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Plán kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2018 v obci Krompach souhrnně za všechny 
pořádající subjekty. 

Akce Přibližný termín Místo pořádání 

Masopust 10.2.2018 (so) hasičárna 
Masopustní veselice 17.2.2018 (so), cca od 20 

hodin 
restaurace Na Hřebenovce 

Retro MDŽ,  multižánrový hudební večer s 
překvapením  

3.3.2018 (so) cca od 19 
hodin 

restaurace Na Hřebenovce 

Tvorba velikonočních ozdob 31.3.2018 (so) knihovna/zasedačka OÚ 

Velikonoce na Hřebenovce, společenský večer 31.3.2018 (so) cca od 20 
hodin 

restaurace Na Hřebenovce 

Čarodějnice 30.4.2018 (po) prostor před hasičárnou u rybníka 

Společný koncert Pražského sboru ČVUT a Kytlického 
chrámového sboru 

2.6.2018 (so) kostel 14 sv.pomocníků 

Dětský den 2.6.2018 (so) ???? 

Komunitní akce Dětského domova Krompach 9.6.2018 (so) nádvoří dětského domova 
Malevil Cup (19.ročník)                                  
mezinárodní MTB maraton, součást UCI Mountain 
Bike Marathon Series 2018 a MarathonMan Europe 
2018 

9.6.2018 (so) www.malevilcup.cz 

Předpremiéra a premiéra divadelního představení ĎAS 15.6.2018 (pá)                                       
16.6.2018 (so) 

restaurace Na Hřebenovce 

Krompašský jarmark 16.6.2018 (so) 14-16 hodin prostor před kostelem 
Pohádkový les 23.6.2018 (so) od cca 14 

hod. 
prostor Krompachu, cíl restaurace 
Na Hřebenovce 

11.Cyrilometodějské slavnosti 7.7.2018 (so) 10-16 hodin prostor před kostelem, u kravína, 
náves, okolo hasičárny 

Divadelní představení nové hry  ĎAS 8.7.2018 (ne), 19 hodin a 
případně ještě další 
představení 9.7. 2018 (po) 
19 hodin.  

restaurace Na Hřebenovce 

2much4you (11.ročník)           24-hodinový vytrvalostní 
MTB závod 

7.7. a 8.7. 2018 (so+ne) www.2much4you.de 

Soutěž SDH o pohár starosty             (požární útok) 4.8.2018 (so) prostor okolo Hřebenovky 

Folkové koncerty        (zatím ve fázi rozmýšlení ) červenec,srpen 2018 restaurace Na Hřebenovce, 
venkovní prostory ??? 

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

č.02/18      www.spk-krompach.wbs.cz    únor 2018 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

2/6 

O-See Challenge (19.ročník)                                   
mezinárodní cross triatlon, součást série X-Terra 
Germany, letos jako mistrovství Evropy 

18.8.-19.8.2018 (so+ne) www.o-see-challenge.de 

10 lužických sedmistovek 18.8.-19.8.2018 (so+ne) www.10luzickychsedmistovek.cz 

Johannisstein Cup (3.ročník)                  česko-německý 
fotbalový turnaj přípravka/mladší žáci 

1.9.2018 (so) prostor před Jánskými kameny 

Buřtobraní -  sousedské setkání 29.9.2018 (so) prostor před kostelem 

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR 28.10.2018 (ne) prostor kolem busty TGM 

Dýňobraní - strašidelná cesta od kostela (???) zadem  
Na Hřebenovku, veselice pro děti 

3.11.2018 (so) po setměmí DD Krompach …. Na Hřebenovce 

Rozsvěcování vánočního stromku - výroba věnců a 
zdobení perníčků, vánoční výstava v knihovně, 
sousedské setkání.  

1.12.2018 (so) prostor před kostelem, prostory OÚ 

Mikuláš pro děti 2.12.2018 (ne) odpoledne restaurace Na Hřebenovce 

Andělská slavnost 7. - 9.12.2018 (pá+so+ne) DD Krompach, kostel 14 
sv.pomocníků 

Půlnoční mše 24.12.2018 (po) 16:00  kostel 14 sv.pomocníků 

Rybova mše vánoční v podání členů Pražského sboru 
ČVUT 

v období mezi 24.12. až 
31.12.2018 (bude 
upřesněno) 

