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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
Co bude v následujícím měsíci květnu:  
Zajímavosti k 70. výročí ukončení 2. světové války - moderované pásmo dokumentárních filmů   
 

sobota  9.5.2015 v 15:00 v zasedací místnosti OÚ Krompach 
Českoslovenští vojáci na frontách 2. světové války  

 pásmo unikátních autentických krátkých filmů moderuje a Vaše dotazy zodpoví  genmjr. Ing. Stanislav Chromec, CSc. 
 
Koncert pěveckého sboru 

sobota  30.5.2015 na nádvoří Dětského domova Krompach 
 ( v případě špatného počasí v jídelně Dětského domova Krompach) 

 
Pěvecký sbor ČVUT Praha 

 
Již po sedmé vystoupí v Krompachu Pěvecký soubor ČVUT se svými sólisty.  Zazní skladby převážně českých autorů 
Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka či Zdeňka Fibicha. Nebudou však chybět ani autoři  jako je Giuseppe Verdi, Palestrina, 
W.A. Mozart a další. 
Přesný program a začátek vystoupení bude upřesněn na plakátech , webových stránkách SpK a e-mailem. 

Co se již událo : 
Tvůrčí sobota 18.4. 2015 od 16:00  v Krompachu 
V sobotu 18.4.2015 od 16:00 hod proběhlo v zasedací místnosti OÚ Krompach tvořivé odpoledne s výukou drátkování v rámci akce 
"Krompach umí". Organizačně celou akci zajistily Denisa Friede a Blanka Horáčková. Tímto bych jim oběma chtěla poděkovat, že 
obětovaly svůj volný čas a energii, aby těm , co měly zájem připravily krásné odpoledne. 
Denise děkuji zvláště za bezchybnou přípravu a trpělivost, kterou s námi začátečnicemi měla. Myslím, že by se k mému poděkování určitě 
přidaly všechny účastnice této akce. 
Děkuji a těším se na další akci Iva Jirmásková 

          
foto Jan Šára 

Vydává: Zapsaný spolek SpK z.s. ve spolupráci s  místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
 

č. 05/15     www.spk_krompach.wbs.cz    květen 2015 
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Budoucí obecní knihovna se pomalu probouzí. 
V prostorách OÚ po letech znovu zřizujeme obecní knihovnu a ta se za pomoci dobrovolníků pomalu probouzí k životu, i když práce je 
ještě hodně. Ve čtvrtek obec vystěhovala slíbený prostor a v sobotu a v neděli 25. a 26.4. proběhla brigáda. Podařilo se opravit a 
naštukovat špatnou odpadávající omítku , vymalovat a uklidit. Touto cestou moc děkujeme všem, kteří přišli a pomohli. Ani jsme 
nečekali, že se najde tolik ochotných lidí. 
Teď se čeká, až obec nechá položit linoleum. Máme příslib regálů pro knihy, dostali jsme i chybějící dveře. Obdrželi jsme nabídku i na 
nábytek. Takže pomalu se daří knihovnu připravit. Alespoň tomu věříme. Všem zájemcům, kteří nabízejí knihy pro knihovnu nebo chtějí 
pomoci jinak, dáme včas vědět.           R.Kalita 

 

          
 
Sběr víček. 
 

 
 

V březnovém čísle jsme psali o aktivitě místních hasičů ve sběru 
víček pro 2,5letou  holčičku. Holčička prodělal těžkou 
onkologickou nemoc a potřebuje rehabilitaci ve speciálních 
lázních. 
Nad očekávání organizátorů sbírky -  hasičů, se sběr víček 
úspěšně daří. 
Sběr pokračuje a můžeme se všichni přidat. 
 

