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I. Dostal se nám do rukou zajímavý �lánek a myslím že stojí za zamyšlení a 

p�e�tení. Sedmdesát p�t let starý a p�esto stále tak aktuální. 
 

 
Co �ekl o krizi pan Tomáš Ba�a starší v roce 1932 
 
 

P�í�inou krize je p�edevším morální bída. P�elom hospodá�ské krize? Nev��ím v žádné p�elomy 
samy od sebe. To, �emu jsme si zvykli �íkat hospodá�ská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída 
je p�í�ina, hospodá�ský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kte�í se domnívají, že hospodá�ský 
úpadek lze sanovat pen�zi. 
Hrozím se d�sledku tohoto omylu. V postavení, v n�mž se nacházíme, nepot�ebujeme žádných geniálních 
obrat� a kombinací. Pot�ebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a ve�ejnému majetku. Nepodporovat 
bankrotá�e, ned�lat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, d�lat to, co nás pozvedlo z 
povále�né bídy, pracovat a šet�it a u�init práci a šet�ení výnosn�jší, žádoucn�jší a �estn�jší než lenošení a 
mrhání. 
Máte pravdu, je t�eba p�ekonat krizi d�v�ry, technickými zásahy, finan�ními a úv�rovými ji však p�ekonat 
nelze, d�v�ra je v�c osobní a d�v�ru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním p�íkladem. 
 

Výrok Tomáše Bati z roku 1932 
 

II. Co Krompach 

Stalo se: 
 
Dne 3. dubna od 9.30. hodin se v sále M�stského klubu kultury ve Cvikov� konalo setkání zástupc� obcí 
Novoborska. Jednalo se o pracovní sch�zku p�edstavitel� obcí.  

(p�evzato ze Zpravodaje m�sta Cvikova - duben 2009) 
V Krompachu se ve dnech 3.4. a 4.4. (pátek, sobota) provád�ly údržbá�ské práce  a �išt�ní místní 
kanaliza�ní �istírny za ú�asti starosty a místního sboru dobrovolných hasi�� .............. 

(Kal) 
Ptáme se: 
 
Tak máme schválený územní plán a co dál? Jak to tedy bude s �isti�kou odpadních vod pro obec? 
Nem�žeme si nalhávat, že se sou�asnou, je všechno v po�ádku. Dávno kapacitn� nesta�í a je nevyhovující. 
Má obecní ú�ad n�jaký perspektivní plán s �ešením této situace? 
 
Ptáme se: 
 
Je n�kde k nahlédnutí schválený územní plán. Kde a kdy? 
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Ptáme se: 
 
Kdy budou oficiální stránky obce Krompach obsahovat aktuální a kompletní dokumenty (pozvánky na 
sch�ze, zápisy ze sch�zí, vyhlášky zastupitelstva, zprávy zastupitelstva ob�an�m, obecní dokumenty (t�eba 
textovou �ást územního plánu), ekonomické dokumenty (rozpo�et obce, zprávu auditu hospoda�ení,…), 
žádosti ob�an�, ob�ansko-sociální záležitosti, atd, atd….) ? Kdy bude obec reagovat na e-maily ob�an� 
poslané na oficiální adresu ?                      
                         (JKal) 
Ptáme se: 
 
Uvažuje obecní ú�ad v rámci vst�ícnosti v��i nejen stálým obyvatel�m, ale i chalupá��m, o z�ízení ú�edních 
hodin alespo� v letní sezon� jednou m�sí�n� v sobotu. Opravdu mají chalupá�i problém za�ídit si své 
záležitosti na OÚ v ú�edních hodinách ve všední den, p�ípadn� donést platby za kontejnery, vodu a další. 
Jsem p�esv�d�en, že OÚ by opravdu m�l, alespo� p�es letní sezónu, vyjít vst�íc i chalupá��m a ú�ední 
hodiny jednou m�sí�n� v sobotu z�ídit. 

(Kal) 
Co vy na to? 

