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Letos se slaví 150 let od vzniku dobrovolných 
hasičů. Který sbor byl tehdy založený jako první a 
kde? 
První český sbor na našem území byl založen Karlem 
Krohnem 22. května 1864 v královském městě 
Velvary. Od tohoto data počítáme vznik českého 
dobrovolného hasičstva, k jehož tradicím se hlásíme a 
jsme jeho následovníky 
 
Krompašský sbor slaví 145 let. 
 

 
Revize komínů. 
Obecní úřad oznamuje, že během Velikonoc budou probíhat každoroční revize komínů. Revize budou probíhat za stejných podmínek jako 
v loňském roce. 
Zájemci se mohou hlásit písemně na obecním úřadu nebo na telefonu 731 009 252. 
Případně je možno objednat e-mailem na adrese: Machacny.J@seznam.cz 
 
Čistírna odpadních vod: 
V současné době probíhá druhé kolo výběrového řízení na dodavatele stavby. 
 
Silnice 
Jistě jste si všimli, že opravy silnice probíhají plynule a je předpoklad dokončení oprav v plánovaném termínu. 
Předložili jsme vaše dotazy k průběhu stavby stavební firmě, která nám sdělila, že prostor návsi bude pokryt novým kobercem i v prostoru 
kolem parčíku a naváže tak na již opravené části silnic. 
Stávající příkopy kolem silnice budou upraveny. Vodu po deštích a sněhu zachytí drenážní kanalizace. Vozovka bude vyspádována 
směrem ke drenážím. 
 
Poděkování. 
Ve čtvrtek 3.4.2014, jsem šla na procházku a vidím, že na prostranství před kostelem pracuje paní Maruška Vincíková. Plácek je sice 
dílem SpK (A  nejen jejich dílem. Podílelo se  na něm mnoho místních občanů i chalupářů, včetně dětí z DD. pozn. redakce), ale vítána je každá 
pomoc a paní Vincíková chce toto dílo udržovat. Sama mi to řekla.  
Maruško, je to od Tebe  hezké, ale bude-li třeba, jsme tady a můžeme pracovat spolu. 
Díky, dobře jsi se zapojila. 
Jarka Davidová 
K poděkování paní Davidové se připojuje i redakce Krompašských Rozhledů. 
 
„Krompach umí“ je v plném proudu  
Milé sousedky a milí sousedé, 
Akce nazvaná „Krompach umí“ se stále vyvíjí. Dovolte mi Vám představit logo, které k názvu „Krompach umí“ vzniklo a také Vás 
informovat o všem, co je v projektu nového.  
1. Logo „Krompach umí“ 

Jednotícím grafickým prvkem celého projektu je od února 2014 logo. Ráda bych Vám ho tímto níže představila. Vidíte v něm atributy 
vztahující se ke Krompachu? ☺ 
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2. Příprava internetových stránek „Krompach umí“ 

V současné době máte možnost vidět připravovaný adresář s nabídkou oblastí sousedské výpomoci na webových stránkách 
www.krompachumi. Podívejte se na tyto stránky, prosím, již nyní. Napište mi, co byste rádi upravili, změnili, vylepšili . Můžete se tím 
podílet na jejich vzniku. Zapracovat budu moct připomínky, které mi zašlete nejpozději do 21. 4. 2014. 
3. Příprava publikace „Krompach umí“ 

Publikace s adresářem sousedů ochotných poradit bude hotova v polovině června. Ráda bych Vám ji představila na setkání sousedů, 
které bude mít podobu jarmarku. Tam tištěnou publikaci společně s návštěvníky „pokřtíme“ a následně bude k dispozici na veřejně 
přístupných místech v obci. 
4. Příprava sousedského Jarmarku v Krompachu 

Chystaný Jarmark se bude konat na parkovišti u kostela dne 14. 6. 2014 od 14 hodin. Bude zde „naživo“ to, co sousedé nabízí na internetu 
a v tištěné publikaci, tedy to, co „lidé v Krompachu umí“. Sousedky a sousedé, kteří máte zájem svého koníčka ukázat ostatním, 
kontaktujte mě, prosím, co nejdříve. Připravujeme stánky a u nich ukázky zajímavých koníčků. V současné době již na jarmark 
s některými sousedy chystáme např. stánek s ukázkou výroby slunečních hodin, ukázku veteránů, mini-výstavu fotografií nebo ukázku 
mariáše. Kromě sousedů u stánků uvidíte také doprovodný program. Srdečně všechny čtenáře na Jarmark zvu s prosbou o šíření této 
pozvánky. 
 
