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Zprávy z obce 
 

 
 

 

 

 

POZOR, i nadále platí!!! 
Kontejnery pro odpad umístěné v obci Krompach 

jsou určeny pouze pro občany Krompachu. 

A to pro místní obyvatele a místní chalupáře. 

Dovážet do obce odpad z okolních obcí je naprosto 

nepřijatelné a může být stíháno. 

 

Babinec 
Na babinec můžete vyrazit  

21. července v 19:00 hod v restauraci 

„Na Hřebenovce. 
Zvou Vás organizátorky: Jarka a Renata 

 

KNIHOVNA: 
Otevřeno od 30.května 2020 

Každou sobotu - 10:00 až 11:00 hodin 

V případě zájmu lze s pí. Biganovskou dohodnout 

předem e-mailem přípravu knih i jiný čas. 

email: knihovna_kr@volny.cz 

www.spk-krompach.wbs.cz/Knihovna-

Krompach.html 

DODRŽUJTE AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ 

OPATŘENÍ. 

KNIHY JSOU DEZINFIKOVÁNY. 

 

 

Upozornění pro ty, kteří mají v Krompachu 

chalupy, nebo sem jen míří na víkend na výlet. 
 

Máme novou kameru na Hvozdu. 

Bude zabírat směr Petrovice a Ještěd.... 

Včetně archivu fotek. 

https://www.terra-hd.de/hochwald3/ 

informoval p. Mirek Müller 

 

 

 

Rekonstrukce vodovodu 

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

 

č. 07 červenec  www.spk-krompach.wbs.cz       vydáno v Krompachu  28.6.2020 
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V tomto měsíci proběhla rekonstrukce vodovodu ve svahu směrem ke Kulichu. 

Stavbu prováděli p. Hruška (denní 4hodinová pracovní doba pro obec) a p. Kábele. (tzn. v rámci nákladů obce, vlastními 

silami.!!!). 

Jednalo se 80 m výkopu plus položení nového potrubí ve svahu. 

   
 

Jak to bude letos v obci s některými akcemi. 
Na četné dotazy sdělujeme, že v případě příznivého vývoje pandemie by se mohlo přeci jen pár akcí uskutečnit. 

Pozor, zatím, je to ještě nezávazný plán, ve kterém může dojít ke změnám. 

 

• Již začal pro ženy opět pravidelný měsíční „Babinec“. 

• Na 1.8.2020 se připravuje každoroční soutěž hasičů O pohár starosty obce. 

• Na 4.9. 2020 se připravuje každoroční česko-německé setkání. Letos organizuje německá strana na Kammbaude. 

• Na 19.9. se připravuje každoroční „Buřtobraní. Tentokrát rozšířené o nějaké zábavné akce. 

• 28.11. se připravuje na první advent rozsvěcení vánočního stromu s případným překvapením. 

 

Držme si palce, aby se situace vyvíjela příznivě. 

 

Cvikov  
Kultura ve Cvikově znovu žije a moc se na vás těší. 
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Kultura Jablonné v Podještědí: 
Posíláme pozvání na nejbližší akce: 

• Od 1. 5. do 15. 7. můžete v ambitu kláštera dominikánů v Jablonném zhlédnout výstavu výtvarné soutěže žáků MŠ, 

ZŠ, ZUŠ a jednotlivců ve věku 5-15 let  k 800 letům sv. Zdislavy. Vyhlášení výsledků se uskuteční 20. června ve 12 

hodin. 

• Koncert Marie Rottrové je přeložen na 4. 9. 2020 – vstupenky s původním datumem jsou platné!  

