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Zprávy z obce 
 
Spolek Jánské kameny - Johannisstein, z.s. - Oprava stropu kostela 14 svatých pomocníků v  Krompachu 
V uplynulém roce 2016 se spolku Jánské kameny – Johannisstein, z.s. podařilo získat finanční prostředky ve výši 510 701 
Kč na dokončení opravy střechy zákristie včetně okapů a okapních svodů, stropní konstrukce lodi kostela a restaurátorské 
práce stropní výmalby.  
Finanční prostředky byly získány z Ministerstva kultury ČR z Havarijního programu ve výši 240 000 Kč, dále z rozpočtu 
Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 250 000 Kč. Díky velkorysé finanční pomoci zastupitelů obce Krompach ve výši 
18 000 Kč a finančnímu daru 2 500 Kč dobrovolných hasičů obce Krompach se loňská etapa podařila zrealizovat. 
Stropní konstrukce kostela je ve velmi neutěšeném stavu. Byly vyměněny a vyspraveny poškozené stropní trámy. Stavební 
práce provedla opět stavební firma Tomáše Hlaváčka z Litoměřic. Při opravě stropní konstrukce došlo ještě k uvolnění části 
stropní omítky a bylo zjištěno v severozápadním rohu uhnilé stropní podbití. Přesto mohly začít restaurátorské práce stropní 
výmalby. Již odpadlou vápennou omítku restaurátor pan D. Zillich doplnil, vyspravil trhliny ve výmalbě a připevnil omítku 
ke stropnímu rákosovému podbití. 
Rozpočet pro letošní rok 2017 na dokončení celého stropu je vyčíslen na 372 600 Kč. Žádosti o dotace budou podány 
v prvním pololetí. Pokud se spolku Jánské kameny – Johannisstein, z.s. podaří získat uvedenou částku, budou moci být 
restaurátorské práce dokončeny. A letošní vánoční mši bude možné uskutečnit v našem malém kostele.    
Markéta Kudrnová  
 

      
 

      
 

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

Zimní spolupráce. 
Jelikož se letošní zima ukázala opět ve své síle a kráse, většina z nás oprášila vzpomínky na zimní sporty a radovánky. Stalo 
se tak i v mysli některých členů SDH Krompach, kteří zlanařili postupně větší skupinku nadšenců, a to i z řad dětského 
domova. Povedlo se odklidit sníh ze zamrzlé požární nádrže a pomocí čerpadla upravit povrch ledu ke spokojenosti 
nadšených bruslařů. Členové jednotky hasičů si zároveň prověřili dovednosti práce s vybavením za těchto mrazivých 
podmínek, kdy se teploty pohybovaly kolem -10°C.  

SDH Krompach, Jiří Balšánek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka redakce 
Rádi bych se ještě touto cestou vrátili k činnosti místních hasičů. Vždyť za loňský rok kromě akcí pořádaných pro děti, 
pomoci při CMS a dalších akcích, provedli i důležitou činnost pro obec, o které se příliš nemluví, a přesto si zaslouží naši 
pochvalu.  
Jednalo se především o kontrolu a vyčištění kanalizačních vpustí ucpaných ztvrdlým asfaltem a dalším odpadem, který bránil 
průtoku odpadních vod. Práce to byla jistě málo příjemná. 
Dále bychom rádi připomenuli kontrolu svodu dešťových vod z jednotlivých nemovitostí napojených na kanalizaci, kterou 
hasiči provedli a zdokumentovali pro obecní úřad, a na které se podíleli i další občané a chalupáři. Podle zákona nesmí být 
dešťové vody zaústěny do kanalizace. Zabraňují správné činnosti čistírny odpadních vod. Všichni hříšníci by měli být 
obecním úřadem upozorněni  a vyzváni k okamžitému zjednání nápravy.  
Tak to jen tak trochu k tomu, co není moc vidět, a přesto si zaslouží dík. 

 
Masopust 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Masopustní VEČÍREK v Restauraci  Na Hřebenovce 
Krompach Valy č.p. 114 s hudbou, tombolou a veselím  
 
začíná v sobotu 25.2.2017 v 19 hodin a v sále bude 
pokračovat do půlnoci, v restauraci přes půlnoc 
 
Vstup je volný, hosté v masopustní masce budou odměněni 
 

 

 

Srdečně vás všechny zveme ! 
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Babinec 
Milé ženy, první letošní posezení po vánočním čase se bude opět konat 18. února v 19 hodin v restauraci „Na 
Hřebenovce“. 
Těším se opět na naše posezení a na shledanou s vámi.                                                             Jarka Davidová 