 

 

D�tské h�išt� - tady a v takovém stavu? Necht�lo by to alespo� tu ceduli sundat? Nemluv� o ostud� tak i o 
vhodnosti umíst�ní d�tského h�išt� práv� na tomto míst�. Co vy na to?                                                 (Kal) 

N�co o vztazích… 
 
V poslední dob� jakoby p�ibylo nesmyslných konflikt� mezi lidmi, a to nejen v novinách, ale také  v naší 
obci.  Nechceme tímto �lánkem paušalizovat ani škatulkovat. Jist� jsou podobné typy lidí jak mezi chalupá�i, 
tak i mezi trvale bydlícími ob�any. 
 Nejprve tedy rozdíly. Jedna skupina, které jsou jasné zdejší zvláštní podmínky, zejména v zim�, klidn� 
ustoupí o p�l metru se svým plotem, aby mohl projížd�t sn�žný pluh, druhá by vás poslala k soudu, pokud 
byste jí to jen navrhli. A dokonce je ješt� t�etí, která ve�ejnou cestu zabírá pro sebe alespo� z �ásti, a to pod 
r�znými záminkami. Znemož�ují projet jiným vozidl�m než svým, protože: 
a te� skute�n� použité argumenty:“ mají malé d�ti, nemají dobrou nebo žádnou branku v plot�, mají naproti 
(na ve�ejném pozemku) pískovišt�, kompost, studánku, slune�ník apod.“ 
Staly se tu nedávno v�ci, které by si jejich akté�i (tentokrát to byli rekreanti) ve svém m�st� nikdy nedovolili. 
Zde však je bezvládí, a tak je možné všechno. Jistý ob�an zasadil doprost�ed málo používané obecní cesty 
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sloup. Když byl po delší dob� odstran�n jako nelogická p�ekážka, zni�il nájezdový m�stek p�es strouhu 
podél silnice, aby znemožnil odbo�it na uvedenou cestu a nechal jen stezku pro p�ší. To už hrani�í 
s ohromnou drzostí a nejmén� s p�estupkem proti ve�ejnému majetku. M�stek byl svépomocn� opraven a 
chalupá� snad dostal rozum… 
Ale o pár dom� dál jiný (a dost vzd�laný) chalupá� po vzoru husit� p�ekopal jinou málo používanou obecní 
cestu, v domn�ní, že tak jako v pionýrských dobách zabírá panenské pozemky a kam kopne, tam je to jeho.  
Jeho argumenty jsme již uvedli výše. Cestu odmítl opravit a museli to ud�lat jiní. Další ob�an má na obecní 
cest� svou el.rozvodnou sk�í� a nehnete s ním. N�kde visí v�tve do cesty, n�kde p�esahuje i kmen a jiní 
bránili provozu proto, že zaseli na obecní cestu travi�ku, aby to bylo hezké… 
V neposlední �ad� ješt� jeden p�íklad za všechny. Na ve�ejném betonovém sloupu visí asi 10 let informa�ní 
cedulka. Zarostla b�e��anem, nebyla vid�t. Majitel ji nechal o�istit, v listoví byl protrhán pot�ebný otvor. 
B�e��an žije dál, cedulka je vid�t. �ekli byste, konec dobrý? Chyba ! 
Majitel b�e��anu (dá-li se to tak �íci) ud�lal scénu, na�ídil odstran�ní tabulky a používal výhr�žky. Naprosto 
nepochopitelné chování, protože škoda nevznikla. Ale ten majetnický pocit se p�íliš rozši�uje. P�itom 
svoboda jedince kon�í tam, kde za�íná svoboda druhého. 
A my proti nikomu nebrojíme a nikoho neodsuzujeme. Pouze (�tená� promine)  vy��ránky všeho druhu.                                          

                                                                                                      Josef  Vincík 
                                                                                                      Rudolf Kalita      

III. Upozorn�ní  

 
(p�evzato ze Zpravodaje m�sta Cvikova - duben 2009) 
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IV. Kulturní akce 

 
Cyrilometod�jské slavnosti   
 
 
V sou�asné dob� probíhá p�íprava dalšího ro�níku. 
Vypadá to, že se poda�í i sehnat sponzory, abychom mohli akci uskute�nit ve v�tším rozsahu a zajímav�jší 
než loni. 
T�eba se p�idá i místní svaz dobrovolných hasi�� s n�jakým vlastním programem? Jist� bychom to uvítali a 
nebránili se tomu.  Vždy� podle našich informací p�evzalo vedení obce nad slavnostmi záštitu ! 
 