 

Já se tam vrátím 
Chtěl bych se zde s vámi, milí spoluobyvatelé Krompachu, podělit o pocity, jež mne váží ke Krompachu a jeho okolí, když 

tam nemohu zrovna pobývat. A myslím si, že nás nostalgie po horské vesničce spojuje. Sice průběžně vykrádám text Františka 

Halase, ale snad mně to Mistr ze své věčnosti promine, neboť lepší slova mne nenapadají (lépe to asi nelze vyjádřit). Proto si 

zde dovoluji vyjmout několik myšlenek z jeho známé básnické prózy (věnované rodné Českomoravské vrchovině, jež je tak 

srovnatelná s našimi „kapesními“ Lužičkami), aje dostupná i na internetu a která se hodí i na pocity lidí se vztahem ke 

Krompachu, který nedovedou slovy vyjádřit:  

„Ty můj kraji, ty mé bezpečí, ty má zatvrzelosti, ty má věčnosti. Tvá hlína, mnutá v prstech, voní po zetlelých vlasech dávno 

pohřbených dědů a báb a je přísadou mé krve. Ty můj kraji! Jsi tam, kde vysočina nabírá dech, a pole skládají slib chudoby. 

Potulné jaro kličkuje dlouho rozestlanou ornicí, sněhy i dešti…  Já se tam vrátím!  

Až budou vyhřáty všechny pelíšky vytlačené koleny dětí a hlavami dívek, já se tam vrátím! Tam k té hrušce v širém poli rozběhne 

se celý kraj a pověsí si na ni plášť své chudoby. Strčit nos do hoblovaček a ústa do mateřídoušky! Víte, že u nás rozumíme ptačí 

řeči? Musíte ale umět poslouchat, abyste svůj kraj nepoplašili a aby vás nevyhodil.  

Až má nevěsta blesků zvážní podzimem a žluva protáhne svůj křik sadem, já se tam vrátím. Otevře se kniha dešťů a zápisy října 

s iniciálou psího vína budou tiše předčítat nohaté stromy. U barokních oltářů mračen pokleká šeření a kdejaká zvonička klinká. 

Budu chodit v laskání padajícího listoví… 

Moje Mrtvé, roztálé v nicotě, svolají paličky bedel… Kdybych celý svět zbrousil, jenom sem se vrátím, jenom sem. Až už jen 

ten starý dub bude chrastit svými měďáky, zatímco ostatní listnáči bědně stanou v holém odrání - já se tam vrátím. Doma! To 

je ono, to je to slovo … slovo, které hodinu vydrží sládnout pod ponebím. Ale až se tam vrátím navždycky, nepřestanu, dokud 

se neskamarádím i s tím sýčkem, který mne vyzve: Půjď, půjď! - Naposled! Proto se tam vrátím, proto se tam vrátím! 

Už aby bylo po tom pekelcování místy, kam nepatřím. Ať svítí světla milovaných chalup betlémsky radostně a vytrvale. Všechny 

cesty vedou sem… Ať si jen Země letí do prázdna, jen když zbude jistota jednoho místa posledního, místa jen pro hrob. Chci 

ho mít tam, jen tam u nás. Kdyby mi jen oči pro pláč zbyly, já se tam vrátím, já se tam i poslepu vrátím!“ 

No a tak nějak si o Krompachu smýšlím i já, jak jdou léta, čím dál častěji… 

Milan Hlinomaz.  

 

Jaroslav Ježek očima Václava Holzknechta, českého klavíristy, hudebního vědce a hudebního popularizátora 

3. část 

Po první světové válce Evropu zasáhla v hudebním světě vlna modernismu. Způsobily to otevřené hranice,  výrazné kulturní 

styky, v umění se vyskytla řada nových proudů a směrů. Pro Ježka to bylo přímo „Eldorádo“.  I na konzervatoři se studovala 

díla moderních autorů (Stravinský, Prokofjev, Bartók, Hindemith a další). Ne každý profesor byl touto vlnou nadšen. Když 

Ježek na veřejném koncertu hrál velmi nebojácně soudobé skladatele, ozval se pojednou pobavený hlas J.B.Foerstera, který 

byl přítomen jako rektor: To nejsou chyby, pan profesor Šíma to zná a říká, že je to dobře. Obecenstvo, dosud zaražené 

přívalem temperamentních nesouzvuků, pochopilo dobromyslný vtip, zasmálo se a začalo poslouchat ochotněji. 

