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NEDĚLE 28.10.2018.  

Oslavy 100. výročí vzniku Československa. Oslavy začínají od 11 hodin v parku T.G. Masaryka. 
 
Další zprávy z obce 
 

I N F O R M A C E 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Krompach. 
Obecní úřad Krompach v souladu s ustanoveném par. 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích v platném znění, 
informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Krompach svolaného stávajícím starostou obce                   
F. Chadimou v souladu s § 91 odst. l Zákona o obcích.  
Místo konání: Obec Krompach – zasedací místnost obecního úřadu, Krompach č.p. 49.  
Čas konání: 30. října 2018 od 17:00 hodin. 
 

František  Chadima 
starosta obce 

 

SDH KROMPACH  
Hasiči Krompach v roce 2018 
 Sezóna hasičských soutěží 2018 je již pomalu minulostí. A proto si ji dovolíme shrnout z pohledu našeho 
sportovního týmu SDH Krompach. Nedařilo se nám hned od začátku, ale skvělé výsledky na sebe nenechaly dlouho 
čekat. První neúspěch ve Cvikově jsme prolomili hned na další soutěži v Mimoni, kterou jsme vyhráli a odvezli si tak 
domů putovní pohár. Bohužel jsme ve Skalici požární útok ani nedokončili. Ale ani to nás nezdolalo a u našich kamarádů 
v Klapý jsme vybojovali s těsným náskokem opět první místo v jejich soutěži o Klapskou proudnici a domů si tak odvezli 
další putovní trofej. Soutěž ve Lvové a naše v Krompachu sice byly za krásného počasí, ale nám to přineslo jen dvě čtvrtá 
místa. Ke konci léta jsme ve Stráži pod Ralskem získali úžasné druhé místo, ale to nám nestačilo a na deštivé soutěži v 
Kunraticích nám již pršelo štěstí v podobě prvního místa.     Bohužel jsme neuspěli na noční soutěži v Ludvíkovicích, ale 
z poslední soutěže v požárním útoku, které jsme se letos zúčastnili ve Stružnici, jsme domů dovezli pohár za druhé místo. 
Jak už možná tušíte, není to zdaleka vše.  
 Mimo soutěží v požárních útocích jsme se také vydali na noční branný závod do Libchavy a vůbec poprvé zkusit 
soutěž v disciplíně TFA, a to ve Verneřicích. Jedná se o soutěž jednotlivců v různých silových disciplínách vycházejících 
ze zásahové činnosti hasičů. Kluci ze sebe vydali maximum a v silné konkurenci získal Patrik Jirmásek v mužích 6. místo 
a Martin Šimek v juniorech třetí. Dále jsme v Soutěži o nejlepší kotlíkový guláš v Kunraticích obhájili druhé místo z 
minulého roku. Ještě téhož dne večer jsme oslavili výročí 150 let hasičů v Mikulášovicích, které jste mohli vidět u nás na 
naší historicky první hasičské fontáně na Krompachu jako závěr CMS. Již v minulých letech jsme se účastnili spousty 
hasičských fontán, ale letos jako připomínku ke 100. výročí založení naší republiky jsme pomohli vytvořit doposud 
největší hasičskou fontánu v Praze na Vltavě.  
 Tento rok nás také zaměstnalo několik požárů, ale díky dobré připravenosti jsme i tyto náročné úkoly splnili a 
uchránili spoustu majetku. Bohužel se oheň nevyhnul ani jednomu z nás, ale jak je známo, hasiči jsou rodina a drží při 
sobě. Pomáháme mu společně s dalšími dobrovolníky nejhorší škody a následky opravit, aby se mohl i s maminkou za pár 
dní nastěhovat zpět domů. 
 Jelikož nám všem už začala topná sezóna, prosím, překontrolujte si všichni svá topná zařízení a případné 
spalinové cesty, ať se na jaře zase můžeme všichni s úsměvem sejít třeba na některé z našich společenských akcí. Ty už se 
v naší obci snad dobře a stabilně uchytily a my je pro Vás opět rádi připravíme.  

