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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
Ve středu 27. května se na OÚ konala veřejná schůze. 
Sdělujeme několik zajímavých věcí, které se na schůzi probíraly : 
1: Pošta: Proběhlo předběžné jednání mezi obcí a zástupci České pošty. Stávající služby zůstávají zatím i nadále zachovány. O 

případném dalším osudu pošty v Krompachu budeme informovat. 
2: Prodej pozemku: Jedná se o pozemek mezi vyhořelou hospodou a poštou. Pozemek je v majetku obce a obec zvažuje jeho prodej 

chalupáři, který má o pozemek se stodolou zájem . Podle informací plánuje stodolu obnovit v původním duchu tak, jak si ji 
mnozí pamatují. Rozhodnutí by mělo  padnout na příštím veřejném zasedání. 

3: Místní vodovod: Obec připravuje projekt na rekonstrukci vodojemu a pramenišť. 
Dále obec 28.5.2015 vydala Směrnici obce Krompach pro provozování veřejného vodovodu. Celou směrnici lze nalézt na obecní 
elektronické desce. 

Pár zajímavostí ze směrnice: 
       Článek 1: 

1) Obec Krompach - správce vodovodu (dále jen správce nebo dodavatel) - zabezpečuje dodávku vody odběratelům a  opravy na 
veřejném vodovodu, čerpací stanici, vodojemu a montáž vodoměrů. 

2) 2) Odběratel (vlastník, uživatel nemovitosti, pro něhož se dodává voda z veřejného vodovodu), je povinen požádat správu 
vodovodu o povolení k zapojení na veřejný vodovod (před započetím stavebních prací) a dodržet podmínky stanovené OÚ při 
budování domácí vodovodní přípojky. Materiálové náklady na vybudování a opravy domácí přípojky hradí odběratel.  

Článek 2: 
1) Vodoměr na domovní přípojce je ve správě správce, který provádí jeho montáž (osazení), údržbu a může jej kdykoliv na svůj 

náklad vyměnit. Vodoměr podléhá úřednímu ověření. Úřední ověření je vždy po 5 letech od data cejchu. 
2) 2) Odběratel je povinen kdykoli umožnit dodavateli přístup k  vodoměru a hlavnímu uzávěru vody, chránit vodoměr před 

poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření, jakož i poruchy vnitřního obvodu. Odběratel je 
povinen odstranit překážky, které znemožňují odečítání na hlavním vodoměru.  

 
Poznámka redakce.Nezapomeňte si všichni zkontrolovat vodoměry, případně je nechat zaplombovat. Provádí p. Ketner  724 493 189. 

 
V sobotu 30. května se konal v prostorách Dětského domova další z  koncertů Pěveckého sboru ČVUT Praha.  
 
 

     
foto: M. Chábová  

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

č. 06/15     www.spk_krompach.wbs.cz    červen 2015 
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Odezvy na koncert? 
Z krompašského kulturního šuplíku. 
  Dne 30.5. se v prostorách Dětského domova opět podařilo 
uskutečnit velmi povedený kulturní počin – koncert Pěveckého 
sboru ČVUT Praha. 
  Pod klenbou upraveného jídelního sálu se sešlo početné 
hudbychtivé obecenstvo Krompašských, Mařenických, přátel 
hudby ze Světlé, Trávníku, ale i z německého Jonsdorfu.  
  A už se začíná! Už samotný nástup pěveckého tělesa je 
impozantní!  
Scénu s pultíkem sbormistra a doprovodným pianinem postupně 
plní pánové v černém s motýlky a dámy v černobílém 
s hedvábnými, jemně vzorovanými šálami. 
   Po uvítacích slovech představitele SPK, paní Jindřišky 
Kalitové, se ujal slova sbormistr pan Jan Steyer, jehož vtipný a 
inteligentní úvod předznamenal následné dění. 
   Potom už se začalo zpívat. Händel, Bachova „Jesus bleibet 
meine Freude“ pro německou část publika, Mozart, Vivaldiho 

úderná „Gloria“, Fibichova „Jarní romance“ na verše J. 
Vrchlického, až po Smetanovu „Proč bychom se netěšili“. 
   Závěrečný potlesk nekončil, a tak závěr opět obstaral 
sbormistr: „Ano, přátelé, zcela náhodou zde máme noty Verdiho 
skladby, kterou by – kdyby býval někdy zavítal do Krompachu 
– určitě nazval „Mým Krompašským“. A sálem zazněla „Píseň 
Židů“ z opery Nabucco! Poděkování obecenstvo vyjádřilo 
potleskem ve stoje! 
   Náš dík za realizaci vystoupení tohoto jedinečného 
profesionálního tělesa patří iniciativě SPK, záštitě vedení obce, 
scéně paní ředitelky DD Krompach a v neposlední řadě jednomu 
z účinkujících, panu Jiřímu Pomahačovi, za zprostředkování a 
organizační úsilí a všem dalším účastným na zajištění pobytu 
tohoto 40členého souboru. Velké díky!  
PS: jedno je jisté – příště si vezmu kravatu! 

vš 

 
Co se bude v následujícím létě konat: 
 

 
 
 

8. ročník Cyrilometodějských slavností  
Krompach 4. července 2015 

pořádá Sdružení pro Krompach z.s. pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a ve spolupráci 
s Obecním úřadem Krompach 

 
Zveme všechny, přijďte si užít pohodový den i s vašimi dětmi. 