 

Ježkův otec měl stále větší zdravotní obtíže se srdcem, až v srpnu 

1936 zemřel. Tím ztratila rodina živitele. Jaroslav byl teprve dva 

roky na konzervatoři a nemohl ještě vydělávat. Starost o rodinu 

převzaly ženy – matka a sestra Jarmila, které říkali Jarma. Ta byla 

vyučená švadlena, a tak převzala otcovu živnost. Všichni se 

uskrovnili. 

 

Jednoho šerého odpoledne se vytasil (Ježek) s písní předtím, než 

přišel do hodiny dějin hudby dr. Krupka. Všichni se rozsadili 

kolem klavíru, aby si poslechli, co asi Ježek složil. Byli zvědavi, 

ačkoliv v konzervatoři není o nové skladby nouze a mladých 

komponistů tam chodí po chodbách na tucty. Ale výjimečná 

osobnost Ježkova podněcovala větší zájem, než jej mohl vzbudit 

kdokoli jiný. A tak Ježek s pomocí své kolegyně přednesl svoji 

první píseň na text Jaroslava Seiferta. 

   Zpíval a zpíval o smutné náladě, 

   o mládí, které je mrtvo; 

   a zatím mu tekla po bradě 

   mléčná dráha. 
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Mladí odborníci, kteří jsou k svým kolegům kritičtí a nepropadají nadšení tak snadno, nadšeni byli. Jakmile vstoupil 

profesor, předvedli mu ji také, Krupka skladbičku vyslechl, řekl uznale HM a zmínil se pak Otakaru Šínovi, že Ježek začal 

komponovat. Šín si píseň vyžádal, pochválil ji a povzbudil potěšeného autora k další práci. Protože o píseň vznikl takový 

zájem, začala kolovat po konzervatoři. 

 

Ježek začal shánět texty soudobých básníků. Pravděpodobně ho E. F. Burian, který se již předtím s Ježkem seznámil, upozornil 

na Vítězslava Nezvala. Ježek se Nezvalovými básněmi nadchnul, do konce života ho miloval a některé jeho verše zhudebnil.  

Pak básníka požádal, aby si poslechl jeho písně, a když přišel, přehrál a přezpíval mu jednu po druhé. Nezval byl překvapen. 

Nečekal asi nic zvláštního, Ježka neznal a pozvání vyhověl pouze ze slušnosti. Ale jakmile zazněla měkká a smutná melodie 

prvého čtyrverší, zatajil dech. … Ježku, to je krásné, řekl Nezval, zahraj to ještě jednou. Vznětlivý Moravan slyšel své verše 

přeneseny do rozkošné hudby, která se dokonale shodovala s povahou jeho poesie, měla její duhové barvy, lehký vtip a 

jemný smutek“. Ježek tedy opakoval blues a opakoval i další písně, které měl. Nezval tiskl mladému skladateli ruku v 

nadloktí z radosti tak silně, že mu až vytlačil modřiny na kůži. Ježek bolest blaženě trpěl, a unesen i překvapen tak 

nečekaným úspěchem, předváděl svá první dílka znova a znova. Sblížili se... Ježek spatřoval v Nezvalovi velkého básníka a 

vzhlížel s obdivem k jeho bohatýrskému a rozmarnému zjevu. Nezvala v Ježkovi dojímalo rozpukávající vzácné nadání i 

jeho lidská bezbrannost. Rozestíral nad ním ochranná křídla jako kvočna, zejména tehdy, domníval-li se, že mu někdo 

křivdí. 

 

Asi v okolí Buriana potkal Ježek i Joe Jenčíka, který ještě tehdy nebyl známým  umělcem a který působil v řadě  kabaretů. 

