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Vážení čtenáři, sousedé, přátelé, 
Je tu zase pomalu konec roku. Blíží se největší svátky roku - Vánoce a oslavy konce roku – Silvestr. 
Někdo bude hodnotit, co stihl a nestihl, co se podařilo, co ne, nakolik byl rok úspěšný a co komu přinesl. Jiní si budou 
klást předsevzetí do dalšího roku, která však se podaří jen málo komu splnit. 
Nevěšte hlavu. Žijte každým dnem. Snažte se sjednocovat rodinu, aby vám doma vládla jen dobrá pohoda. Pokuste 
porozumět sousedům. Šiřte kolem sebe příjemnou atmosféru. Usmívejte se. Vždyť úsměv dělá lidi lidmi, krásnými a 
příjemnými. 
Přejeme Vám všem poklidné a příjemné svátky bez úrazů a rybích kostí v krku. Užijte si Silvestra a ať se vám v dalším 
roce vše daří a máte úspěchy nejen vy, ale i vaše děti. 

Redakce KR 
Zprávy ze zastupitelstva OÚ Krompach 
 
Dne 20.12.2018 se v prostorách OÚ koná veřejné zasedání zastupitelstva. 
Hlavním bodem programu bude schválení rozpočtu obce pro rok 2019. 
 
Upozornění: 
Žhavý popel  -  rozhodně nepatří do plastových popelnic a kontejnerů!!! 
Tetrapaky (nápojové obaly) - odkládejte do kontejnerů na papír nebo plast!! 
 
Poděkování k OSLAVĚ 100. VYROČÍ REPUBLIKY NA KROMPACHU:   
Obec Krompach děkuje všem občanům Krompachu, faráři Římskokatolické farnosti Cvikov J.M.can.Mgr. R. Repkovi , 
představitelům Jednoty Československé obce legionářské, členům Klubu vojenské historie Česká Lípa a Kytlickému 
chrámovému sboru za účast na OSLAVĚ 100. VÝROČÍ REPUBLIKY NA KROMPACHU, která se konala v neděli 
28.října 2018 v parku TGM u pomníku T.G. Masaryka.  Máte naši úctu a uznání. 
 
Informace o projektu: „Pořízení osobních ochranných prostředků požární ochrany“. 
Obec Krompach informuje o skutečnosti, že realizovaný 
projekt: „Pořízení osobních ochranných prostředků požární 
ochrany“ byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. 
Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo na svém 
zasedání dne 29. května 2018 o poskytnutí účelových 
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 
1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého 
kraje, na výdaje na zvýšení nebo udržení akceschopnosti 
jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí. 
Předmětem bylo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
projekt s názvem: „Pořízení osobních ochranných 
prostředků požární ochrany.“. Finanční prostředky byly 
použity v souladu s dosaženým účelem projektu, kterým je: 
Obnova, doplnění a oprava osobních ochranných 
prostředků požární ochrany, projekt byl realizován 
v rozsahu dle specifikace závazných parametrů: zásahový 
komplet – oblek – 2 ks, zásahová obuv – 2 ks, přilba – 3 ks, 
zásahové kalhoty – 1 ks, držáky svítilen na přilby – 3 ks. 

Výše účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje činila 
33 935,40 Kč, vlastní podíl obce Krompach 22 623,60 Kč. 
Celkové způsobilé výdaje projektu byly 56 559,00 Kč. 

František Chadima starosta obce 

 

 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s obecním úřadem, místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
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Pozvánka na „Vánoce v Krompachu“ - prosinec 2018 
(Krompach sobě) 

 
1.12. 10:00 – 12:00 Adventní věnce a vánoční perníčky pro děti  z DD Krompach – v zasedací 

místnosti OÚ si děti z DD mohou vytvořit a ozdobit adventní věnce a ozdobit 
vánoční perníčky. Materiál, včetně perníčků, bude k dispozici. 

1.12. 14:00 – 17:00 Adventní věnce a vánoční perníčky pro sousedky a sousedy – v zasedací 
místnosti OÚ si mohou dospělí i děti vytvořit a ozdobit adventní věnec či si 
přijít jen tak popovídat se sousedy. Základní materiál na věnce bude 
k dispozici, vlastní pomůcky jsou vítány. Navíc je pro zájemce možné 
vyzkoušet si zdobení perníčků. 