 
V regionální historiografii (dějepisectví) si Krompach špatně nestojí 
 
V minulém čísle Krompašských rozhledů jsme si mohli přečíst 
anotaci na brožuru o krompašské historii, kterou se podařilo 
vydat roku 2013. Je pozitivní, že se jí dostalo pozornosti 
odborníka v odborném regionálním periodiku. K několika 
výtkám v jejím závěru je dlužno podotknout, že autoři si nejsou 
vědomi úmyslného zanedbání při přípravě textu a jednalo-li by 
se o skutečnou recenzi, musely by být výtky konkrétní 
s uvedením oprav. Nicméně nikdo nejsme neomylní a každému, 
kdo něco dělá, se chybička vloudit může. Navíc určitému 
opakování údajů u více autorů se nelze vyhnout. Ostatně na 
konci brožury uvedené prameny a literatura jsou dostatečným 
důkazem, že autoři vycházeli z odpovědně vyhledaných zdrojů. 
 Porozhlédneme-li se po historii sousedních lokalit, 
jejichž historie mnohdy visí na internetových obecních webech 
(mimo web Lužické hory), mnohdy se nám zatají dech, co se 
tam dozvíme za hrůzné dezinformace. Příkladem uveďme 
Kunratice u Cvikova, kde je autor na štíru s „češtinem“ již 
v prvním odstavci a je s podivem, že tento jazykově paskvilný 
text mohl někdo propustit. U města Cvikova nalezneme 
formulaci, že první zmínka o něm pochází z rejstříku 
„popérského desátku“, což je asi nějaká dezinterpretace ze 
sudetské vlastivědné literatury. Kdo byli „popéři“? Neslýcháno! 
(Že by zdivočelí popové bydlící v Boberském potoce?) Správně 

se jedná o Registra papalium decimarum, čili Registra 
papežského desátku k roku 1352. K roku 1559 se zase 
dovídáme, že kostel sv. Alžběty byl vysvěcen „pražským 
arcibiskupem Breierem“, ačkoli v pohusitském období byl tento 
úřad administrován a první nový arcibiskup od roku 1561 se 
jmenoval Antonín Brus z Mohelnice. Navíc se takto žádný z 
arcibiskupů nejmenoval. Bohužel, plno obdobných chyb dělá 
nezdobu i knize o dějinách městečka Cvikov 650 let z roku 2002, 
kde autoři nekriticky převzali nejen sloupcovou formu textu 
sudetoněmecké předlohy, „Heimatbuchu soudních okresů 
Jablonného a Cvikova“, ale i závažné chyby, např. že do 
Krompachu jezdil již císař Karel Veliký (cca roku 800 - takovou 
chalupářskou tradici jen tak někdo nemá:-). Další hrůzná 
nepravda straší na webu Mařenic, a to, že vévodkyně Anna 
Karolina Sasko-Lauenburská (uvedeno „Saska Brunberga“ – 
ještě, že ne Trautenberka!), vdaná za bavorského Wittelsbacha: 
„byla v roce 1743 upálena pro nařčení pro spolupráci 
s nepřítelem“. Nehledě na bídnou češtinu formulace a fakt, že se 
již tehdy neupalovalo, lze jen dodat, že vévodkyně byla pouze 
v podezření ze spojení s tehdy nepřátelským Bavorskem a byla 
proto Marií Terezií vyhoštěna z Čech. Odešla do Žitavy a roku 
1747 se zase mohla vrátit. Zemřela přirozeně roku 1751. U 
Jablonného v Podještědí se zase dočteme, že na listině krále 
Václava I. ze 40. let 13. stol. je „podpis“ Havla z Lemberka 
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s označením „de Yabloni“. A to přesto, že v té době byl, vedle 
šlechty, negramotný i sám král. První gramotný panovník byl až 
Karel IV., i když alespoň o pasivní gramotnosti v ohledu čtení, 
se uvažuje u Václava II., jenž byl velmi vzdělaný. Ve 
středověku se ale listiny ověřovaly pečetěmi a ne podpisy. Havel 
je tedy v listině pouze uveden svým jménem. Velmoži na psaní 
neměli čas – od toho měli písaře. Naproti tomu Horní i Dolní 
Světlá mají svou historii popsánu velmi dobře, zřejmě zásluhou 
pana Ladislava Pavýzy (†), jenž svá podrobná a historicky 
fundovaná pojednání vydal pouze ve formě několika desítek 
xeroxových kopií. Právě v tomto případě by si jeho publikační 
počiny zasloužily finanční podporu některé regionální agentury, 
obce a sponzorů, aby mohly být řádně vydány, po náležité 
redakční úpravě, tiskem ve formě knihy. 

