
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zastupitelé obce Krompach srdečně zvou občany na 3. veřejné zasedání 2018 
 

 
Důležité info z obce: 

• Je třeba provést úhrady poplatků 
• Opravy a rekonstrukce obecních cest budou průběžně probíhat od 27.4.2018, záleží také na počasí. 
• Prosím, zkontrolujte si stav vodovodních přípojek k vašim nemovitostem, vodoměrů a hlavních uzávěrů vody.  

Z důvodu předešlých dlouhotrvající nízkých teplot, které klesaly až k–18 °C, dochází k poruše těchto zařízení a 
k úniku vody. 

 
Starosta obce Krompach děkuje Všem, kteří se ve svém volném čase podílejí na kulturních a sportovních akcí 
v letošním roce 2018.  
  
František  Chadima 
starosta obce, Krompach  č.p. 49, 471 57, tel.: 488 572 213, 733 167 456 
 

 
 

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

č.05/18      www.spk-krompach.wbs.cz    květen 2018 



I letos tradičně pořádá místní SDH slavnost pálení čarodějnic. 
Přijďte se společně pobavit a užít dobré pohody. 

  

 
 

Krátce dvěma fotografiemi se vracíme k úspěšné velikonoční dílničce.  
Velký dík za obětavost, čas a materiál od pí. M.Šímové a perníčky od pí. J.Šímové. 

 

   
 
Nový příspěvek obyvatelky Krompachu 
Vzpomínky, které sepsala místní obyvatelka paní Jana. Cihelníková - Písařová . 
Předmluva 
Dříve než začnu i já vyprávět příběhy a události mého rodu, chtěla bych z celého srdce poděkovat Jiřímu Pomahačovi za 
krásné vyprávění. Bylo zajímavé, pobavilo a zavedlo do doby, kterou mnozí z nás pamatují. Byl mi inspirací, a proto 
dovolte, abych i já se pokusila, vás čtenáře Krompašských Rozhledů, pobavit nebo zaujmout. 



Jmenuji se Jana Cihelníková – Písařová. Bydlím Krompach 17 – Juliovka, směr Světlá. Druhý dům za potokem vpravo. 
 
První část 
Dřív než začnu vyprávět příběh mých rodičů, kteří se na Krompach přistěhovali v únoru 1949, začnu tím, co bylo 
předtím. 
Moje babička z matčiny strany se narodila 1887 v Chotovicích u hradů Žebrák a Točník manželům Hanzlíkovým. Dětí 
měli sedm. Pět děvčat a dva chlapci. Byli velice chudí, pradědeček byl ovčák na hradě Točník. Později si pořídil koníčka 
a s ním vozil do Prahy různé produkty místních rolníků. Stalo se ale, že koník nešťastnou náhodou dědečka kopl a děda 
do týdne zemřel. Prababička do tří let po něm. Zůstaly malé děti, nejstarší moje babička Tonička. Musela spolu 
s mladšími pracovat u sedláka, aby nějak přežili. Pomalu odrostli a dostali se do Prahy. Děvčata se vdala, jeden chlapec 
odešel do Ameriky a druhý, František, padl 1915 na ruské frontě. 
Moje babička se provdala za Františka Hauzera, který pracoval na stavbách, babička posluhovala a dokonce skládala 
lidem uhlí. 
Stalo se, že jugoslávská vláda hledala lidi, kteří rozumějí zemědělství. Byla válka, měli už mou maminku a syna 
Jaroslava a rozhodli se odejít. Odvoz měli zajištěn. Dostali kus půdy, kde začali hospodařit a začalo se jim dařit. V zemi 
ale začalo být nebezpečno, a tak museli utíkat, aby si zachránili holý život. Měli jen dvě peřiny a pár svršků. Po velkých 
útrapách a dlouhé nebezpečné cestě, kdy spali pod mosty a ráno měli na sobě jinovatku, se šťastně dostali do naší 
republiky, do Prahy. Dědeček se dostal do továrny na boty a babička posluhovala. Maminka se vyučila švadlenou. 
Hrůzná cesta roku 1916 z Jugoslávie na ní zanechala doživotní následky. Astma a nemocné plíce. 
Rodiče a prarodiče mého tatínka, A. Písaře na tom byli lépe. Byli to obuvník, soustružník, vrchnostenský čeledín a 
panský kočí. Tatínek se narodil roku 1908 v Praze. Záhy se u něj projevil hudební talent. Chodil se učit hrát spolu 
s Karlem Vlachem. Byli to kamarádi. Tatínek hrál různě v orchestrech a měl malou vlastní kapelu až do roku 1949, kdy 
se odstěhoval s rodinou do Krompachu. Před tím ale, tak kolem let 1926 až 1928, spolu se svým bratrem Emilem 
Písařem, byli jedni z prvních. kteří založili trampskou osadu na pravém břehu Berounky u Řevnic. V krátké době byla 
stráň nad Berounkou osídlena dalšími osadami (rozuměj – parta nadšených mladých lidí, kteří si postavili dřevěný srub 
nebo chatu, a dali osadě nějaké krásné jméno). Osada mého tatínka se nazývala „Strong Boys“ (silní hoši) nebo „Tuláci“, 
což byli hoši z Písku, nebo osada „Ontário“ a další krásné názvy. Byla to pro mé rodiče nejkrásnější doba. Z alb, které 
maminka pečlivě zakládala, dýchá doba nádherného přátelství, soudružnosti, společných výletů, táboráků a bezpočtu 
krásných trampských písní a sportovních utkání mezi osadami. Osady se utkávaly ve volejbale, vrhu koulí, skoku do 
dálky, běhu i lukostřelbě. Chvála na tyto osady vycházela v dobových časopisech i s fotografiemi. Mám je stále 
schované. Doménou každé osady byl pěvecký klub. Tatínek i mamka zpívali v klubu „Ontário“. (viz. foto) 
 