 
    1.12. 18:00 Rozsvícení vánočního stromu před kostelem Čtrnácti sv. pomocníků a 

požehnání stromu a adventních věnců panem farářem. Následuje 
společenské setkání s občerstvením u vánočního stromku před kostelem.  

 
     1.12. 10-17 Bude v prostorách knihovny výstavka betlémů, vánočních dekorací a ozdob. 
 
     2.12. 15:00 Mikulášská pro děti Na Hřebenovce - taneční vystoupení dětí z DD 

Krompach, příchod Mikuláše a nadílka - program viz samostatný plakát. 
 
         
   7.12. – 9.12.2018 

Andělská slavnost – program viz samostatný plakát. 
 
 
     22.12. 19:00 Vánoční příběh – scénické čtení se svíčkami, svařeným vínem a vánoční 

pohodou v zasedačce a knihovně na OÚ Krompach  
 
24.12. 16:00  
 
     24.12. 16:00 Štědrovečerní mše – kostel Čtrnácti svatých pomocníků, slouží J.M. can. 

Mgr. Rudolf REPKA 
 
     29.12. 16:30 J.J.Ryba - Česká mše vánoční – v podání Pěveckého sboru ČVUT Praha, 

kostel Čtrnácti svatých pomocníků 
 
 

Zastupitelstvo obce Krompach a všichni pořadatelé a pomocníci 
zvou všechny děti i dospělé na akce, které si připravil Krompach sobě. Přijďte si popovídat se sousedy, udělat 

vánoční dekorace, odpočinout si a vánočně se naladit. 
 
 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
 V RESTAURACI „NA HŘEBENOVCE“ 

v neděli 2.12.2018 od 15:00 hod. 
Program:  15:00 - taneční vystoupení dětí z DD 

Krompach 
15:15 - příchod Mikuláše, anděla a čertů 
Dále volná zábava a občerstvení 
 

Pro všechny děti i dospělé bude připraveno občerstvení a 
pro místní děti  balíčky. Ostatním dětem je nutné 

přinést vlastní balíček a 15 minut před začátkem akce 
předat andělovi.  

 
Pořadatelé : Restaurace Na Hřebenovce, Obecní úřad 

Krompach 
 

 
 

I. Jirmásková, B. Horáčková 
Krompach umí 

OÚ Krompach, SpK, z.s. 
 obč 

OÚ Krompach, 
rest.NaHřebenovce  

Letní dům, Dětský domov Krompach 

Divadelní amatérský spolek 
ĎAS-herci pouze  z Krompachu 

p. J. Pomahač, SpK z.s. 
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Plán kulturních akcí pro rok 2019 známých v době přípravy prosincových Rozhledů 
 

Akce Přibližný termín 

Jarda Střelka - ochotnické divadlo 12.1.2019 

Recitál písničkáře Martina Rouse 26.1.2019 

Masopust 14.2.2019 

Canyoning - adrenalinové zdolávání skal s Petrem Kubátem 23.2.2019 

Napříč Islandem na motorce s Petrem Nevřelou 9.3.2019 (lze posouvat) 

Detektor lži - divadelní představení divadla KoS Kytlice 23.3.2019 

Kurz první pomoci se záchranářem 13.4.2019 

Divadlo Cirkus Žebřík - pro děti i rodiče 20.4.2019 

Pálení čarodějnic 30.4.2019 

Divadélko Matýsek - pro děti 4.5.2019 

Workshop pletení košíků s Hankou a Radkou 18.5.2019 

Dětský den okolo 1.6. 2019 

Společný koncert Pražského sboru ČVUT a jeho hosta 1.6.2019 

Zámecký den 8.6.2019 

Jarmark Krompach umí 2019 15.6.2019 

12. Cyrilometodějské slavnosti 6.7.2019 

Soutěž SDH - požární útok 3.8.2019 

150 let SDH Krompach 3.8.2019 

Folkové koncerty - letní kino - divadelní festival červenec,srpen, září 2019 

Ukázka dravců s výkladem  od Ing. Martiny Hendrychové z Rumburku Srpen 2019 

Buřtobraní -  sousedské setkání září 2019 

Adventní věnce pro děti a dospělé 30.11.2019 

Rozsvěcování vánočního stromku - sousedské setkání, vánoční 
výstava v knihovně 

30.11.2019 

Andělská slavnost 6. - 8.12.2019 

Činnost krompašského divadelního spolku ĎAS, který je kolektivním 
členem SpK z.s. 