  
Odjezdy celá dvacet 
Brusle 
V zimě dříve více i déle mrzlo. U školy jsme měli tzv. „tyršák“ a na něm se bruslilo. Vstup byl za korunu, děti 
padesátník. Šatna dvacetník. Jelikož jsme šetřili, tak jsme lezli přes plot a boty si věšeli někam na strom. Byl tam 
správce, jak se jmenoval, to už dnes nevím, ale všichni jsme mu říkali „pane sokolník“. Dříve tam byl totiž Sokol neboli 
Tyršovo cvičiště. On na to oslovení slyšel a snad mu to bylo i milé. Měli jsme ho rádi a on nás také. Pomáhali jsme mu 
stavět mantinely na kluziště, kropit led a shrabovat. Paní sokolníková nám vařila za dvacet haléřů čaj se šťávou a za 
dvacetník chleba s hořčicí. Kdo pomáhal, měl určitá privilegia. Večer pan sokolník zazvonil na starý zvon ze hřbitova, 
zakřičel končíme, zatahujem. Pak  jsme vyrazili s provazem na led a vytlačovali jsme s ním  lidi ven. Nikdo nám nesměl 
podlézt.  Byli jsme na tu práci hrozně pyšní. Pak jsme se chvíli proháněli po úplně prázdném kluzišti, což nám ostatní  
záviděli. Pak ale přišla práce. Hrabla, lopaty, hadice. Přišli jsme samozřejmě pozdě domů, takže rámus, zákazy a 
podobně. 
V létě kola, no a v zimě to bruslení. Pořád jsme sledovali teploměr, kdy začne mrznout a na tabuli  Tyršáku se objeví 
cedule „Dnes se bruslí“. Moje první brusle byly po starší sestře, hnědé krasobrusle. Ta je měla bůhví po kom. Táta 
vždycky sehnal někde něco levného ve fabrice nebo v hospodě. Zoubky na špičce jsem ihned obrousil o obrubník na 
ulici. To šlo nejlépe. Brusku jsme samozřejmě neměli. Doma jsme měli ve štokrdleti nářadí. Kleště, kladívko, 
kombinačky, hasák, pilník. Byl tam také nějaký ožvýkaný pilník, ale tím to nešlo. Na těch krasobruslích se ale bruslit 
dalo, naučil jsem se to a vyřádil jsem se na nich. Byly to v mládí moje nejlepší brusle. Dokonce jsem si za nasbíraný 
papír ušetřil asi tři koruny a za ty jsem si koupil v železářství kulatej pilník a tím jsem si ty brusle v osmi letech sám 
brousil. Táta o tom pilníku nesměl vědět, protože podle něj to byly vyhozené peníze. Proč? Šetřili jsme na Spartaka. I 
dnes se mi to zdá ještě divné, ale bylo to tak. Tak jsem měl ten pilník schovaný ve sklepě a došel jsem si pro něj vždycky 
dopoledne, když jsem měl odpolední školu a naši nebyli doma. A já brousil a brousil až jsem měl skoro pořezané prsty. 
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Pak jsem z těch bruslí bohužel vyrostl. Čekal jsem, že dostanu k vánocům zase nějaké podobné. Ale zrada. Nedostal 
jsem nic, a když jsem pak naše mořil, že chci bruslit, tak táta přinesl z práce šlajfky na kličku. To jsem považoval za 
nedůstojné a cítil jsem se ponížený. Já, přece takový skvělý bruslař a šlajfky.  
Nic nepomohlo, odjezdil jsem na nich asi tři zimy. Bruslit se na tom ale moc nedalo. Šroubovací mechanizmus při 
přešlapování drhnul o led, zakopával jsem a připadal jsem si jako blbec. A všechny boty jsem tím zničil, urvané 
podpatky a zdeformované podrážky. Jednou mi svitla v srdíčku jiskřička naděje, že mi táta snad chce nějaké brusle 
koupit. To když jsme si šli koupit k Baťovi boty. Vyber si jaké chceš! Já v přesvědčení, že to budou boty na brusle jsem 
si vybral takové hnědé křusky, přes šněrování ještě s řemínkem, abych měl pevnou nohu. Brusle? Prd. Chodil jsem v tom 
do školy celý rok i v létě, prostě hrůza. No a stejně jsem je těma šlajfkama v zimě zase zničil. Pak táta najednou 
slavnostně přinesl od někoho známého staré kanady. To bylo něco. Byly sice odrbané, dírky pro tkaničky  vytrhané, 
nedaly se  pořádně zavázat, ale byly to kanady. Problém byl, že byly asi o šest čísel větší. Tenkrát mi bylo jedenáct a 
ještě dnes jsou mi ty brusle velké. Co naplat. Někde jsem sehnal silný filc co se dával pod psací stroje a z toho jsem si 
vystříhal dvě vrstvy vložek. Špičky jsem vycpal novinami, vzal jsem si troje ponožky a protože to nešlo kvůli těm 
vytrhanejm dírkám pořádně stáhnout, tak jsem si to všechno omotal a stáhnul provázkama. Nic to ale nebylo platné, 
noha se mi v nich viklala, bruslit se v nich zase nedalo.Vypadal jsem dál jako blbec, stejně jako na těch šlajfkách, ale 
nedalo se nic jiného dělat. Šetřili jsme na Spartaka. S vděčností jsem vzpomínal na ty hnědé krasobrusle  s o chodník 
obroušenými zoubky. Pořádné brusle jsem si koupil až když jsem si začal sám vydělávat. To už jsem měl ale úplně jiné 
zájmy než bruslení, takže jsem si je vlastně ani moc neužil. 
Vzpomínky sepsal místní chalupář JP..       Pokračování příště  
Pro zábavu a trochu za kulturou: 
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MĚSTSKÉ DIVADLO NOVÝ BOR  
 