Jak je tedy z uvedeného srovnání vidno, Krompach se za tištěné 
zpracování svých dějin nemusí stydět. A měl-li bych škodolibě 
parafrázovat název klasického Marxova politicko-
ekonomického díla Filozofie bídy a bída filozofie, mohu nejen 
já, s klidem konstatovat, že „bída regionální historiografie“ se 
Krompachu v tomto případě netýká. Ovšem s výjimkou 
obecního webu, kde je v anonymní historii obce uvedeno, že 
Valy vznikly za třicetileté války, ačkoli jsem na to již před více 
než rokem upozorňoval. A také, že krompašská fara nebyla 
„lokanie“, ale lokálie (tedy menší, podřízená fara). To už je ale 
záležitost obce, jak kvalitně se chce prezentovat. 

Milan Hlinomaz 

 
Kam na výlet? 
Šťastná země se rozroste o dřevěnou repliku hradu Trosky  
 

 
 
Karlovice u Turnova - Dřevěnou repliku dominanty Českého 
ráje hradu Trosky začali budovat v areálu Šťastná země 
u Turnova. Hrad v měřítku 1:5 by měl nahradit předloňskou 
atrakci slaměného draka, zapsaného do České knihy rekordů. 
Z areálu Šťastná země v Radvánovicích. 
Autor: Radmila Šepsová 
Nová atrakce areálu Šťastná země ovšem nebude kopírovat 
současnou podobu slavné zříceniny. „Podobat se bude spíše 
historickému vyobrazení hradu ze středověku než současné 
zřícenině. Se známou Pannou a Babou bude mít dohromady šest 
věží, z nichž nejvyšší bude vysoká 8,5 metru. Dolů se děti 

svezou tobogánem. Chybět nebude ani cimbuří, vstupní brány, 
ochoz a vyhlídka," popsal správce areálu Pavel Faltus. 
Hrad má být dokončen a veřejnosti zpřístupněn 28. června při 
koncertu kapely Kryštof a na tobogánu se možná jako první 
projede Richard Krajčo. 
Sezona ve Štastné zemi začne ale už příští víkend. Nová sezona 
bude zahájena akcí Český ráj dětem, Šťastná země se stane 
cílem putování za pohádkami a pověstmi, které startuje v sobotu 
25. dubna dopoledne v Lázních Sedmihorkách. V rámci akce 
bude vstup do areálu Šťastné země tento den zdarma. „Od konce 
dubna bude areál otevřený sedm dnů v týdnu, na víkendy máme 
připraveny doprovodné akce hlavně v historické, keltské 
vesničce. Jaro u nás již tradičně patří školkám a dětem z prvních 
ročníků základních škol, pro které připravujeme každodenní 
speciální program," uvedl Faltus. 
Ani letos nebudou v areálu chybět hudební produkce. Kromě 
zmíněné kapely Richarda Krajča tu vystoupí například frontman 
kapely Chinaski Michal Malátný, přijede známá slovenská 
kapela No Name, na konci srpna zde bude koncertovat Marek 
Ztracený a David Deyl. 
Kromě Slavností slámy, které budou letos začínat již 
23. července, zde v září proběhne ještě Babí léto. To je 
plánováno na sobotu 12. září. 

Autor: Redakce Českolipský deník 
 
 
 
 

 
Trochu za kulturou 
 
MĚSTSKÉ DIVADLO NOVÝ BOR –kv ěten 2015 
 
 
Městské divadlo pondělí 11. května v 19 hodin 
Agentura Harlekýn, Robert Thomas - ZLATÝ PAN 
MINISTR A TURECKÁ KAVÁRNA 
Václav Vydra v hlavní roli komických detektivních příběhů 
z Paříže. 
Zejména Zlatý pan ministr ťal přímo do žhavé současnosti. 
Dále hrají: Jana Boušková, Naďa Konvalinková, Matěj 
Hádek/Martin Davídek/Martin Kubačák. 
vstupné: 350 Kč 
 
 