rok 2019 
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PLUS:  
Dětský klub v ned ěli jednou za m ěsíc? Obsahem by bylo spole čné 
zpívání d ětských písní, hry, p řípadn ě promítání. 

1 x měsíčně 

Turistický kroužek - výprava jednou za m ěsíc až dva 1-2 měsíce 

 
Plánované termíny se mohou dle okolností upravit, o čemž budete pravidelně informováni. 

 
Letošní prodej kaprů na Vánoce 
 
Prodej ryb pro vánoční stůl bude probíhat 22.12. 2018 od 10:00 hod na obvyklém místě v Mařenicích před krámkem. 
Kapra  je nutno objednat do 20.12.2018. Jiné druhy ryb , jako pstruhy, líny, amury, štiky, apod. je nutno objednat do 
15.12.2018. 
Počet a druh ryb objednávejte na tel. čísle: 725 301 370 nebo 723 448 742. 
 
Poděkování 
 
Děkuji všem kamarádům - zejména M.a P.Vachuškovi, J.a M.Metličkovi, J.a T.Rambouskovi, J.a J Schindlerovi - za 
pomoc a srdce na dlani v nejsmutnější době, která mne potkala. 
Díky 

Jiřina Lamparová 
 

ĎAS 
Kdo se zajímá o činnost Divadelního amatérského spolku ĎAS Krompach a chtěl by ještě některé představení vidět, tomu 
předkládáme přehled divadelních představení, která ĎAS bude hrát do konce letošní roku a na začátku roku příštího. 
 
30.11.2018 17:00 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. Cvikov   kulturní centrum Sever  Čekání na Čechova 
  2.2.2019   19:00 hod. Mařenice  sál OÚ    Čekání na Čechova 
 

Knihovna sděluje:  
Příjem knih do místní knihovny je až do odvolání zastaven!!! O případné změně budete včas informování 
prostřednictvím Krompašských Rozhledů. 
Děkujeme. 
 

Kultura Cvikov  
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Kultura Nový Bor  
 
Městské divadlo - úterý 4. prosince v 19 hodin 
Divadelní společnost Háta 
BYT NA INZERÁT 
Bláznivá francouzská komedie Marca Camolettiho. Co 
se stane, když spolu bydlí tři dámy, které si podají různé 
inzeráty a zájemci se dostaví ve chvíli, kdy zrovna doma 
není ta správná inzerentka… 
Hrají : Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Marcela 
Nohýnková, Olga Želenská, Roman Štolpa, Marcel Vašinka, 
Zbyšek Pantůček a Filip Tomsa. 
Vstupné: 390 Kč 
 
Navrátil ův sál - úterý 11. prosince v 19 hodin 
AHABAND 
Nejkrásnější swingové melodie zahrají: Arnošt Holub - 
banjo a zpěv, Jan Vokurka - banjo, Petr Vokurka - 
kytara, Veronika Kirchbergerová - saxofon, Albert 

Jindra - pozoun, Pavel Hanzelín - basa a Milan Lajtkep – 
valcha 
Vstupné: 90 Kč 
 
Městské divadlo - středa 12. prosince v 19 hodin 
VÁNOČNÍ KONCERT  BIG BANDU CL 
Nejen swingové Vánoce s českolipským Big bandem a 
jeho hosty. 
Vstupné: 150 Kč 
 
Navrátil ův sál - čtvrtek 13. prosince v 19 hodin 
DEGUSTACE VÍN  
Ochutnávku vín pro vás připravila vinotéka v Zámecké z 
České Lípy. 
Vstupné: 200 Kč 

 
Další díl vzpomínek pí. J. Cihelníkové 
(Další vzpomínky pí. Cihelníkové musíme pro rozsáhlost textu rozdělit na několik dílů.) 
 