Přilnul k Ježkovi podobně jako Nezval. Jenčík Ježkovi půjčil desku s Gershwinovou Rapsodií v modrém. 

Ježek se tu poprvé setkal s něčím, co ho zajímalo a za čím pudově spěl. Neměl nikoho, kdo by mu vysvětlil způsob práce, 

proto stopoval v těsné blízkosti nad otáčejícím se kotoučem gramofonu druhy nástrojů, jejich nové možnosti, jejich 

neobvyklá spojení a zvukové barvy, které z toho vznikaly. Tento stylizovaný jazz ho vedl k jazzu černošskému, který měl 

objeviti později zejména v dramatických blues barevných zpěvaček. Ale nový svět se tu nesporně otevřel. 

 

V té době se stával Ježek známým ve společnosti, ale více improvizacemi než skladbami. Dovedl své posluchače bavit. Na 

čtyři tóny dokázal složit jakoukoliv hudební formu. Tyto improvizace ho přivedly na jeviště, a to do Osvobozeného divadla, 

které tehdy hrálo  ještě Na Slupi a nebylo spojeno s dvojicí V+W. Chodila tam mladá generace a Ježek tam chodíval do zákulisí. 

Jednou odpadlo číslo v pořadu E. F. Buriana a Jindřicha Honzla. Burian upozornil režiséra Honzla na Ježkovu schopnost  

improvizace. Honzl ale Ježka neznal a bál se ostudy. Burian ale prosadil svou a Ježek sklidil obrovský úspěch. Dokonce o 

tomto vystoupení psaly noviny.  Ale i přes tyto úspěchy pronásledovaly opět Ježka zdravotní problémy. 

 

V tu dobu podstoupil operaci pravého oka, které odumřelo a podle posudku lékařů škodilo druhému oku. Aby mu dodali 

odvahy, odborníci ho ujistili, že je to malý zákrok a že to bolí jen trochu. Jaroslav se tedy odebral do nemocnice skoro 

zvesela, ale domů ho vrátili nehybného a zničeného. Při veškeré opatrnosti a při všech ohledech vyvolalo vynětí oka šílené 

bolesti, jejichž nutný průběh bylo třeba mírnit tichem a tmou. Když tento zlý stav přešel, objevil se v konservatoři s ovázanou 

hlavou. „Co se ti to, prosím tě, stalo?“ ptali se zvědaví spolužáci, kteří o příhodě nevěděli. „Ale to nic není,“ hlaholil už 

veselý Ježek… 

 
Pokračování příště. 

Podle knihy V. Holzknechta připravila J.Náprstková 

Něco o houbaření. 
 

A pokračujeme dalším vzpomínání z pera čtenáři oblíbeného dopisovatele. 

Tentokrát něco o houbaření. Vždyť sezóna pomalu již začíná 

 

Bude to o houbaření, ale i o něčem jiném. Začnu tak trochu víc zeširoka. Tam, kde je teď naše oblíbená restaurace Hřebenovka, 

tak tam kdysi bydlel pan Václav Klingora, bratr Tondy Klingory, Mirkova otce. On tam vlastně nebydlel, svůj domek měl 

opodál, ale s manželkou provozoval celou restauraci. To bylo před válkou. Restaurace byla velice populární a v celém okolí 

byla vyhlášena svými tanečními, masopustními a hlavně maškarními reji, karnevaly a bály. Masky byly nákladné, složité a 

dokonalé. Třeba slona prý obsluhovalo osm lidí. Pak s maskami jezdili i po okolních vesnicích a zábavách dělat radost i jinde. 