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

Č.11/18      www.spk-krompach.wbs.cz    listopad 2018 
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 Jak všichni čtete, asi tušíte, že čas a energie, kterou věnujeme naší činnosti, nám musí někde chybět. Ano, chybí 
hlavně našim rodinám, a tak bych jim chtěl za nás za všechny hasiče velice poděkovat, a to za vstřícnost, trpělivost a 
podporu, kterou nám stále dávají. Dále bych chtěl poděkovat za podporu i našemu obecnímu zastupitelstvu, sponzorům, 
kamarádům a vlastně všem Vám, co nás máte rádi. 

 
Za SDH Krompach 

Jiří Balšánek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Babinec 
Vzhledem k uzavření restaurace „Na Hřebenovce“ v průběhu listopadu se bude poslední letošní „Babinec“ konat 
až v prosinci. Bližší datum bude upřesněno v prosincovém čísle KR. 
Všem tímto děkuji a těším se na další setkání, abychom probraly, co je nového a zajímavého. A Vánoce se blíží….. 
Zdraví vás Jarka 
 
ĎAS 
 
Kdo se zajímá o činnost Divadelního amatérského spolku ĎAS Krompach, tomu předkládáme přehled divadelních 
představení, která ĎAS bude hrát, do konce letošní roku a na začátku roku příštího. 
 
  9.11.2018 19:00 hod. Dolní Počernice pivovar „Léta Páně“  Čekání na Čechova 
10.11.2018 19:00 hod Jablonné v Podještědí Společenské centrum  Čekání na Čechova 
30.11.2018 18:00 hod. Dolní Podluží  BIO Luž   Habaďůra - derniéra 
18.1.2019   19:00 hod. Nový Bor  Městské divadlo  Čekání na Čechova 
19.1.2019   19:00 hod. Mařenice  sál OÚ                Čekání na Čechova 
  2.2.2019   19:00 hod. Cvikov   kulturní centrum Sever  Čekání na Čechova 
 
Kultura Cvikov  
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Kultura Jablonné 
 
8.11. Čtení pro děti v knihovně  
Městská knihovna Jablonné v Podještědí  
 
10.11. Čekání na Čechova, divadelní hra  
19:00 hodin ve Společenském centru  
Vstupné 50,- Kč v předprodeji/ 80,- Kč na místě  
Město Jablonné v Podještědí  
 
12.11. Přednáška „erbovní znaky“ – RNDr. Miroslav 
Šifta  
17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ (2.patro)  
Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí  

15.11. Češtihrátky v knihovně  
Městská knihovna Jablonné v Podještědí  
 
16.11. Miloš Knor, stand up comedy - one man show  
19:00 hodin ve Společenském centru  
Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v 
Podještědí, Město Jablonné v Podještědí  
 
24.11. Adventní dílna  
14:00 hodin v knihovně  
Městská knihovna Jablonné v Podještědí 
 

 
Kultura Nový Bor  
 
Městské divadlo sobota 10. listopadu v 10 hodin 
Divadlo D5 Praha PŘÍHODY VODNÍKA ČESÍLKA 
Veselá a hravá pohádka podle předlohy Václava Čtvrtka. 
Vstupné: 80 Kč 
 
Městské divadlo středa 14. listopadu v 19 hodin 
Pantheon production CHLAP NA ZABITÍ 
Francis Weber 
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják 
stane obětí sebevraha. 
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Alžběta 
Stanková a další. 
Vstupné: 390 Kč 

 
Městské divadlo úterý 20. listopadu v 19 hodin 
Divadlo Kalich BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU 
CREVE COEUR 
Tennessee Williams 
Příběh čtyř ženských hrdinek, které tak jako každého z 
nás, zaráží poznání, že to, co si nepřejeme, čeho se 
bojíme, čemu se bráníme, do svého života právě proto 
snad i přitahujeme… 
Hrají: Sabina Remundová, Lucie Žáčková, Barbora 
Munzarová a Iva Janžurová  
Vstupné: 390 Kč 
 

 
Pozvánka pro zájemce o výuku předení na kolovrátku – pořádá Krompach umí. 
 