Další vyprávění teď přenechám vzácnému člověku p. Mánkovi. Ze vzpomínek na manžele Písařovi vypráví Pepíček 
Mánek starší – otec p. Mánka, který provozuje malou hospůdku pod názvem „U Nás“ ve Světlé. 
1.část: 
Předmluva.  
Do naší vesničky pod horou Luží 793 m vysokou jsme se přistěhovali s rodiči po skončení 2.světové války 16.srpna 
1945.V této vesničce, která se původně jmenovala Nieder Lichtenwald, bylo asi 246 čísel domů, které byly různě 
rozestavěny podél uzounké silničky, která se klikatila až ke státní hranici s budoucí NDR. Byly to domečky s různým 
zaměřením, pro řemeslníky, drobné hospodářství horského typu a několik hospod a pekařství, ba i strojní truhlářství a 
stolařství. Dokonce se zde vyráběla dřevitá vata, tu měl pan Pražák, a dodával ji do Nového Boru pro sklářské potřeby na 
expedici skla. Několik obchodů s různým zaměřením po odsunu Němců a dosídlení přestalo plnit svůj původní smysl. 
Takže ze všeho, co zde kdysi fungovalo, zbyla jedna hospoda a jedno řeznictví‚ dva pekaři a nějací drobní podnikatelé, 
jako švec, krejčí a soukromě hospodařící zemědělci. Ostatní lidé docházeli nebo později dojížděli do zaměstnání do 
blízkého Cvikova, dříve Zwickau in Böhmen, a i naše vesnička se brzo přejmenovala na Dolní Světlou pod Luží. Měli 
jsme tu také jednu zotavovnu Nová Brazílie, která byla potom při úpravě hraničního pásma zbořena a s ní i několik domů, 
které patřily do tohoto pásma. Restauraci Rabštejn (Havraní kameny) majitel zapálil několik dní po odsunu a také hotel na 
hoře Luží. Také jsme měli kovárnu, na místě, kde je dnes zastávka autobusu Světlá střed, která postupem času přestala 
fungovat a byla zbořena. Po utvoření pohraničního pásma mnoho sedláků, kteří hospodařili v tomto místě, odešlo z obce 
do nižších krajů, protože zde, v této drsné horské poloze v nadmořské výšce 500 - 650 m.nad mořem, byly výnosy 
poskromné a vyžadovaly mnoho namáhavé práce, a tak, kdo mohl, odešel poblíže Jablonného v Podještědí, kde již bylo 
úrodněji. Lidé po prvním okouzlení odcházeli za lepšími podmínkami, protože i děti měly daleko do školy.  Dokonce v 
začátcích nejezdily autobusy a my jsme museli chodit do Cvikova pěšky, a to bylo v letní době hodinu a půl a v zimě 2 
hodiny a kolikrát bylo sněhu až přes metr rovně padaného. A prohrnovalo se jen koňmi, a nebo protahovalo ručně 
lopatami. V začátcích byly i školy ve Světlé a na Krompachu a i v Mařenicích, ale postupem času zůstala pro nižší stupeň 
jen škola v Mařenicích, a tak se do vyšších ročníků muselo do Cvikova. Pomalu ale jistě se z naší vesničky stávala 
rekreační oblast, kde spousty domků zabrali Pražáci a dodnes sem jezdí na dovolenou s rodinami a ti, co zde zůstali, jsou 
opravdu lidé, kteří si tento malebný kout naší vlasti zamilovali a přes všechny nesnáze, které to přinášelo, vytrvali. 

J. Cihelníková 
redakce KR 

Babinec  
Zdravím Vás, ženy, 
Jelikož je v prosinci 2018 bohatý program a přípravy na Vánoce a Nový rok 2019, vynecháme náš Babinec a sejdeme se 
až v roce 2019 a to dle počasí a zprávy  v Rozhledech. 
Přeji Vám všem i Vašim blízkým krásné a pohodové svátky Vánoční, štěstí a zdraví v Novém roce a těším se na další 
setkání opět Na Hřebenovce. 
Všechny zdravím 

Jarka 
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzerce a jiné 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2018: 1.12., 22.12. 2018, 12.1. 2019 
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 
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