 
 
Koncert p�veckého sboru �VUT Praha v Krompachu 
 
Koncert by se m�l díky laskavé nabídce �len� sboru uskute�nit v sobotu 6.6.2009 v budov� kostela v 
Krompachu. Nyní byla prost�ednictvím cvikovského pana fará�e podána na biskupství v Litom��icích 
žádost o zap�j�ení kostela a o schválení titul� programu, aby mohly být provedeny v kostele.  Na koncert� 
budou uvedeny následující skladby: 
 
G.F.Händel: Canticorum iubilo 
J.S.Bach: Chorál z kantáty �. 147 (Jesus bleibet meine Freude) 
Orlando di Lasso: Cantate Domino 
W.A.Mozart: Ave verum 
V.J.Kop�iva: Offertorium ex D (Vox clamantis in deserto) 
C.Saint-Saëns: Ave verum 
C.Saint-Saëns: Panis angelicus 
C.Saint-Saëns: Laudate Dominum 
L.Janá�ek: Exaudi Deus 
L.Janá�ek: Benedictus 
J.S.Bach: Sicut locutus est (z Magnificat) 
L.Janá�ek: Graduale (Suscepimus Deus) 
K.Nystedt: I will praise 
A.Dvo�ák: O sanctissima 
A.Dvo�ák: Ave Maris stella 
A.Dvo�ák: Zpívejte Hospodinu 
C.Franck: Panis angelicus 
K.Nystedt: Laudate Dominum 
 
 
Dále jsme ješt� jednali o vým�nném vystoupení Žitavského sboru.  Bohužel, letos již mají termínov� 
napln�ný program, ale rádi by toto vým�nné vystoupení uskute�nili p�íští rok.  

                            (JKal) 
 
 
 
 
 
 

V. N�co zajímavého z Krompachu a okolí 
 
 

Sv�tlá pod Luží 
 
Sv�tlá pod Luží je malebné horské letovisko, ležící na jihovýchodním svahu Luže a v údolí horního toku 
Svitávky, asi 3 km severn� od Ma�enic a d�lí na t�i �ásti Horní Sv�tlou, Dolní Sv�tlou a Myslivny. Osada 
patrn� vznikla p�i kolonizaci pohrani�ních hvozd� ve 14. století na vymýceném míst�, které tu z�stalo po 
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�innosti starých sklá��. Stopy po st�edov�kých sklá�ských hutích, pocházející z doby kolem roku 1300, byly 
nalezeny na n�kolika místech v obci i v jejím okolí. 
Obec se poprvé p�ipomíná v roce 1391, kdy se již rozlišovala její horní a dolní �ást. Dolní Sv�tlá leží v údolí 
Svitávky, zatímco Horní Sv�tlá je západn� od ní v údolí nevelkého pot��ku. O n�co výše na samém úpatí 
Luže vznikla pozd�ji malá osada Myslivny. 
Obyvatelé Sv�tlé se zpo�átku živili prací v lese, ale pozd�ji se stalo d�ležitým zdrojem jejich obživy 
domácké tkalcovství, které se tu udrželo až do poloviny 19. století. S rozvojem pr�myslové výroby ve 
v�tších m�stech ale postupn� zaniklo a ves se za�ala vylid�ovat. V roce 1869 žilo ve Sv�tlé 1813 obyvatel, 
zatímco v roce 1921 již jen 1141. K nejv�tšímu úbytku ale došlo po odsunu N�mc� v letech 1945-1946, 
takže v roce 1950 zde žilo již jen 171 obyvatel. �ada dom� z�stala opušt�ných a n�které z nich byly pozd�ji 
zbo�eny. 
Teprve díky rozvoji rekreace a chalupá�ství v 60. letech bylo mnoho p�kných lidových staveb zachrán�no 
p�ed zánikem. V té dob� již byla Sv�tlá sou�ástí Krompachu a v roce 1981 byla p�i�len�na k Ma�enicím. 
Rekrea�ní charakter vsi pozd�ji zcela p�evládl a dnes tu trvale žije jen asi 50 obyvatel. 
Na severním okraji Dolní Sv�tlé stojí nevelká �tvercová kaple s v�ži�kou, další kapli�ka, postavená roku 
1856 v Horní Sv�tlé, byla v roce 1949 zbo�ena. V obou osadách se dochovala �ada lidových roubených 
dom� lužického typu, které dnes v�tšinou slouží k rekreaci. V lese na vrchu Kop�ivnice (638 m) západn� od 
Horní Sv�tlé stojí kamenný pomník Václava Röbische, kterého zde 14. kv�tna 1913 zabil padající strom. 
Sv�tlá pod Luží je dnes významným st�ediskem zimní turistiky. Na jihovýchodním svahu Luže pod osadou 
Myslivny je lyža�ský areál Luž. 
Ze severní strany Luže je umíst�no lyža�ské st�edisko Waltersdorf ležící na území sousedního N�mecka. 
Ze Sv�tlé pod Luží vedou upravované b�žecké trat� do vrcholových partiích Lužických hor. Trat� jsou 
propojeny na ob� strany hranice a dosahují n�kolika desítek kilometr�. V lét� jsou tady p�ipravené zna�ené 
turistické a cyklistické trasy. V dolní �ásti vesnice p�i hranici s N�meckem se nachází Národní p�írodní 
rezervace Brazilka. 
Ski areál a snowpark Luž - jsou tady dva lyža�ské vleky (U Pitkina a Na t�ináctce), snowpark, t�i sjezdové 
trat� - dv� dlouhé 650 m a jedna 550 m. Jeden z vlek� je umíst�n na široké cvi�né louce - vynikající pro 
školy, za�áte�níky a mírn� pokro�ilé lyža�e, druhý je pro pokro�ilé a náro�n�jší lyža�e, Web: 
www.ceskehory.cz/skiluz 
 
