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

1/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zprávy z obce, co se naposled událo. 
 
Veřejná schůze zastupitelstva se bude konat ve středu 19.2.1014 od 17,00 hodin v zasedačce OÚ. 
Všichni jsou zváni. 
V době uzávěrky zatím obec neměla bližší informace o programu schůze. 
 
Masopust 
 
Začíná nám v obci vznikat další každoroční tradice. Letos bude masopustní veselí 15.2.2014. Akce, kterou před lety v Krompachu začal 
místní Dětský domov, se každoročně se opakuje. Přijďte strávit společné chvíle pohody a příjemné atmosféry. Letos poprvé spojeno se 
zabíjačkovými hody, které zajistila obec Krompach a Sbor dobrovolných hasičů a na které Vás zvou svým následujícím plakátkem: 
 

 
 
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v 
minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době 
masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se 
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posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala huspeninu, klobásy, 
jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. 
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na 
Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už 
byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. 

Zdroj: Wikipedie - otevřená encyklopedie 
 

Ohlédnutí za historií Krompachu 
Nový seriál o Krompachu připravují a poskytují z archivních materiálů pánové  Miloslav Panák a Dr. Milan Hlinomaz. 
 
Pohusitské období na Krompašsku 
 
 Kdyby si někdo myslel, že si krompašské okolí po porážce nejtvrdšího jádra husitů 30. května 1434 u Lipan, nějak oddechlo a 
nastal tolik potřebný klid a mír, byl by na hlubokém omylu. Lze říci, že husitství natrvalo rozštěpilo českou národní společnost, a to tak 
důkladně a zásadně, že se s tímto ideovým dědictvím, byť spíše v podobě dějinných mýtů (o hodném "tatíkovi" Žižkovi, zlých Němcích a 
katolících a hodných husitských Češích), setkáváme dodnes.  
 V roce 1434 pokračovaly nájezdy husitských oddílů do Lužice, spolu s drobnou záškodnickou, či spíše loupežnickou, válkou 
českého šlechtického rodu Vartemberků proti lužickému Šestiměstí. Tyto drobné střety ovšem dějepisné anály většinou nezaznamenaly, 
takže musíme v dalším popisu zdejšího dění vycházet z dobových zpráv, které zaznamenávají pouze střety větší a významnější.  
 Je třeba také předeslat, že žádný velký dějinný konflikt se nerodí úplně bez předcházejících příznaků a rovněž nekončí v určitý 
okamžik, ale má svou dějinnou setrvačnost v podobě určitého odeznívání předchozího společenského napětí, jež podléhá únavě obou stran 
z dosavadního vypětí sil. V tehdejších českých reáliích se díky husitským válkám především rozložil systém pevné centrální královské 
vlády, což umožnilo mnohým jak husitským hejtmanům a jejich hradním posádkám, ale i některým katolickým pánům se svými 
družinami (např. zmínění Vartemberkové), zneužívat absence pevné centrální moci k prosazování svých vlastních lokálních cílů, zvláště 
násilím a loupežnictvím. K letům 1431 a 1437 zaznamenáváme obléhání hradu Falkenburku u Jablonného lužickým Šestiměstím, odkud 
Žitavsku škodil husitský hejtman Jan Kolúch, který tam pronikal zdejší Záhvozdskou cestou. Proto také od roku 1440 zaznamenáváme 