Každý si najde to své. 
Zábava pro všechny od 10 hodin dopoledne 

 
mažoretky, hudba k poslechu všech žánrů, historický šerm, divadlo pro děti, kouzelník pro děti,  

 paintball, dětské soutěže, Legionáři na Českolipsku - přednáška dr. Smejkala 
večer po setmění ohňová show 
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V průběhu celého dne Cyrilometodějských slavností  10:00 – ?_je pro vás připraveno: 
- k poslechu a případně k tanci hraje kapela MK3 amatérského divadla Kocábka a místní amatérská dočasná country 

skupina GMČ 
- ukázka hasičské výzbroje a techniky SDH Krompach 
- pouťové atrakce ( kolotoče, skákadla,….. ) pro děti a dospělé 
- stánky řemesel a jiné 
- paintball 
- soutěže pro děti a hravé dospěláky 
- občerstvení – zmrzlina, sladkostí,  maso, uzeniny, pivo, limo a jiné dobroty  
- prohlídka dobových stanů a zbroje skupiny historického šermu SHŠ Garde  
- oblíbený stánek „Krompach sobě“ s dobrotami vyrobenými místními kuchařkami, kávou, čajem, limo,… 
- bazar a další…. 

             
 
 
 

Krompašské divadlo uvádí: 
 
 

 
 
Jistě jste si všimli, že se v Krompachu po 
mnoha a mnoha letech  znovu objevil 
divadelní spolek. Je jen dobře, že nezůstalo u 
loňského vystoupení. Sešli se lidé, které to 
baví a chtějí bavit nejen sebe, ale vás 
všechny. Vše začalo loni v rámci Krompach 
umí, a letos je pokračování. A víte, jak se 
tento divadelní spolek jmenuje? Ano, letos 
vzniklo i jeho jméno. ĎAS –divadelní 
amatérská společnost. 
S laskavým svolením vedoucí a režisérky 
paní  Stanislavy Jachnické (herečky a 
dabérky, které se v našem kraji líbí a má zde 
chalupu), jsme navštívili zkoušku a řekli si 
pár slov. A přinášíme nejen slova, ale i pár 
fotografií. 

redakce: Jak se jmenuje toto nové 
představení? 
Jachnická: Jmenuje se „Podruhé si tě už 
nevezmu“ a je to veselohra. 
red: Kdy plánujete veřejné vystoupení? 
Jach: První veřejné vystoupení bude na 
veřejné předpremiéře 19. června od 19. hod. 
v budoucí restauraci „Na Hřebenovce“. (pro 
ty, kdo netuší – bývalá celnice, nebo 
Severka). Premiéra bude druhý den v rámci 
Krompašského jarmarku. Tedy 20. června od 
19. hod. tamtéž. Těšíme se na diváky. 
Představení je veselohra a určitě se bude 
líbit. 
red: Jaké máte plány do budoucna? 
Jach: Chtěli bychom s touto hrou vystoupit 
v několika dalších obcích. Například 
Jablonné v Podještědí. Mařenice, Petrovice, 
Kytlice. Snad se nám to podaří.  
red: Jak se vám pracuje s nezkušenými 
amatéry? 
Jach: Pracuje se dobře. Jsou bezva, snaživí a 
šikovní. Potřebují získat zkušenosti a ztratit 
ostych. To se poddá. Však to konečně budou 
moci diváci posoudit. Přijďte se podívat a 
odpočinout si od práce. 
red: Jaké plány máte do budoucnosti? 
Doufáme, že nechcete končit, když se vám 
podařilo vytvořit něco tak dobrého? 
Jach: Na příští rok připravujeme další hru. 
Myslím, že by nebylo dobře zatím něco 
bližšího prozrazovat. Počkejte si. Končit 
nechceme, protože se to lidem líbí a vzniklo 
to, co tu chybělo. V minulosti měla skoro 
každá vesnice svoje ochotnické divadlo. 
Uvítáme každého, kdo si to chce zkusit. 
Přivítáme i každého, kdo by nám chtěl 
pomoct i v zákulisí.  

red: Budeme vám držet palce, aby se 
divadlu v Krompachu dařilo. Děkuji za 
rozhovor. 
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Opět něco málo k historii Krompachu od p. Hlinomaze 
 