Hospoda se tenkrát jmenovala stejně jako dnes „Am Kammweg“, ale všichni ji prý říkali „U Klingorů“. Po válce a po pozdější 

záhadné smrti pana Klingory připadl dům, myslím, státnímu statku a bydlel tam pan Žemlička, traktorista ze statku. Ten taky 

umřel, na rakovinu. Dům byl původně mnohem větší. Je to vidět na dobových fotografiích. Tam, kde je teď parkoviště, byla 

velká přístavba s rovnou střechou, v té byla ta restaurace a nahoře taneční sál. A jelikož se to udržovalo socialisticky, všude 

zatékalo, přístavba chátrala, tak byla potom určena k demolici. 

 Děda se strejdou to za pár korun koupili jako bouračku a veškerý materiál jsme potom použili na přístavbu naší garáže s půdou. 

Osekávali jsme cihly starými sekerkami, vytahovali betonové překlady a ocelové kolejnice. Všechno jsme vozili na dřevěné 

káře domů, kde jsme to před výstavbou uskladnili na dvoře. Šlo to dobře, malta byla jen písková s vápnem, skoro žádný cement, 

tenkrát asi nebyl, nebo byl drahý, ale hlavně domů to bylo s kopce a kára jela sama. 
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A teď už to trochu začíná zavánět houbařením. Šel kolem nás pan Míl, starý pán. Ten přes léto bydlel u Karlovských, pak ten 

dům koupili Krbečkovi a teď to mají Metličkovi. Pan Míl byl odborník nejen na houby, ale i na všechny rostliny. Nosil si domů 

vzorky a tam to zkoumal. Chodil v bílém plátěném obleku a ve slamáku. Pan profesor. To on nás naučil rozeznávat a sbírat 

muchomůrku růžovku, neboli masáky. To je pochoutka. Pan Míl šel z lesa kolem, pozdravil, zeptal se: „Chlapi, jak to jde?“ 

My odpověděli: „Dobře.“ A o padesát metrů níž, tam co má teď poštovní schránku pan Smolík, tam padl k zemi a zemřel. 

Infarkt. Vlastně krásná smrt. Dlouho tam potom bylo smuteční místo a u malého javoru, který tam stále ještě roste, ale už není 

malý, byly pořád vzpomínkové kytky. No a z nynější Hřebenovky se časem stalo rekreační středisko policie (VB), hlavně 

pražské dopravky. Jezdili tam jednotlivci i rodinky. 

A teď už konečně k těm houbám. To už jsem byl skoro dospělý. Šli jsme s bratranci okolo a u policejní „rekreačky“ seděla u 

stolku rodinka a čistila houby. Byli nadšeni úlovkem. Podívali jsme se na tu jejich úrodu. „Tohle je dobré, to taky, ale tohle 

všechno vyhoďte, to jsou hořčáky.“ „Proč, takové krásné houby, to jsou přece kozáci.“. Asi si mysleli, že jim úlovek závidíme 

a nechtěli se ho vzdát. „Nejsou to kozáci, opravdu, tohle nejezte, jestli se nechcete po…., horem i dolem, nebo skončit ve 

špitálu.“ „To není možné.“ „Tak to ochutnejte, jak to pálí a jak je to hořké.“ Ochutnali, uznali, pochopili, poděkovali, vyhodili. 

Druhý den jsme šli na houby my. Jelikož jsme si ale už dříve chtěli rozšířit naše houbařské obzory a nesbírali stále jenom 

klasiku a byli alespoň trochu jako pan Míl, koupili jsme si předtím atlas hub a že budeme hledat podle něj. Zastavili jsme se u 

každé prašivky, klečeli a listovali v atlasu. Vždycky jsme v něm našli tak dvě tři podobné možnosti. Jedna byla jedovatá, jedna 

vynikající. Co teď? Byli jsme v lese už přes hodinu a určili podle atlasu teprve asi tři houby. „Takhle ne, to bychom se nikam 

nedostali a byli tu věčně. Budeme sbírat všechno, co nám padne do ruky a doma to pak v klidu roztřídíme.“ A tak jsme sesbírali 