aktivitu krajské hotovosti kraje Litoměřického, která dobývá hrad Valečov a následně dobývá hrad Valdštejn a obléhá i hrad Trosky, kde 
sídlili nepokojní šlechtici.  
 O čtyři roky později vpadlo do severních Čech lužické vojsko, nepochybně jako odplata za řádění Vartemberků na jejich území, 
kteří zde rozpoutali skutečnou válku. Přepadlo nedaleko Jablonného vartemberské ozbrojence a na obou stranách došlo ke ztrátám. České 
vojsko zřejmě přišlo o většinu své kořisti, které se na Žitavsku zmocnilo. Bylo by totiž velkou chybou si myslet, že Češi byli ve 
středověku nějací "andílci", neboť měli pověst sice kvalitních a statečných bojovníků, avšak velmi krutých a loupeživých. Zřejmě i proto 
oblehla v září 1444 litoměřická hotovost některé hrady patřící Vartemberkům. Na jaře a v létě následujícího roku se naším krajem šířily 
další nepokoje, jejichž vyvrcholením bylo několikatýdenní obléhání a dobytí hradu Sloupu loupeživého Mikeše Pancíře ze Smojna 
lužickým Šestiměstím. Hrad Jestřebí získal Jan Smiřický ve službách Šestiměstí. Lužičané tehdy poplenili hodně vesnic a opevněných 
míst. Přes písemnou smlouvu o neobnovení hradu Sloup, jej Mikeš Pancíř zanedlouho znovu opevnil.  
 Žádné dojednané příměří tehdy dlouho nevydrželo a bylo většinou porušeno soukromými kořistníky, jako byli, vedle Pancíře, 
držitelé hradů Tolštejna, jímž byl Albert Berka z Dubé a na Grabštejně Václav z Donína. K určitému uklidnění došlo v padesátých letech 
díky správcovství království Jiřím z Poděbrad, který se snažil o nápravu zmatených majetkových posunů vlivem husitských válek. 
Následující desetiletí bylo však zase ve znamení neklidu a střetů. 
 V červenci roku 1463 obsadilo, na rozkaz krále Jiřího z Poděbrad, hrad Tolštejn lužické vojsko jako zemská hotovost, pod 
velením fojta Jana z Vartemberka, který byl nepřítelem jeho držitele, Albrechta z Dubé.  
 V srpnu roku 1467 vpadly lužické oddíly, jako nepřátelé Jiřího z Poděbrad, k Úštěku a české jednotky k Žitavě. Královským 
vojskem byl rovněž obléhán hrad Kost. Českému vojsku, které poplenilo v září Žitavsko velel Jindřich z Michalovic a krompašská 
vrchnost, Jindřich Berka z Dubé.   
 O rok později se severní Čechy staly dějištěm mohutného a zhoubného vpádu lužických oddílů k (Českému) Dubu, (Mnichovu) 
Hradišti, Kněžmostu a Turnovu, který jimi byl vypleněn. Vetřelci byli však následně poraženi vojskem pana Jana z Michalovic.  
 V létě roku 1469 pak královské vojsko obléhalo hrady Navarov, Kost, Hrubou Skálu a Trosky, čímž byly jednotlivé hrady 
donuceny ke kapitulaci. V září potom vpadlo české vojsko do Žitavska a Lužičanům se nepodařilo dobýt hrad Tolštejn. V té době slezské 
vojsko poplenilo Jablonecko a vypálen byl Liberec, Hejnice a Frýdlant. Většina popsaných tažení na Žitavsko a zpět jistě představovala 
pro Krompach a jeho okolí bezprostřední ohrožení vojenskými skupinami znepřátelených stran. Poté konečně skončila pohnutá léta 
rozbrojů a bojů. Byla vystřídána pokojnějšími léty zbývajících let 15. století a století následujícího, kdy se v našem kraji projevil 
hospodářský rozmach a byly zde částečně obnoveny a částečně nově položeny základy budoucím zdejším tradičním výrobním odvětvím, 
a to sklářství a textilu. Husitské posádky ve zdejších městech a hradech posílily český živel v tomto regionu, přestože zůstal nadále méně 
početný než německý. 