5. Sbírání informací o tom, co sousedé umí 

Jak mnozí víte, do února jsem se zaměřila na shromáždění informací o koníčcích a oblíbených činnostech od obyvatel Krompachu. 
Některé sousedy jsem navštívila osobně, přibližně polovinu lidí jsem oslovila formou dopisu. Mám velkou radost z každé odpovědi a 
velmi tímto Vám sousedům děkuji za spolupráci. Pokud jste mi zatím neodpověděli  a chcete-li být uvedeni v databázi sousedů 
z Krompachu ochotných poradit, doručte prosím vyplněný dotazník níže (Kartu domu) nejpozději do Velikonočního pondělí 21. 4. 2014 
na adresu v Krompachu nebo mailem Blanka.Horackova@email.cz. Později doručené dotazníky už nebudou zahrnuty do prvního vydání 
vznikající publikace „Krompach umí“. 
Těším se s Vámi na viděnou při přípravách Jarmarku nebo přímo na Jarmarku dne 14. 6. 2014. 
Blanka Horáčková, Krompach 37 
 

 
 
Ohlédnutí za historií Krompachu 
 
Nový seriál o Krompachu připravují a poskytují z archivních materiálů pánové  Miloslav Panák a Dr. Milan Hlinomaz. 
 
Schürerové z Waldheimu a na Krompachu 
 Přestože jsme se již krompašské sklářské šlechtě věnovali jak v historické brožuře o obci, tak na stránkách Krompašských 
rozhledů, nebude jistě na škodu některá fakta ještě konkrétněji rozvinout. Především je třeba říci, že rod byl velmi rozvětvený a trval i po 
odchodu z Krompachu a okolí v jiných částech Čech a Moravy i za hranicemi v Žitavě a v Bavorsku. O šumavské větvi rodiny se dočteme 
na webových stránkách  Kohoutí kříž, odkud přejímáme i barevný obrázek jejich znaku. 
Znak jim byl, spolu se šlechtickým stavem, udělen 10. června roku 1592, jak dokládá koncept nobilitační listiny od císaře Rudolfa II. 
uložený dnes ve fondu rakouského ministerstva vnitra v Rakouském státním archivu ve Vídni. Není pochyby, že se o toto povýšení 
zasloužil zde již zmíněný Martin Schürer z Waldheimu, jenž byl v té době sekretářem mocného nejvyššího purkrabího Českého 
království, Viléma z Rožmberka. Jistě využil jeho přímluvy, a také na uměnímilovného císaře jistě zapůsobila produkce sklářské dílny, 
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jež se věnovala i zhotovování přepychových výrobků. Příkladem je v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu dochovaná malovaná 
cechovní holba se znakem Waldheimů. (příloha) Podobný vhodně volený dárek jistě mohl císaře pro udělení nobilitace obměkčit i zajistit 
objednávky pro pražský dvůr.  
Popis znaku Waldheimů: 
Polcený štít. V pravém zlatém poli tři šikmé černé pruhy. Levé pole třikrát modro červeně dělené. Nad štítem turnajská helma se šesti 
pokryvadly opačných barev. Na helmě zlatá koruna s hermelínem lemovanou modro červeně pruhovanou čepicí, na níž čtyři pera v 
barvách štítu. (příloha) 
 Barevnou vitráž s waldheimským znakem nalezneme i na okně liberecké radnice.  
 Na hřbitově v Mařenicích byl ve hřbitovní zdi (z roku 1589) ještě během první Československé republiky ke spatření zazděný 
figurální náhrobník zakladatele krompašské huti Valentina Schürera, který zemřel v Krompachu 29. ledna roku 1602. (příloha)  
 V jižním ambitu kostela byl také zazděn dětský náhrobník asi dvouleté Anny Marie, dcerky Valentina II., syna zakladatele 
krompašské huti, která zemřela 2. října roku 1602. (příloha) Vzhledem k tomu, že mařenický kostel v 60. až 80. letech 20. století pustl a 
hrozil mu zánik, pokusil jsem se upozornit severočeské památkáře, že by bylo dobré tam zazděné náhrobníky zachránit, jelikož byly 
vandalizovány a třetí zmizel. Byl jsem kupodivu vyslyšen a náhrobníky byly přeneseny do kostela ve Cvikově, kde byly umístěny do 
vnitřní stěny hned za vchodem, kde se nacházejí dodnes. Jedná se tedy o tento dívčí náhrobník příslušnice rodu Schürerů (1602) a 
zákupského lesního správce Kristiána Neese (klečí před Ukřižovaným) z roku 1758, který je také zmíněn v brožuře o Krompachu. Je z 
toho patrno, že mařenický poutní kostel si zákupský vrchní lesní jistě zvolil jako prestižní místo pro svůj pohřeb. 
 O dalších příslušnících krompašského sklářského rodu a jejich náhrobcích najdeme informace na webu obce Chrastava, kde rod 
žil nejméně po 200 let. O jejich moravské větvi je rozsáhlé pojednání na webu severomoravské obce Červená Voda. 