Městské divadlo pondělí 18. května v 19 hodin 
pronajaté představení Pragokoncert Legendární komedie 
F.R.Čecha - DÍVČÍ VÁLKA 
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních 
her v České republice. Její atraktivnost se skrývá především v 
lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém 
obsazení. 
Hrají: Sandra Pogodová, F.R.Čech, Mojmír Maděri č, 
Miluše Bittnerová, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr 
Martinák, Evžen Hájek, Bedřich Maruštík, Martina Š ťastná 
a další. 
vstupné: 369 / 349 Kč 
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Městské divadlo  pátek 22. května v 17 hodin 
Nopoď Nový Bor - ZÁHADA HLAVOLAMU 
Pět chlapců odhodlaných bít se za čest, pravdu a slabší kdykoli a 
kdekoli, to je klub Rychlých Šípů. 
Pro děti od 9 let 
vstupné:  50 Kč 
 
Městské divadlo  sobota 23. května v 10 hodin 
Divadelní spolek Vojan Desná - Mladá haluz - S ČERTY 
NEJSOU ŽERTY 
Příběh je postaven na literární předloze Boženy Němcové 
Čertův švagr. 
Pro děti od 7 let 
vstupné:  50 Kč 
 
Městské divadlo sobota 23. května ve 14 hodin 
Hrajeto Okrouhlá - JAK VAŠEK S ČERTY ZAMETL 
I malé dítě dobře ví, že do pekla se člověk dostane za svoje 
nepěkné skutky. 
Pro děti od 4 let 
vstupné:  50 Kč 

 
Městské divadlo sobota 23. května v 17 hodin 
Divadelní spolek Žandov - DOBROTIVÍ LOUPEŽNÍCI 
Pro děti od 6 let 
vstupné:  50 Kč 
 
Městské divadlo neděle 24. května v 10 hodin 
Divadelní klub mladých Česká Lípa - POJĎTE A 
POSLYŠTE... 
„Pojďte a poslyšte…“ kterak putovali Slované z dalekého 
východu do země české 
Pro děti od 6 let 
vstupné:  50 Kč 
 
Městské divadlo neděle 24. května v 15 hodin 
Docela velké divadlo Litvínov – RUMCAJS 
Slavné pohádkové příběhy jičínského ševce a jeho přátel 
Pro děti od 3 let 
vstupné:  50 Kč 
 

 
Kuchařský koutek  
Pštrosí vejce 
Ingredience 

• 1 kg mletého masa – směsi vepřového a hovězího 
• 1 syrové vejce  
• špetka majoránky, drceného kmínu, pepře 
• lžička papriky 
• půl svazku nasekané pažitky 
• 50 g strouhanky a trochu navíc na obalení 
• lžička soli 
• několik lžic vody 
• 8 vařených vajec 

 
POSTUP PŘÍPRAVY: 
Maso důkladně propracujte s vodou, vejcem, kořením a solí, 
případně směs zahustěte trochou strouhanky. Vejce oloupejte a 
obalte je masovou směsí, poté ještě obalte ve strouhance, budou 
křupavější. 
Položte do pekáčku a pečte při 200 °C asi 30 minut. Podávejte s 
nakládanými okurkami a vařenými brambory. 
 
 

Jiné 
Babinec  
Příští „Babinec“ se bude konat v sobotu 16. 5. 2015 v restauraci „Na Vyhlídce“.  Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány i se 
svými mužskými doprovody. 

na všechny se těší autorka myšlenky Babince a hlavní organizátorka Jarka Davidová 
 

Zloději na nic nečekají a využijí každou příležitost!  
Vážení přátelé, občané Krompachu  a okolí, chalupáři a majitelé firem. 
Již dvacet let chrání společnost HENIG - security servis, s.r.o. majetek lidí před trestnou činností a negativními vlivy přírody. 
Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu dbáme na to, aby naši klienti mohli v klidu spát.  
Základem naší činnosti jsou montáže, servis a opravy elektronických zabezpečovacích systémů EZS a kamerových systémů CCTv, které 
jsou napojeny na dohledové centrum HENIG v České Lípě. Naši operátoři mají díky nejmodernějšímu softwaru zpracování dat okamžitě 
dokonalý přehled, co se v případě napadení objektu pachatelem děje. Zajistí okamžitý výjezd zásahových hlídek a všechny potřebné 
kroky k ochraně majetku do příjezdu Policie ČR. 