úplnou hrůzu. Dva košíky na první pohled odpuzujících, barevných hub. Trsy modrých, zelených, červených a fialových příšer 

nám trčely z košíku. Už na dálku šel z těch košíků strach. Šli jsme kolem policejní „rekreačky“ a tam se nás ptali: „Tak co 

kluci, rostou, rostou?“ „Rostou“, odpověděli jsme a ukazovali úlovek. „Ježíš, tohle se opravdu jí, co to je?“ A my ukazujíce na 

jednotlivé příšery jsme hrdě odpovídali výrazy zapamatovanými z atlasu. Samozřejmě špatně a ještě jsme si vymýšleli 

krávoviny a nesmysly, co nás v tu chvíli právě napadly. „Tohle je řásnatka podvinutá, výtečná, tohle ryzec slámový, dutonožka 

strakatá, piďvoj jelení, kožnatec travní, puchýřovník ztepilý, jedla bedlá luční, lužnatec nachový“ a další a další blbosti. „A 

tohle opravdu budete jíst?“ „No samozřejmě, proč bychom to jinak sbírali.“ A atlas jsme měli schovaný za košilí. 

Když jsme přišli domů, tak jsme to vysypali na stůl, a chudák babička se pokřižovala. Asi hodinu jsme se v tom hrabali, pátrali 

a snažili se nějak mykologicky vzdělávat. Nešlo to. Opravdu. Všechno si bylo podobné. Ať jedlé nebo jedovaté, všechno bylo 

skoro stejné, jistotu jsme žádnou neměli. Tak celý ten pestrý koš nakonec skončil na hnoji. Jenom jednou, jedinou houbou 

jsme si byli naprosto jisti. Byl to takový drobný fialový trs a ten nám připadal nezaměnitelný. Myslím, že to byla dutonožka 

fialová. Teď, když to po těch letech píšu a nemám po ruce atlas, tak možná zase říkám nesmysly, ale já se doma podívám. No 

a ty fialové houby jsme pak nakrájeli na cibuli, kmín a sádlo do smaženice mezi hřiby a křemenáče. A opravdu jsme to snědli, 

chutnalo to výtečně. Babička ani děda to jíst nechtěli. Pak jsme šli do hospody, tam jsme se dost dlouho zdrželi, přišli jsme 

pozdě a ráno vyspávali. Babička měla strach, že nevstáváme, co nám je, tak se vždy potichu vplížila do našeho pokoje, jestli 

jsme to přežili a ještě dýcháme. Přežili a dýcháme. Jinak bych tyto řádky už nenapsal. Vyspávali jsme z úplně jiného důvodu. 

Ale od té doby stejně už zase sbíráme jen hřibovitou klasiku, masáky, ryzce a lišky a nic fialového, zeleného nebo modrého 

nebereme. 

Ten starý atlas hub pořád ještě mám, ale nedá se srovnávat s těmi novými, současnými, daleko lépe barevně i detailně 

vypracovanými. Houbaření je docela nádherný a zdravý sport a vášeň. A když si člověk v lese o větvičku nevypíchne oko, 

nešlápne na zmiji, neztratí v lese doklady, nebo nechytne klíště, tak je to i příjemný sport. Člověk se pohybuje na čerstvém 

vzduchu a ještě se pak i nají. Tak houbaření zdar! Brzo nám to už začne. 

JP. 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
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Co se trochu pobavit? 
 

     
 

Inzerce 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2020: 11.7., 1.8.2020 
 mob.: 777 174 836 

 

Prodám dámské a pánské kolo zn. AUTHOR ve výborném stavu, málo jetá. Cena za kus 5 000,-. 

Tel. 737 737 915. 

 

        
 

 
 

 
 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZMĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 
Není – li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR. 

 

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 

http://www.spk-krompach.wbs.cz/
mailto:kalitovi@volny.cz
mailto:spk_krompach@volny
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