Dr. Milan Hlinomaz 
Literatura:  
Milan Hlinomaz, Dva náhrobky v Mařenicích, Heraldika a genealogie 1988/2, s. 151-152. 
Obr. příloha: 
1. Barevný znak rodu z Waldheimu 
2. Mařenický náhrobník Valentina Schürera z Waldheimu 
3. Náhrobník vnučky zakladatele krompašské huti (dnes Cvikov) 
4. Cechovní holba ze sklářské dílny Schürerů 
 

       
 
Víte o tom ? 
 
 
 
 
Krompach je jedno z 22 míst v České republice, kde stojí 
památkově chráněná socha s motivem Ecce homo. Latinská 
slova Ecce homo znamenají „Ejhle (Hleďte, Tu je..) člověk“. 
Ecce homo je motiv výtvarného umění spočívající ve znázornění 
zbičovaného a trny korunovaného Ježíše Krista.  Podle Janova 
evangelia 19,5 tato slova pronesl Pilát k davu, kterému 
zmučeného Ježíše nechal ukázat. Ježíš bývá v tomto případě 
zachycován v ( purpurovém ) plášti, s trnovou korunou na hlavě, 
třtinou v ruce, se stopami bičování na těle. ( zdroj Wikipedie )  
V Krompachu je tato socha umístěna na sloupu v blízkosti domu 
č.p. 211 nedaleko chráněných tisů.  Socha sama je ve velmi 
špatném stavu, silně zdevastovaná a okolí této náboženské 
plastiky by potřebovalo úpravu.  
Fotografie ukazuje sochu před lety, kdy byla v dobrém stavu. 
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Za kulturou  
 

„ZÁKUPY, M ĚSTO, KDE ODPOČÍVAL I CÍSA Ř PÁN“  
KULTURA ZÁKUPY, STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY, M ĚSTO ZÁKUPY, DIVADELNÍ SPOLEK HAVLÍ ČEK ZÁKUPY,  
OBEC BARÁČNÍK Ů ZÁKUPY, KLUB VOJENSKÉ HISTORIE ČESKÁ LÍPA A EDUARD HELD MUZEUM ZÁKUPY  

VÁS ZVOU NA 
II. CÍSA ŘSKÉ SLAVNOSTI 

 
po celou sobotu 17. května 2014 v Zákupech 

Program: 
10.00 - příjezd císaře a císařovny na státní zámek, slavnostně je uvítá zámecký správce, bürgermeister, konšelé, školní dítka, hasiči a c. a 

k. vojsko 
11.00 - císař zahájí jízdy o cenu Rakouska-Uherska historických kol na ¼ míle v zámeckém parku 

13.00 - představení Sváťova dětského „dividla“  
13.30 - soutěž „Dítě a jeho psí miláček“  

14.30 - představení Sváťova dětského“dividla“ pro nejmenší diváky 
15.00 - taneční skupina WINGS z Liberce 

následuje vyhlášení výsledků cyklistických závodů a soutěže o nejlepší velocipéd, dámský a pánský kostým a klobouk  
17.00 - slavnostní koncert SKLÁŘSKÉ MUZIKY na 2. nádvoří zámku 

20.00 - pěvecké vystoupení Renaty Fraisové a Jaroslavy Kynclové 
společně  s vystoupením taneční skupiny WINGS z Liberce 

od 21.00 na 2.nádvoří - diskotéka pro mládež na koupališti s DJ Márou 
 
Doprovodný program: 
v zámeckém parku vojenské c. a k. polní obvaziště, pravá turecká čajovna Čajchan s břišními tanečnicemi, cyklistický spolek 
Veteráni Dubá, kolotoče a střelnice pro děti, pracovní dílničky pro děti v parku a na 2. nádvoří, dětské projížďky na koních, svezení 
císařským kočárem po městě 
 po celý den občerstvení a řemeslné a historické stánky na 1. nádvoří zámku  
 
Informace k historickému programu a stánkům: Ing. Zdeněk Rydygr, tel.: 724265387 
Informace k programu státního zámku Zákupy: Mgr. Petr Weiss, tel: 487857278 
Objednání jízd císařským kočárem: Miloslav Vrlí ček, tel.: 608645213 
 