Náhrobník Valentina Schürera z Walheimu existuje 
 
Náhodou jsem si jej letos v dubnu všiml v expozici Okresního 
vlastivědného muzea v České Lípě, kde se nachází ve zdi v 
prvním patře nedaleko schodiště. O této osobnosti 
krompašského a regionálního sklářství 16. století jsme zde již v 
Krompašských rozhledech podrobněji psali v čísle 2014/4 a je 
též zmíněn v brožuře o krompašských dějinách na stranách 9 a 
22. Pan Valentin zemřel na počátku roku 1602 v Krompachu a 
byl pohřben na mařenickém hřbitově, kde ve hřbitovní zdi přes 
300 let spočíval jeho náhrobní epitaf (srov. obrázek), který je 
dnes již dost omšelý. Nápis kolem je již nečitelný, a tak 
spatřujeme pouze tříčtvrteční postavu prostovlasého muže s 
dlouhým vousem v krátkém renesančním plášti a okružím kolem 
krku, který v rukou drží kalich coby symbol své protestantské 
víry. Za jakých okolností se jeho epitaf dostal do českolipského 
muzea se mi nepodařilo zjistit. Mám však za to, že se tak stalo 
kolem poloviny 20. století. Rovněž jsem zde již dříve zmínil 
náhrobek jeho vnučky s panenským věnečkem na hlavě, jíž vede 
anděl, z roku 1603, který se dnes nachází v kostele ve Cvikově. 
Dochovaly se nám tak dvě hmatatelné památky po významném 
krompašském rodu, jež jsou o to vzácnější, že bývalé obydlí 
Schürerů, jehož si nepochybně hleděli a jež vyzdobili sgrafity - 

krompašská hospoda U zámku - se zatím vinou lidské špatnosti 
rozpadá a není jisto, zda se vůbec zachová. 

Milan Hlinomaz 
 

 
 
 

 
 
 
 
Něco dalšího ke krompašské historii. 
 
Znáte nebo pamatujete? 
 

       
 

Líc a rub jednoho žetonu. Ví někdo trochu víc? Jak se používal? 
Poskytl: M.Seidl  
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Trochu za kulturou 
MĚSTSKÉ DIVADLO NOVÝ BOR – červen 2015 
 
Navrátilův sál pátek 5. června v 19 hodin 
swingový večer 
PAVEL V ĚTROVEC COMPANY a jeho hosté 
vstupné: 90 Kč 
 
Městské divadlo úterý a středa 9. a 10. června v 17 hodin 
AKADEMIE ZŠ LESA  
 
sobotu 13. června od 15 hodin - Smetanovy sady a zahrada 
DDM Smetanka 
NAROZENINOVÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Přijďte s námi oslavit deset let od založení občanského sdružení 
Rodina v centru! 
Hry a zábava pro rodiny s dětmi, šerpování dětí z Miniškolky 
Koblížek, vystoupení romské taneční skupiny Bengalune Čawe, 

od 18 hodin narozeninový dárek pro všechny: koncert hudební 
skupiny Zuby nehty (pražská ženská punková skupina). 
Děti zdarma, dospělí 30 Kč. 
 
Městské divadlo úterý a středa 16 a 17. června v 17 hodin 
AKADEMIE ZŠ NÁM ĚSTÍ 
 
Městské divadlo čtvrtek 18. června v 17 hodin 
ŠERPOVÁNÍ MŠ KLÍ ČEK  
 
Městské divadlo úterý 23. od 9 a 17 hodin středa 24. června 
od 17 hodin 
AKADEMIE VOŠS a SPŠS Nový Bor 
 
 

 
Zvesela 

   
 

Babinec  

Červnový „Babinec“ se bude konat v sobotu 20.6. 2015 v restauraci „Na Vyhlídce“ po ukončení divadelního představení 
Podruhé si tě nevezmu . Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 

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

Pozvánka na výlet 
 
Pojďme na společný výlet v sobotu 27.6.2015  

• projdeme se  lehkým tempem do Hainu a dále lesní cestou do Oybina (3-4 km) 

• vyjedeme  pozemním vláčkem na vrchol Topfer (582 m) 

• objevíme divoké skalní útvary s krásnou vyhlídkou do kraje, malebnou restauraci  v Topferbaude, atd. 

• sjedeme opět vláčkem ( jízdné 6,- EUR/os.obě cesty celkem, děti do 14  let polovinu) 

• prohlédneme si skvosty Oybina včetně historického parního vlaku 

• vrátíme se zpět do Hainu autobusem - téměř k čs. hranici ( 1,40 EUR) 

SRAZ:   ve 14.30 na křižovatce Valy (u staveniště), návrat před 19. hod. 

S sebou dobrou náladu, vlastní občerstvení možné, nahoře je hezké posezení i venku.  Zahrajeme si na turisty.  Malí, velcí i ti největší jsou 
vítáni.  Na všechny se těší Milada Žemličková 
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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 

 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2015 

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 
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