 
 
Další díl vzpomínek pí. J. Cihelníkové 
O muzicírování 
Když jsme se roku 1949 na jaře zabydleli u Juliovky, muzikantské srdce mého tatínka začalo strádat. Stýskalo se mu po 
hraní. Začal tedy shánět muzikanty. Z Krompachu to byli p. Kalenda, p. Klingora a též bratr pí. Blažkové. Za Světlé 
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Pepíček Mánek a Vašek Beránek. Tito dva mladí chlapci neuměli téměř nic, ale tatínek nelitoval času a námahy, aby je 
něco naučil. Podařilo se a Vašek Beránek dokonce mnoho let potom měl ve Cvikově kapelu, které šéfoval. Za vše tatínek, 
i přes to, že se nám vedlo opravdu špatně, nevzal ani korunu. Dělal to z opravdové lásky k hudbě a muzikantům. 
Zkoušelo se u nás v poměrně malé kuchyni, a tak byla plná nástrojů a muzikantů. A mezi tím já, bratr a sestra. Maminka u 
kamen. To je moje vzpomínka. Zkoušelo se, ale neměli buben. Tatínek sháněl, až sehnal, ale tento buben byl bez kůže. 
Jen obruč. Mudrovali, kde sehnat kůži, až táta kouká na maminku a povídá: „Mámo, zabijeme kozu.“ Maminka zbledla a 
marné bylo přesvědčování, že Lízinka je pro nás moc důležitá. Táta zvítězil. Dodnes mě bolí, jak Lízinku odvážejí na 
valníku. To mě na tátu mrzí. A tak měli kůži, ale neměli bubeníka. Mudrovali, táta kouká na mamku a povídá: „Mámo, 
budeš bubnovat. Ježiš, táto, ty jsi blázen.“ Nebyl. Mamka opravdu necelé dva roky bubnovala. Když už kapela byla 
schopna na sobotních tancovačkách hrát. Hráli na Krompachu, Juliovce a na Světlé.Během hraní jeden z rodičů vzal kolo 
a jel nás zkontrolovat. Bratrovi bylo v té době už 11 – 13 let, a tak na něj bylo spolehnutí.  
Mimo hudby se v našich vesničkách pilně nacvičovaly divadelní hry. Jedna vesnice druhé pak přijely ukázat své umění. 
Nejezdili auty, tehdy byl jen povoz zvaný žebřiňák tažený koníčky. A užili si moc legrace. 
Život byl zde těžký, a tak mnoho lidí odešlo a také mému tatínkovi z kapely. V roce 1955 táta prodal svoje milované 
nástroje a už si nezahrál. Nevím, jak mu asi bylo, asi moc těžko, vždyť hrál 10 let. Ale já byla malá, a tak to nevím. Ale 
pro tátu začala další etapa života. Bylo to včelaření. Můj bratr vzpomíná, jak pan Mánek vzal koně a žebřiňák, a jelo se do 
Jablonného pro první tatínkovy včely. Dal se do včelaření plnou vervou, četl včelařské časopisy, tloukal si úly, postavil 
včelín a včeličky moc miloval. Těžko se mu v roce 1983 umíralo. Stačil však ještě mému bratrovi, který začal včelařit 
také, dát mnoho cenných rad. Mně už bohužel ne. Začala jsem totiž včelařit 10  let po jeho smrti. Ale přeci mi něco 
zanechal. V mém podvědomí mi zůstala jeho láska a nadšení pro včeličky. Když jsem se v roce 1993 vrátila už natrvalo 
domů, tak ten samý měsíc mi do včelína přiletěl roj a přišla dvě koťata úplně stejně vybarvená jako měli moji rodiče 
kdysi. 
Já nejsem věřící, ale to, že mi tatínek poslal ty včeličky, abych včelařila, a maminka mi poslala ty dvě kočky, tomu 
věřím!! 
Pro dnešek končím. Na shledanou příště. 