Dr. Milan Hlinomaz 
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Babinec  
 
Vážené dámy ( a doprovázející pánové), v sobotu 15. února ve 20 hodin se koná pravidelný „Babinec“.  
Opět tradičně v restauraci „Na Vyhlídce“. Všechny ženy i se svými doprovody jsou zvány. 
 
Za kulturou  
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
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 
 
 
 
 
 
 



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

4/6 

Navrátilův sál čtvrtek 27. února v 18 hodin  
Přednáška: Současnost aktivních záloh Armády České 
republiky. 
 
Copak je to za vojáka? 
Všem, kteří si občas položí tuto otázku, nabízíme pomoc. 
Zveme vás  do Navrátilova sálu na besedu s příslušníky 
Aktivních záloh Armády ČR. Žijí s námi, pracují s námi, mluví 
s námi, navíc nám často a nezištně pomáhají a přitom o jejich 
aktivitách víme tak málo. Besedovat s vámi přijdou major 
Rostislav Bolek, nadrotmistr Ivan Kortan, rotný Václav Říha. 
Neváhejte a přijďte se zeptat na to, co vás zajímá. 
Vstupné zdarma. 
 
 
BŘEZEN 2014 
 
Městské divadlo pondělí 10. března v 19:00 
Slovácké divadlo Uherské Hradiště  
POPEL A PÁLENKA 
V hlavní roli Květa Fialová. 
Svérázná komedie. Kvůli dědictví se snaží potomci svou matku 
zbavit svéprávnosti, k čemuž má dopomoci odborný posudek 
psychiatra - přítele jednoho z dětí. Jak vše dopadne, když se do 
bytu současně s psychiatrem dostaví také dávný matčin milenec 
se dozvíte až na jevišti. 
vstupné: 290 Kč 
 
Navrátilův sál čtvrtek 13. března v 18:00 
PhDr. Vladislav Jindra TROCHU HISTORIE NIKOHO 
NEZABIJE 
téma: Smutný konec Radeckého pomníku aneb Příběh slavné 
sochařské rodiny Maxů z Janova 
vstupné: 50 Kč 
 
14. - 15. března MASOPUST v duchu brazilského karnevalu 
Pátek 14. března – Městské kino Nový Bor 
10:15 přednáška pro školy: RICARDO HOINEFF (scénograf) 
18:00 vernisáž výstavy objektů  RICARDO HOINEFF, 
Bubenická show: TAM TAM BATUCADA. Ochutnávka 
brazilských specialit 

20:00 projekce brazilského filmu 
Sobota 15. března – náměstí Míru 
13:30 Sraz masek před kinem, zahájení masopustního průvodu 
14:00 náměstí Míru: Tam Tam Batucada, Zumba, DTK 
Boráček, kejklíři Vagabundus Colective, Novoborské 
mažoretky,  
závody Historická lyže, masopustní občerstvení. 
 
Městské divadlo středa 19. března v 8:30 a v 10:00 
Divadýlko Matýsek 
MALÍ ŘSKÁ POHÁDKA 
Pohádkový příběh plný fantasie. Hugo Pastelka namaluje 
kouzelný obraz, který se vydá do světa. Těšit se můžete na 
skřítka Štětečníka nebo zlomyslnou Starou Pixlu.  
vstupné: 50 Kč 
 
Navrátilův sál pátek 21. března v 19 hodin 
KAMBODŽA  
Miloslav Petrtýl nás provede Kambodžou a jihovýchodní Asií 
vstupné: 50 Kč 
 
Městské divadlo sobota 22. března v 10:00 
Docela Velké Divadlo Litvínov – POPELKA 
Pohádkový písničkál o chudé dívce, která ztratí střevíček, ale 
najde svého prince. 
vstupné: 60 Kč 
 
Navrátilův sál sobota 22. března v 19:00 
PAVEL V ĚTROVEC COMPANY a jeho hudební hosté. 
vstupné: 90 Kč 
 
Městské divadlo úterý 25. března v 19:00 
Intimní divadlo Bláhové Dáši Eve Ensler 
MONOLOGY VAGÍNY 
Tato dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané 
oblasti, do poslední zakázané zóny, je oslavou ženské sexuality 
ve vší své složitosti a tajemnosti. 
Hrají: Anna Polívková nebo Jitka Asterová, Dáša Bláhová a 
Míša Sajlerová. 
vstupné: 290Kč  
 

 
Kulturní centrum SEVER Cvikov  
 
Dětský maškarní karneval 
So, 22. února, 15:00 – 17:00 
Karnevalové odpoledne pro děti. Pro děti budou připraveny 
různé soutěže, karnevalová diskotéka a spousta zábavy. 
Vstupné 30,- Kč 
 
Za vůní čaje na Srí Lanku 
Út, 25. února, 17:00 – 19:00 
Multifunkční kulturní centrum Sever - galerie 
Zajímavé vyprávění a promítání snímků z cest. Pořadem provází 
Lukáš Herudek. 
Vstupné 50,- Kč 
 
 
 
 
 

Divadelní představení Muž sedmi sester 
Pá, 7. března, 19:00 – 21:00 
Multifunkční kulturní centrum Sever - sál 
Erotická groteska v podání divadelního spolku HRAjeto 
 
Cvikovská parketa 
Neděle, 16. března 2014 
Multifunkční kulturní centrum Sever 
Soutěž ve společenském tanci pořádaná ve spolupráci s Taneční 
školou Duha Česká Lípa. 
 
Večer při svíčkách 
Pátek, 21. března 2014 
Multifunkční kulturní centrum Sever - galerie 
Zábavný pořad s Martinem Žákem a jeho zajímavým hostem. 
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Kuchařský koutek pro čas masopustu 
 
Pečená pivní krkovice 
Co jiného, než právě vepřové maso, by totiž mělo být hlavní náplní masopustního menu. Tentokrát s námi můžete zkusit pivní krkovici, 
která je zosobněním ideálního spojení tučnějšího masa a dobrého piva. Jako přílohu pak jednoznačně volte čerstvý chléb a k zapíjení jak 
jinak než pivo. 
 