UPOZORNĚNÍ: VZHLEDEM K HISTORICKÉMU RÁZU SLAVNOSTÍ, OMEZENÉ MU POČTU MÍST A PŘIPOJENÍ EL. 
PROUDU SI ORGANIZÁTO ŘI VYHRAZUJÍ PRÁVO ODMÍTNOUT STÁNKA ŘE, KTEŘÍ S NIMI NEMAJÍ P ŘEDCHOZÍ 
PÍSEMNOU DOHODU!  
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo pondělí 14. dubna v 19 hodin 
Neil Simon, Agentura Harlekýn - HODNÝ PAN DOKTOR 
hrají: Jan Čenský, Miloslav Mejzlík nebo Libor Hruška, Jarmila 
Švehlová Daniel Bambas nebo Filip Tomsa, Lenka Zahradnická 
nebo Malvína Pachlová 
Každá povídka je překvapením, nechybí nadhled, ironie, břit a 
jedinci, kteří prožijí situace, které ovlivní výrazně jejich životy.  
vstupné: 290 Kč   
 
Městské divadlo 26. dubna v 10 hodin 
Hynkovo Hravé divadlo Litoměřice – FIMFÁRUM 
Pohádka, podle úspěšné knižní předlohy Jana Wericha, pro děti 
i dospělé s písničkami trojice Voskovec+Werich+Ježek. 
vstupné: 60 Kč 
 
Navrátilův sál sobota 10. května v 19 hodin 
PAVEL V ĚTROVEC COMPANY 
Swingový večer se skvělými muzikanty. 
vstupné: 90 Kč  
 
 
 

Městské divadlo středa 14. května v 19 hodin 
Divadlo Háta Praha - Marc Camoletti - BYT NA INZERÁ T 
Francouzská komedie o tom, že někdy nestačí jen si podat 
inzerát a přijít na správnou adresu. Vznikají tak vtipné situace a 
nečekané zápletky. 
hrají: Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková/Jana 
Zenáhlíková,Ivana Andrlová,/Veronika Jeníková, Marcela 
Nohýnková/Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová/Olga Želenská, 
Marcel Vašinka, Filip Tomsa/Martin Sobotka.  vstupné: 290 Kč 
 
Navrátilův sál čtvrtek 15. května v 18 hodin 
PhDr. Vladislav Jindra - TROCHU HISTORIE NIKOHO 
NEZABIJE 
Smutný koncec Radeckého pomníku aneb Příběh slavné 
sochařské rodiny Maxů z Janova, vstupné: 50 Kč 
 
pátek 23.května v 8:30 a v 10 hodin 
Vlastimil Novák – Stanislav Oubram - Divadelní soubor 
HRANI ČÁŘ o.s. - O HONZOVI A VÍLE VERUNCE 
Pohádka o tom, jak zachránit vílu Verunku od čarovné moci 
Ježibaby a Ježidědka.Představení je vhodné pro děti od 4 let 
vstupné 30 Kč 
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Babinec  
 
Tento měsíc se „Babinec“ koná v sobotu 19.4.2014. v restauraci „Na Vyhlídce“.   Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány 
i se svými mužskými doprovody. 
 
Kuchařský koutek  
Velikonoční jidáše – tradiční velikonoční pečivo 
Suroviny:Polohrubá mouka 1kg, droždí 30g, mléko vlažné 250ml i více, máslo 120g, cukr krupice 100g,  
žloutky 2, sůl. vejce 1ks na potření, máslo na vymazání plechu(pečící papír), tekutý med.  
Postup přípravy : 
Z trochy mléka, mouky,lžičky cukru a droždí připravíme kvásek, který po vzejití přidáme do prosáté mouky s cukrem a špetkou soli, 
přidáme máslo a žloutky utřené do pěny, podle potřeby doplníme vlažným mlékem a vypracujeme hladké nelepivé těsto a necháme 
kynout na teplém místě. 
Z těsta si nakrájíme kousky, zakulatíme, uděláme tenké válečky (asi jako ukazováček) asi 20cm dlouhé a stáčíme do spirálek, což je 
typický tvar jidášů, nebo do esíček, uzlů, kuřátek,... 
Klademe je na pomaštěný plech nebo na pečicí papír, necháme ještě mírně vykynout, potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme ve vyhřáté 
troubě. Po upečení ještě horké potřeme mašlovačkou rozehřátým horkým medem. Kdo ho nerad, posype jidáše moučkovým cukrem. 
Z této várky je asi 45-50ks, samozřejmě záleží jen na vás, jak velké budete dělat. 
Poznámka: Při přípravě lze použít domácí pekárnu, program na kynutá těsta. Do spodu nádoby dáme tekuté ingredience, pak mouku a 
droždí až navrch, neděláme kvásek. Těsto krásně vykyne a je nádherně vypracované a lehké. Výsledek je lepší než při ručním 
vypracování těsta.  
 
Něco veselého 
 

    
 
 

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 
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Jídlo s dovozem (i soboty a neděle) 
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 

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  

 
 

Kdo má ještě zájem vyplnit Kartu domu v rámci akce „Krompach umí“,  kartu zde odstřihněte a vyplněnou předejte 
pí. Horáčkové. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 