 
 

Budeme velmi potěšeni, pokud Vás naše nabídka zaujme. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat našeho obchodního manažera 
pro tuto oblast pana Josefa Rejmana.  
Tel: +420 731 411 684, e-mail: rejman@henig.cz 
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Bydliště budete muset hlásit i na chalupě 
 
Ministerstvo vnitra chystá novelu zákona, který by měl 
znemožnit lidem, aby se trvale hlásili k bydlišti na radnicích. 
Bydliště půjde přihlásit i v místě, kde člověk nemovitost 
nevlastní, v nebytových prostorách a nově se také obnoví institut 
přechodného bydliště. 
Stát chce mít ve svých občanech pořádek. Chce vědět, kde se 
zdržují, kde bydlí trvale a kam jezdí jen občas. Chce mít nad 
nimi kontrolu, aby mohly státní úřady, samospráva či exekuce 
lépe a účinněji pracovat. Chce zamezit hlášení trvalého pobytu na 
radnicích, jak se tomu dnes ve velké míře děje. K této možnosti 
se uchyluje stále více lidí, a to nejen bez domova, ale i těch, kteří 
se chtějí vyhnout placení daní, exekuci apod. Na obecních 
úřadech bylo k 1. lednu 2015 evidováno 375 198 občanů.  
Navrhovaná změna počítá s tím, že se lidé budou moci přihlásit k 
trvalému pobytu i v nemovitosti, kterou nevlastní. Stejně tak by 
mohli být přihlášeni k pobytu i v nemovitosti, která není určená k 
trvalému bydlení (např. ateliér).  

 
 

 
 
 
Domov ve Sloupu shání peníze na stůl, co oživuje vzpomínky 
 

 
 
Sloup v Čechách - „Kolik dáte vy, tolik Sodexo přidá". Aktivní 
sociální pracovnice ze Sloupu sází na dobrotu. 
Petra Balajková, sociální pracovnice Domova důchodců ve 
Sloupu v Čechách obětavě shání prostředky na výrobu tří 
speciálních terapeutických stolů pro zahradničení.  
Autor: Deník/Adéla Vachtová 
Sehnat peníze na tři speciální stoly, ke kterým senioři mohou 
najet vozíkem a pohodlně u nich zahradničit. Takový cíl si 
stanovila Petra Balajková, sociální pracovnice Domova 
důchodců ve Sloupu v Čechách, aby tamním klientům co 
nejvíce usnadnila jejich zálibu v pečování o květiny. Především 
ale pomohla vzkřísit u některých dávno zapomenuté životní 
radosti. 

„Práce s hlínou je nejen zábavná a užitečná, má ale 
i terapeutické účinky. U starších lidí dokáže oživit vzpomínky 
v dlouhodobé paměti a ruční práce jsou zase dobré na 
motoriku," vysvětluje sociální pracovnice. Speciální stůl nabízí 
možnost trvalého uložení truhlíků s květinami nebo bylinami. 
Díky kolečkům je pojízdný, a je tak možné s ním pracovat jak 
venku, tak i uvnitř v závislosti na počasí. 
„Zároveň vyjímatelné truhlíky umožní práci při osazování 
truhlíků do všech oken zámku, ve kterém žijeme. Velou 
výhodou je, že by senioři měli při práci ruce i nohy v ideální 
poloze," vyzdvihla Balajková. „Kvůli svým postižením 
nemohou pracovat na zemi a dostat se k vyvýšenému záhonu 
z invalidního vozíku, bokem je to také obtížné. Chceme jim 
umožnit pohodlně zahradničit a pracovat s hlínou," dodala. 
Splnit přání a usnadnit obyvatelům Domova zahradničení, může 
pomoci veřejná sbírka „Plníme přání seniorům", kterou 
umožňuje a podporuje iniciativa společnosti Sodexo. Každou 
sumu, kterou lidé darují, dokonce zdvojnásobí. Cílem 
společnosti Sodexo je podpora aktivního stáří, zlepšování 
kvality každodenního života seniorů i boj proti předsudkům, 
které má společnost vůči starší generaci, a také snaha inspirovat 
seniory. 

17.4.2015 Autor: Adéle Vachtová  
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Trochu pro zasmání  a pro zábavu: 
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Když už teď běží ty přijímačky 
 

  
   
 

 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2015 

30.5., 20.6., 11.7., 1.8., 22.8., 12.9., 3.10., 24.10., 14.11., 5.12., 26.12. 2015 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

 
 
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 www.spk_krompach.wbs.cz 