J. Cihelníková 
Kamery 
 
Vzhledem ke stále se opakujícím dotazům ohledně webových kamer na Hvozdu, přikládáme webové adresy, které máme. 
Příjemné pokoukání.redakce 
Kamera Hvozd 
https://www.terra-hd.de/hochwald2/ 
 
kamera Luž 
https://www.zittauer-gebirge-cam.de/#Szene_1 

redakce KR 

Pro zájemce o historii (převzato  z webových stránek, jejichž majitelem je p. Jiří Kratochvíl )  
 
Dostali jsem upozornění na web o historii České Lípy a okolí. Jsou to velice zajímavé stránky. 
Jejich autorem je p. Jiří Kratochvíl.  
 

http://bohmischleipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=57  
 

A co o těchto stránkách píše autor. 
 
Tyto stránky jsou věnovány především mému rodnému městu, ale i okolí. Snažím se nastavit zrcadlo doby tváři našeho 
města zmítaného vichry v klokotu dějin ve století dvacátém. Dále snad již bez zbytečných frází a srozumitelněji. Na 
těchto stránkách se hodlám věnovat historii města, hlavně však obrazům z dob minulých. Tyto webové stránky jsou čistě 
mou soukromou iniciativou! Prezentují pouze mé názory, mé vlastní snímky a materiál mi byl poskytnut několika 
nezištnými a laskavými dárci či zapůjčiteli, kterým patří velký dík. Všichni jsou uvedeni na počátku článku Použitá 
literatura. Nechci těmito stránkami duplikovat stránky města či ostatních oficiálních institucí, spíše se chci podělit o 
věci, které mne samotného zajímají. Pochopitelně rozsah obsahu je limitován mně dostupnými zdroji. Zde se otvírá 
prostor pro spolupráci každému, kdo má podobné zájmy a na podobě těchto stránek by se chtěl podílet. Měly by se zde 
tedy objevovat spíše drobné zajímavosti, kdy budu čerpat zejména ze sbírky starých pohlednic. Tato má záliba byla 
ostatně prvotním impulsem k vytvoření tohoto webu. Snad se mi podaří, pokud možno z větší části, zmapovat podobu 
České Lípy a její proměny v časovém rozpětí přibližně posledních sta let. 
Jistě jednou z prvních otázek, která Vás napadne, bude, proč zrovna tento, pro někoho možná trochu komplikovaný, název 
domény (webových stránek). Důvod není nikterak nacionalistický. Spíše naopak. A z části je důvod zcela 
prozaický. Předně domény, s dnes běžně používanými modifikacemi jména města, jsou již zaregistrované. Druhým 
důvodem a vlastně i hlavním, je symbolika celého názvu domény, podle mého zcela přesně odrážející realitu historického 
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vývoje města, zejména v období, kterému se zde chci věnovat nejvíce. Tedy realitě českého města s většinovým 
obyvatelstvem německy hovořícím. A které že to bude období? Odpověď lze hledat ve vzniku a rozvoji fenoménu 
obrázkových dopisnic, tedy pohlednic, alias čumkaret objevujících se od konce století páry. Pokud to mohu zde takto 
použít, i když svou oblíbenou fyzikou se zde zabývat opravdu nehodlám. Naopak zřejmě nejvíce použitých pohlednic 
bude z počátku dvacátého století, kdy pohlednice zaznamenaly ohromný rozvoj. V záhlaví jsem použil archaičtějšího 
fontu písma, kde je písmenko L takové, jako na starých pohlednicích. Znalci jistě ale objeví, že celý nápis není v 
jednotném fontu. Tento poklesek jsem provedl záměrně, protože k tomu správnému L patří typické švabachovské s, které 
je dnešnímu běžnému člověku těžko čitelné. Další poklesek jsem si dovolil použitím městského znaku z dobové 
pohlednice konce 19. století (to je to s tou párou), který ovšem neodpovídá přesnému heraldickému vyobrazení našeho 
městského znaku. 
Odpovědi na výše naznačené otázky, či nedokončená vysvětlení a nejen na ně, najdete postupně v příslušných oddílech a 
jednotlivých článcích. A samozřejmě i spoustu dalších, snad i zajímavých informací. 
Stránky jsou členěny do samostatných oddílů či kapitol a případně i pododdílů, podle zvoleného tématu. Pod názvem 
„Vzkazy“ se skrývá prostor pro Vaše poznámky, kam může každý napsat svůj názor, postřeh nebo jakoukoli doplňující 
informaci. Zde si vyhrazuji právo neomezeného demokratického cenzora a příspěvky, odporující mým morálním 
zásadám, si dovolím odstranit. Za takové určitě ale nebudou považovány příspěvky kritické, ba naopak i takové velice 
vítám. Zkrátka zdravá a konstruktivní kritika není zapovězena. Také mne můžete kontaktovat, nebo cokoli sdělit, na můj 
email jkratochvil@bohmischleipa.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript, 
případně na email: hodys@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte 
JavaScript. 