 
Maminka téměř neodkládala milovanou, nádherně vymalovanou kytaru, kterou dostala od přátel na památku. Mám ji 
dodnes a stále obdivuji krásnou malbu. Mám i notové záznamy krásných trampských písní. Mnohé písně mě rodiče 
naučili a já naivně myslela, že i mé dvě dcery je budou zpívat. Když byly malé, tak s chutí zpívaly „Vlajku“, 
„Svatojánské proudy“, „Hej šup námořníci“ a když povyrostly, tak uměly i „Rosu na kolejích“ a jiné krásné písně. 
Rodiče se brali v roce 1935. Celo dobu byli věrni osadě a kamarádům. Ve válce se jim narodili moji dva sourozenci. Ke 
konci války hrozilo bombardování Prahy, kde rodiče bydleli, a tak tatínek postavil v Řevnicích malou dřevěnou chatku, 
aby se s dětmi bylo kam schovat pro případ bombardování. Úsměvné na tom je to, že před bombardováním utíkali 
v Řevnicích s dětmi v náručí do lesa. „Hloubkaři“ bombardovali trať, aby ji Němci nemohli použít. Po válce roku 1949 
chatičku rodiče nechali sestře maminky. Odstěhovali jsme se do Krompachu. 
Po 58 letech jsme se s bratrem rozjeli do Řevnic po stopách našeho prázdninového dětství. S tetou Annou si maminka o 
prázdninách děti vyměňovaly. Máme ještě dva bratrance od bratra mého tatínka Emila. Stále ctí památku osady „Strong 



Boys“. Stále je tam úžasná parta chatařů, kteří se stále scházejí a hrají písně starých trampů. Na stěně cti je i foto mého 
tatínka jako zakladatele. 
Byla jsem dojatá. Nebyly to už sice takové Řevnice, jako za dob mého tatínka a maminky a ani mého dětství. 
Vzpomínky mých rodičů i mé budou stále krásné. 
 
Končím své vyprávění o příbězích z mého rodu a děkuji za zájem. 
Příště už o životě v Krompachu. 

