahoru a já pojedu. Jak to vypadá“? „Tati počkej, já tam ještě nevid…“ a už 
jsme byli na druhé straně. Na dvojku, bez ubrání. Naštěstí byly čtyři ráno a nikde nebylo živáčka. Na dvojku jsme se 
vyštrachali až nahoru do Ďáblic. Tam dal táta trojku, rozjel se, a pak místo čtyřky dal omylem silou zase dvojku, což nás 
přibilo na sklo a za námi zůstaly gumové čáry. Tak zase trojku a na tu pro jistotu až do Líbeznic. V Líbeznicích jsme 
šťastně projeli esíčko a byli jsme z Prahy definitivně venku. Za vesnicí se tátovi podařilo bezproblémově zařadit čtyřku a 
na tu jsme pohodovou šedesátkou i přes šraňky dojeli až k mostu Na Štěpáně. Tam se muselo zase přeřadit na trojku. Za 
mostem už byla opět rovina. „Tati, dej tam čtyřku.“ „ Ale proč, na co, vždyť za chvíli jsme na Mělníku“. Když už to jelo, 
tak to bylo docela dobré. Nejhorší byly rozjezdy a přeřazování. Takže jsme většinou jezdili na čtyřku dokud to šlo, motor 
se sice trápil a mlátil, ale táta to neslyšel. Nebo slyšel, ale radši nevnímal. Dubským údolím jsme se vlekli na čtyřku 
čtyřicítkou, maximálně padesátkou. Jelikož se tam nedá moc předjíždět, tak se za námi utvořila kolona naštvaných 
řidičů. A když to jen trochu šlo, tak se nás snažili předjet. „Vidíš ho, riskéra, jak přejel čáru. Jen si pospíchej do záhuby. 
Pro těch pět minut, co si najedeš, bys zabil rodinu i ostatní. To my si jedem hezky volnou, viď maminko a nikam 
nepospícháme“. No a naštvaní řidiči nám nadávali, troubili a hrozili pěstí. Po cestě bylo několik zastávek. Máma vždy 
vytáhla kafe, táta se napil, vykouřil globusku, my se vyčůrali a jelo se dál. Většinou jsme jezdili z Jestřebí přes Zákupy a 
Sloup, abychom se vyhnuli frmolu a křižovatkám v Lípě a v Boru a byl tam také menší provoz. Do Krompachu jsme 
příjížděli ráno asi kolem osmé. Táta se hned svlékl do pyžama, řekl, že má z cesty vyšlohané nervy a šel si nahoru 
lehnout. Vstal až na oběd. K obědu byla skoro vždycky husa.  Babička je chovala, protože nám všem šesti vnoučatům 
každému nadrala a ušila dvě peřiny a dva polštáře. Měla hus vždy tak deset až čtrnáct a jednoho husáka s od psa 
ukousnutým zobákem. Žral mu z misky u boudy. Husy se obměňovaly. Ty staré se konzumovaly. K obědu přišel táta dolů 
už oblečený v saku a v kravatě. „Najíst a jedem“. A po obědě se pospíchalo a hned se zase jelo, než bude provoz a na 
silnici bude zase frmol. Jo jo, to byl frmol. Tenkrát, když se potkala dvě stejná auta, tak se zdravila světly.  A tak jsme 
kolem druhé opět vyrazili na zpáteční cestu. Cesta zase trvala tak tři, čtyři hodiny. A znovu ne před barák, tam bylo 
cestou to Náměstí milicí, ale rovnou do garáže, to bylo blíž a na cestě. Sláva automobilismu.    

JP 
Něco málo o krompašském divadelním spolku ĎAS 
 
Dne 30.12.2017 se sešel v restaraci Na Hřebenovce kompletní 
krompašský divadelní  amatérský spolek ĎAS pod vedením 
Stáni Jachnické, aby „zhodnotil“ rok 2017 a „připravil“ se na 
rok 2018. 
V roce 2017 byl spolek docela úspěšný. V dosavadní práci se 
vystřídalo cca 25 divadelníků a hra „Habaďůra“, kterou letos 
divadlo uvádělo, byla již jeho čtvrtou premiérou. 
Představení bylo uvedeno samozřejmě na „domácí scéně“ 
tedy v Krompachu, v Mařenicích, Petrovicích a poslední 
loňská repríza byla uvedena i v Praze v Dolních Počernicích. 
V letošním roce bude Habaďůra uvedena na začátku roku  
ještě v Jablonném v Podještědí – 20. ledne od 19:00 hodin 

(viz v přehledu kulturních akcí Jablonného) a 3. února ve 
Cvikově v kulturním centru Sever. Taktéž od 19:00 hodin. 
Máme rozjednána další představení Habaďůry i v dalších 
místech v okolí až do začátku léta 2018. Snad to vyjde… 

 

 
Pro letošní rok se připravuje nová hra, kterou by měl ĎAS začít nacvičovat koncem února a premiéra se předpokládá, jako tradičně, 
v červnu na „Krompašském Jarmarku“. Můžeme prozradit, že by to měla být hra vycházející z Čechovových povídek . 
Takže zájemci a příznivci, doufáme, že letos bude opět šance vidět něco nového a ĎAS se těší na setkání s vámi na představeních.  