 
 
Zámek 
 

    
 
Sou�ástí centra obce Krompach je i zámek. Nutno konstatovat, že po mnoha zásazích je dnes již dosti 
složité si p�edstavit jeho p�vodní vzhled. P�vodní zámek byl ve tvaru písmene U, otev�ený na západní 
stranu. Severní k�ídlo bylo zcela zbo�eno a nahrazeno dosti nešetrn� novostavbou. St�ední �ást a jižní 
k�ídlo si snad do jisté míry zachovaly p�vodní tvar.  
Informace o zámku jsou velmi kusé, lze p�edpokládat, že byl postaven n�kdy koncem 16. stol. 
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Tvrz 

 

 
 

 
Uprost�ed obce Krompach, naproti zámku, se nachází budova tvrze. Dnes v ní sídlí restaurace. 
Hostinec byl v budov� již p�ed rokem 1885, z �ehož lze usuzovat, že zde tehdy vládl �ilý cestovní ruch. 
Budova renesan�ní tvrze ze 16. stol. je patrové stavení o základn� asi 35 x 20 m. 
St�echa je sedlová, na nárožích jižního pr��elí jsou dodnes zachovány mohutné op�ráky. N�které zdi 
dosahují tlouš�ky až 1,5 m. Bohužel psaní�ková sgrafita popisovaná ve starší literatu�e jsou již 
k nenalezení. 

(Kal.) 

 
VI. N�co málo veselého 

 
� Jednoho dne p�ed mnoha lety zem�eli Svatý Otec a Don Juan. Ti naho�e ale m�li nepo�ádek v 

písemnostech a tak omylem poslali Papeže do pekla a Dona Juana do nebe. Když si toho po týdnu 
Svatý Petr všiml, okamžit� poslal dol� pro Papeže. Ten se cestou k nebeské brán� potkal s Donem 
Juanem, jenž sm��oval do pekla. Papež povídá: Škoda toho omylu. Už se nemohu do�kat, až tam 
budu. Celý život jsem trp�liv� �ekal, že spat�ím Pannu Marii! A Don Juan jenom: Už ne.  

 
� P�ijde muž do hospody a pije jednu minerálku za druhou.  

"To máte takovou žíze�?" zajímá se zdrcený vý�epní. 
"Ani ne," p�iznává host, "ale pohádal jsem se s manželkou! A tak piju na vztek." 
"To chápu, ale vodu?" 
"A co mám d�lat?" smutn� odtuší neš�astník, "když jsem abstinent?"  

 
� Víte, pro� kohout kokrhá tak brzy ráno? 

Protože když vstanou slepice, tak už nemá šanci. 
 

� Co mají spole�ného žena a hurikán? 
Když p�ijdou, jsou vlhké a horké, když odcházejí, berou si auta,domy...  

 
� Ona: "Milá�ku, ud�lej mi d��átko!" 

On: "Paci, paci, paci�ky!" 
 
 
 
 

Pište na adresu: R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , p�ípadn� je možno vaše 
p�ísp�vky doru�it do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