Výstava ve foyer Městského divadla: - únor a březen 
Vlastimil Andrš - Fotografie zvířat a Lužických hor 
Arno Čančík - Rytiny 
 
Městské divadlo Nový Bor - středa 8. února v 19 hodin 
Divadlo Palace RODINA JE ZÁKLAD STÁTU Ray Cooney 
Komediální smršť, ve které jde o život! Komedie se odehrává v londýnské nemocnici svatého Ondřeje pár dnů před 
Štědrým dnem. Přináší nepřeberné množství komických situací a gejzír humoru. 
Vstupné: 380 Kč 
 
Městské divadlo Nový Bor - sobota 11. února v 10 hodin 
Metropolitní divadlo Praha AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA! 
Vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom strašidelném vršku… se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen 
dovedete představit… Všichni mu říkají „Strašidelný zámek“. 
Vstupné: 80 Kč 
 
Městské divadlo Nový Bor úterý 14. února v 19 hodin 
LETEM SVĚTEM MUZIKÁL Ů II. 
Pavel Větrovec & company a další hosté... 
Již druhý večer s muzikálovými melodiemi v podání výtečných zpěváků (Zuza Durdinová, Klára Jelínková, Alena 
Průchová a David Maule) za doprovodu neméně výborných muzikantů (Pavel Větrovec - piano, František Raba - 
basa, Camillo Caller - bicí a perkuse, Klára Jelínková - saxofon). 
Vstupné: 150 Kč 
 
KD BOHEMIA Nový Bor - pátek 17. února v 19 hodin 
Město Nový Bor vás zve na OLDIES PLES – STRATOS TRIO 
Noc plná tance, zábavy a známých hitů. 
Vstupné: 150 Kč 
 
Městské divadlo Nový Bor - středa 22. února v 19 hodin 
Pantheon production - CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ 
Ingvar Ambjornsen 
Příběh dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně choré a kteří stojí před velkou 
výzvou začít společný život mimo stěny léčebny. 
Vstupné: 360 Kč 
 
Navrátil ův sál Nový Bor - úterý 21. února v 16 hodin 
Cestovatelská přednáška 
ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA 
Přednáška Patrika Kotrby o dvouleté pěší cestě Evropou z Čech do světoznámého poutního místa Santiaga de 
Compostela. 
Vstupné: ZDARMA 
 
Navrátil ův sál Nový Bor – pátek 24.února v 19 hodin 
PAVEL VĚTROVEC COMPANY 
swingový večer 
Vstupné: 90 Kč 
 
Navrátil ův sál Nový Bor - čtvrtek 9. března v 18 hodin 
PhDr. Vladislav Jindra 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 
260. výročí povýšení na město  aneb  řemeslo mělo i v Boru zlaté dno. 
Vstupné: 50 Kč 
 
Kulturní centrum Sever Cvikov 
 
11.2. Sál — PLES SPARTA - SLÁVIE 20:00hod. 
 
14.2. Galerie — Kulturní centrum Sever LADAKH, ZANSKAR A KAŠMIR  •50 Kč 17:00hod. 
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Vyprávění Radky Tkáčikové o lordském himalájském putování.  
 
18.2. Sál — Kulturní centrum Sever PREVENCE V LÉČENI VČEL  14:00hod. – Přednáška 
 
25.2. Loutková scéna, Komenského ul. 100, Cvikov 
STRAŠIDLA ZE STRAŠILBERKU  Nová loutková  pohádka souboru KLUBÍČKO 
30 KČ 15:00hod. 
 
Městské informační centrum centrum Cvikov 
informace a předprodej vstupenek. Provozní doba po, stř. 10:00 - 17:00, út,čtvr., pát,so – 10:00 – 15:00 hod 
Odbor kultury města Cvikov www.kultura.cvikov.cz 
tel: 487 751 570, mob: 725 438 172 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2016 a leden 2017 
 

18.2., 11.3. 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 
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