RK 
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na měsíc leden: Jablonné v Podještědí 
 
8.1. Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí, „Krajinou okolí Jablonného od minulosti k dnešku“  
přednáška – RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. a Ing. Eva Klápšťová.  
17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ (2.patro) 
 
13.1. Oddíl stolního tenisu SK při ZŠ Jablonné v Podještědí, turnaj ve stolním tenise, 8:15 – 8:45 prezentace v 
tělocvičně ZŠ Jablonné v Podještědí.  Turnaj 9:00 – cca 13:00  
 
20.1. Město Jablonné v Podještědí ve spolupráci s krompašským amatérským divadelním spolkem ĎAS pořádají 
divadelní představení Habaďura aneb nájemníci pana Swana 
19:00 hodin ve Společenském centru (bývalé kino) v Jablonném.  
 
27.1. Občanské sdružení Podještědští Pardálové ve spolupráci s Městem Jablonné v Podještědí pořádají  Ples města  
19:30 hodin ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí  
 
VÝSTAVA: 19.12.-8.2. Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ Jablonné v 
Podještědí, pořádají výstavu prací žáků ZUŠ Jablonné v Podještědí a malíře Honzy Volfa. 
Výstavu lze shlédnout v ambitech kláštera v Jablonném.  

Změny datumů a časů akci vyhrazeny. 
Kontaktní osoba: Šárka Ryklová tel.: 487 829 972, email: ryklova@jvpmesto.cz  

 
 
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
 
Městské divadlo sobota 6. ledna v 10 hodin 
HRAjeto Nový Bor 
ČERVENÁ KARKULKA 
Loutková pohádka v podání novoborského 
ochotnického spolku. 
A nebude to obyčejná pohádka... 
Vstupné 80 Kč 
 
Městské divadlo pondělí 15. ledna v 19 hodin 
Divadlo PALACE 
PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY 
Komedie, odehrávající se v pokoji jednoho penzionu, 
kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté 
předpisy domovního řádu. 

 
 
Hrají: Marie Doležalová nebo Anna Fialová, 
Patrik D ěrgel, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová 
a Václav Liška. 
 Režie: Jaromír Dulava 
Vstupné 390 Kč 
 
Městské divadlo sobota 20. ledna v 10 hodin 
Docela velké divadlo Litvínov 
MRAZÍK 
Příběh s písničkami na motivy slavné filmové pohádky 
o Nastěnce a Ivánkovi. 
Vstupné 80 Kč 
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Městské divadlo pondělí 22. ledna v 19 hodin 
JAKUB SMOLÍK s kapelou 
Koncertní vystoupení věčného romantika s 
doprovodnou skupinou. 
Vstupné 250 Kč 
 
Městské divadlo středa 24. ledna v 19 hodin 
Docela velké divadlo Litvínov 
MISTR A MARKÉTA 
Divadelní adaptace proslulého románu Michaila 
Bulgakova. Mystická groteska o lásce a touze po 
svobodě, v níž autor odhaluje prostřednictvím ďábla zlo 
v lidech a ve společnosti. 

 
 
Městské divadlo čtvrtek 25. ledna v 10 hodin 
Docela velké divadlo Litvínov 
KLÁRA 3847 - PŘÍLIŠ MNOHO HV ĚZD 
Inscenovaný dokument vycházející ze skutečných 
událostí z období holocaustu během 2. světové války. 
Příběh dívky, Kláry Brodyové, která byla v roce 1942 
pro svůj židovský původ odvezena do koncentračního 
tábora Osvětim a vězněna tam až do konce války. 
Na základě Klářina osobního vyprávění napsala její 
vnučka, herečka a scenáristka Lenka Lavičková.Pod 
vedením režiséra Jurije Galina  společně nastudovali 
herci Docela velkého divadla. 
Vstupné 90 Kč 

Vstupné 250 Kč 
 

 
Inzerce a jiné 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2018: 20.1., 10.2.2018 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 77 174 836 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZM ĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 
www.spk-krompach.wbs.cz 

 
 

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 