Jiří Kratochvíl - majitel domény a obsahový autor, není-li uvedeno jinak 
 
A ve stručnosti, co zde najdete: 
Kategorie a články:  

1. Ze starých pohlednic: měla by to být procházka po našem městě plynoucím časem minimálně s jednou 
pohlednicí či fotografií nejpozději z období první republiky v kontrastu s dnešní realitou. Vždy doplněno různě 
obsáhlým textem souvisejícím s danou lokalitou či tématem.  

2. Historie:  zde jsou především faktografické údaje věnované České Lípě a okolí.  
3. Okolí:  materiály věnované zajímavým místům v okolí vymezeném zhruba bývalým okresem.Na tuto kapitolu 

mám bohužel stále méně času a proto zde něco přibude jen velice vyjímečně. 
4. Významné osobnosti: seznámení s významnými rodáky a osobnostmi města, maximálně však do období druhé 

světové války. Žádné dnešní „celebrity“ zde nenajdete.  
5. Použitá literatura:  jak se sluší a patří uvedené zdroje, ze kterých převážně čerpám, stejně tak výčet ochotných 

lidí, kteří mi poskytli jakýkoli materiál. 
 
Všem zájemcům o historii okolí, kterých se zde nachází mnoho, přeji zajímavé čtení. 

 
 
K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
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Co na podzim dobrého? Třeba…. 

 
Švestkový závin s mákem 
 
Ingredience na dva záviny: 

• 1 balení listového těsta 
• 1 menší hrnek mletého máku 
• 1/2 hrnku mléka 
• 2-3 lžíce krupicového cukru 
• 1 lžička mleté skořice 
• 10 švestek 
• 1 vejce na potření 
• moučkový cukr na poprášení 

Pracovní postup: 
1. Listové těsto rozdělíme na poloviny a 

rozválíme je na dvě placky. 
2. Mletý mák smícháme s mlékem, 

zasypeme cukrem a skořicí a povaříme. 
Necháme vychladnout. 

3. Švestky omyjeme, osušíme, přepůlíme a 
zbavíme pecek. 

4. Na polovinu vyváleného těsta naneseme 
polovinu makové náplně a poklademe ji 
polovinou překrájených švestek. 
Zavineme a přeneseme na plech 
vyložený pečicím papírem. 

5. Zopakujeme s druhou polovinou těsta a 
náplně. 

6. Pak oba záviny potřeme rozšlehaným 
vejcem a pečeme na 180 °C asi 40 minut 
v předehřáté troubě. 

 
Tip: Pomašlovaný závin můžete před 
pečením posypat nasekanými mandlemi. 
 

Inzerce a jiné 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2018: 10.11., 1.12. 2018 
p. Kořínek Vladimír tel.: mob.: 777 174 836 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZM ĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 
www.spk-krompach.wbs.cz 

 
Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 

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 