Děkuji. J. Písařová - Cihelníková 
Recept  
 
Filé na kari 

 
 
Postup přípravy receptu: 

ingredience 
• rybí filé 
• cibule 
• česnek 
• kari 
• olej 
• sůl 
• citrónová šťáva, rajčatový protlak 

 
 
Kultura – divadlo Nový Bor 

 

1. Na zpěněnou cibuli a česnek dáme koření kari, 
zamícháme a několik minut osmažíme.  

2. Přidáme protlak a dusíme dalších několik minut. 
Přelijeme trochou vody, za stálého míchání 
přivedeme k varu.  

3. Pak vložíme kousky filé a zvolna vaříme. Dochutíme 
solí a citronovou šťávou. 

 

 

 
Navrátil ův sál čtvrtek 3. května v 18 hodin 
Pásmo slova a hudby k 100. výročí republiky 
HUDBA V MYŠLENKÁCH  MASARYKOVÝCH 
Koncert pro loutnu (Jindřich Macek) a akordeon (Jitka 
Baštová). 
Zazní skladby českých a slovenských autorů od 19. 
století až po současnost (A. Dvořák, L. Janáček, B. 
Martinů, I. Zeljenka, J. Macek, P. Zagar, L. Bernáth a 
další). 
Vstupné: 90 Kč 
 
Navrátil ův sál čtvrtek 10. května v 18 hodin 
Přednáška Městské policie Nový Bor z cyklu Aphrael 
na cestách 
PO STOPÁCH DUCHŮ ČERNOBYLU 
O cestě na Ukrajinu a do „zakázané zóny“ kolem 
reaktoru v Pripjati pohovoří: Petr Honsnejman, 
Miroslava Horáčková a Petr Tomášek. 
Vstupné: Zdarma 
 
Městské divadlo sobota 12. května v 10 hodin 
Docela velké divadlo Litvínov 
FERDA MRAVENEC 
Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého 
hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek 
Ondřeje Sekory. 
Vstupné: 80 Kč 
 
Městské divadlo úterý 15. května v 19 hodin 
David a Jakub Prachařovi s Pavlem Fajtem ve hře 
ŽIVOT S KRAJTOU 
 
 

 
 
Příběh o soužití bezvýznamného pařížského úředníčka s 
krajtou je, ač zarámován do humorných situací, hořkým 
vyprávěním o hluboké osamocenosti člověka uprostřed 
velkoměsta. 
David Prachař si ke spolupráci na vlastní dramatizaci 
bestselleru Emila Ajara přizval syna Jakuba  a  bubeníka 
Pavla Fajta, takže divák neuslyší jenom slovo, neuvidí 
jenom krajtu, ale uslyší i hudbu a rytmus. 
Vstupné: 320 Kč 
 
Navrátil ův sál čtvrtek 16. května (přesunuto z 5. 
dubna) v 19 hodin 
KONCERT PRO KLAVÍR A HOBOJ 
Koncert Jany Kopicové (hoboj) a Dity Eiseltové 
(klavír). Zazní skladby A. Vivaldiho, R. Schumanna, A. 
Pacculiho aj. 
Vstupné 90 Kč 
 
Městské divadlo pátek 18. května v 18 hodin 
CAMELLA VÝRO ČNÍ KONCERT 
Tradiční koncert novoborského pěveckého sboru 
CAMELLA. 
Vstupné: 100 Kč 
 
Navrátil ův sál úterý 29. května v 18 hodin 
Beseda s historikem Mgr. Ladislavem Smejkalem 
TRAGICKÝ KONEC RUMBURSKÉ VZPOURY 
Po besedě společný odchod na popraviště u Lesního 
hřbitova k uctění památky popravených účastníků 
vzpoury. 
Vstupné: Zdarma  
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Kultura Cvikov  
 

   
 

 
Kultura a sport Jablonné  
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Inzerce zaměstnání za hranicí 
 

 

Pekárna hledá pomocnou sílu. 
Všechno je naučitelné 
Plat po dohodě 
Předpoklad: německé jazykové znalosti 
(firma Landbäckerei Hahmann 
Bertsdorf-Hörnitz, tel. 03583/511020) 
 

 
K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inzerce a jiné 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2018: 5.5., 26.5. 2018 p. Kořínek Vladimír tel.: mob.: 77 174 836 
 
 

 
 

 

 
 

 
UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZM ĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
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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