4 plátky vepřové krkovice, 8 plátků anglické slaniny, 2 cibule, 4 stroužky česneku, pivo, sůl 
Vepřové maso omyjte, osušte a jednotlivé plátky posolte. Vedle sebe je naskládejte do mísy na pečení. Na tenká kolečka 
nakrájejte cibuli a česnek, které naklaďte na plátky masa do mísy a vše pokryjte plátky slaniny. Nakonec vlijte pivo. 
Jeho typ i množství záleží na vaší chuti. Čím víc piva dáte, tím bude výsledná omáčka hořčí, rozhodně by však nemělo 
sahat výš, než jsou plátky slaniny. 
Mísu přikryjte druhým dílem mísy a dejte do předem vyhřáté trouby na cca 220°C. Vše pečte přibližně hodinu. Na 
posledních 15 minut pak můžete horní díl mísy odstranit a vše nechat dozlatova dopéct. 

 
Masopustní koblihy 
 
500 g hrubé mouky 
30 g droždí 
70 g cukru 
citronová kůra  

moučkový cukr na posypání 
tuk na smažení 
pikantní džem (např. rybízový či meruňkový)  

150-300 ml mléka 
3 vaječné žloutky 
sůl, rum 

Do mísy přesejeme mouku a uděláme do ní důlek, do kterého vložíme rozdrobené droždí. Přidáme cukr, zalijeme částí vlažného mléka a 
dáme na teplé místo nakynout. Poté přidáme žloutky, sůl, nastrouhanou citronovou kůru, rum a zbytek vlažného mléka.  
Dobře vymícháme na hladké vláčné těsto, přikryjeme ho utěrkou a dáme na teplé místo vykynout. Poté těsto vyválíme na pomoučeném 
válu na plát silný asi centimetr.  
Z půlky těsta vykrajujeme kolečka o průměru asi 10 cm. Na druhou polovinu těsta naneseme stejný počet dávek džemu, jako máme 
koleček. Vykrojená kolečka přiložíme na džem a stiskem obě části těsta spojíme. Vykrojíme naplněné koblihy, které opět necháme 
vykynout. 
Nakonec koblihy smažíme dozlatova v zahřátém tuku po obou stranách. Poté necháme tuk okapat, sypeme cukrem a podáváme. 

 
Z různých soudků. 
 
Rozpočet obce 
Až do té nejposlednější vesničky, která má starostu, můžete nahlédnout, jak ta, či ona hospodaří včetně velkých měst a městeček.  
Je jen škoda, že počítače nejsou v každé rodině. Každý má právo vědět, jak hospodaří ti, které jsme volili.  
http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci?pismeno=A 

Zaslal V. Šíma 
(pozn. redakce: Bohužel najdete krompašský rozpočet jen do roku 2012 včetně) 

 
Výměna zipu…. 
Informace pro ženy,které nebaví vyměňovat zipy. 
Nevěřila jsem tomu,ale funguje to. 
Potřebovala jsem vyměnit 80cm dlouhý zip u bundy, nezavíral,porouchaný jezdec,.pro mně horor. 
Paní prodavačka v galantérce mě ujistila, žádný problém, jezdce prodáváme náhradní. 
Vůbec jsem netušila, že zespodu na jezdci je číslo, podle kterého koupíte náhradní. 
Já ho nevěděla, ale podle typu zipu mně ho paní prodavačka vyhledala. 
Doma jsem jezdec nasadila z horního konce podle rady, vše je OK. 
Jezdec mně stál 13Kč. Zip stojí cca 100 Kč a ještě ta hrozná práce. Tak se s vámi nezištně dělím o tuto zkušenost, možná, že to některé už 
znáte. 
Hezký den. 
 
Židovská příhoda : 
Vystěhovává se Roubíček ze Sovětského Svazu do Izraele. Na hranicích mu celníci najdou v kufru bustu Lenina. 
Ptají se: "Co to je?" 
"To se ptají špatně, "povídá Roubíček, "Měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Zachránce proletariátu celého světa, zakladatel mé 
milované vlasti, Sovětského Svazu, génius, který naplnil Marxovy myšlenky..." 
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"Dobře, můžete jít...", říkají ruští celníci. 
Na izraelské hranici celníci znovu najdou Leninovu bustu a ptají se ho: "Co to je ?" 
"To se ptají špatně," povídá Roubíček, "měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Šílenec, co přivedl polovinu světa do chudoby, největší 
zločinec dvacátého století, ....." 
Dobře, dobře, můžete jít..." říkají izraelští celníci. 
Roubíček přijede ke svým příbuzným, vybaluje si věci. 
Jeho synovec si všimne Leninovy busty a ptá se: "Strýčku, kdo to je?" 
Ale to se ptáš špatně, synovče, měl by ses zeptat, co to je? To je osm kilo neprocleného zlata!!!" 

Zaslala: V. Seidlová  
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 2014 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

22.2.2014, 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 

 
 
 

 
 
 
 

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  