 kostel 14 sv.pomocníků 

Silvestrovský guláš 30.12.2018 (ne) hasičárna 

 
Krompašské masopustní hody 2018 
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Několik postřehů ke krompašskému hřbitovu 
Je vcelku obecně známo, že nejmarkantnější vizitkou obce a její historie bývá stav jejího hřbitova a kostela. Krompašský 
hřbitov jsem po většinu svých krompašských pobytů (od roku 1962), od určitého věku, vnímal jako takové zarostlé místo 
mimo větší pozornost okolí. Situace se markantně zlepšila po roce 1989, kdy byl hřbitov zbaven náletových dřevin a 
značně upraven i zpřístupněn. Proto procházka po něm o historii Krompachu leccos vypoví. I když lze konstatovat, že 
značná část nekamenných náhrobků původních obyvatel již vzala za své, přece jenom ty zbývající nesou dodnes určitou 
výpovědní hodnotu.  Jedná se o typický sudetský hřbitov, plný náhrobků s německými jmény a s valnou částí hrobových 
míst již bez označení, obklopený masivní zdí z pískovcových kvádrů. Zhruba jednu čtvrtinu dole vpravo tvoří část 
s hroby většinou zdejších poválečných obyvatel (ty nejsou tématem příspěvku). Jelikož se hřbitov rozkládá na poměrně 
příkrém svahu, je řešen terasovitě s příčnými pěšinami vedoucími od středové stupňovité cesty.  Na jejím horním konci 
dominuje celému hřbitovu čtvercový kamenný pomník s litinovým krucifixem. (Ten je podobný provedením i velikostí 
tomu na Valech, ale není identický.) Na čelní stěně soklu je mělce vytesán již špatně čitelný frakturový německý nápis: 
Errichtet / zur Ehre Gottes / und zum Andenken an den / Seelsorger / Pater Ignaz Ottomar / Fielkind / geboren in 
Friedlandt 25. April 1754 / gestorben 24. Marcz 1832 
Překlad: 
Zbudováno ke cti Boží a v upomínku na duchovního, otce Ignáce Ottomara Fielkinda, který se narodil ve Frýdlantu 25. 
dubna 1754 a zemřel 25. března 1832. 
Nad nápisem je upevněna železná destička se zbožnou sentencí. Lze soudit, že zmíněný kněz zde byl pravděpodobně 
pohřben na takto významném místě proto, že byl světitelem nově založeného hřbitova a krompašským farářem. Od 
zmíněného roku 1832 lze patrně uvažovat o dodnes trvající úpravě hřbitova. Vyskytují se na něm zhruba tři druhy 
náhrobků. Nejjednodušší jsou bílé smaltované destičky (již špatně čitelné) většinou umístěné na vnitřní straně ohradní 
zdi, z toho jedna na dřevěném kříži. Další jsou kamenné náhrobky na jednotlivých hrobech ať už z místního pískovce či 
dovezeného kamene, mezi nímž nalezneme i černou či šedou leštěnou žulu nebo mramor (mimo nápisové desky hlavně 
náhrobek rodiny Gothovy). A třetí formou jsou honosné rodinné hrobky u horní stěny hřbitova rodin Bubak, Gulich (zde 
je železná mříž odcizena), Günther, Kettner, Knobloch, Peschke, Schier (ozdobná mříž) a Zester. Společná hrobka rodin 
Peschke, Goth a Zester je ohraničena silným ozdobným železným řetězem, již přetrženým, zatímco jako motiv na hrobce 
rodiny Bubakovy je vytesán zarmoucený anděl se smutečním věncem v ruce. Na hrobce rodiny Schier dominuje kruhový 
medailon s hlavou Krista, zatímco na hrobce rodiny Pellikan chybí ve výklenku soška. Bylo by jistě zajímavé zjistit, zda 
některé náhrobní kameny pocházely od místních kameníků a které a odkud byly dovezeny, třeba i zpoza zemské hranice. 
Většina náhrobků je již patrně narušena erozí, zvětráváním, oprýskáním či prasklinami nebo zarůstají mechy a lišejníky. 
Některé mají na sobě ještě zachován železný krucifix, doklad kvalitní kovolijecké práce (Josef Knobloch „aus 
Schanzendorf“ † 1915). Náhrobky ve většině pocházejí z období druhé poloviny 19. až z první poloviny 20. století. Asi 
dvě kamenné nápisové desky odpadlé z hrobů jsou opřeny o spodní zeď. Většina hrobů nenese označení profese 
pohřbených, pouze se dvěma výjimkami: Na dvou nápisech hrobky rodiny Pellikan je uvedeno „ekonom“ z Krompachu 
a druhý je hrob Paula Bubaka († 1940), jenž je označen „regenschori“. Na jediném hrobě, a to Vilhelma Gotha († 1904) 
je dokonce adresa: Schanzendorf No. 26.  
Pro zajímavost si ještě uveďme výčet dodnes patrných jmen zde pohřbených Krompašanů, kteří nás předešli na věčnost 
s počtem výskytu jejich hrobů v závorce: Bubak, Breite, Goldberg, Goth (9), Gulich, Günther, Hanisch, Hockauf (3), 
Kettner, Knobloch (3), Kofranek, Marschalek, Pellikan, Peschke, Ramisch, Reinisch, Richter (4), Schiller, Schluckner, 
Schorsch, a Zester. Jako reprezentanty jediné původní české rodiny v Krompachu je možno uvést dva hroby rodiny 
Klingorů, pomineme-li rodinu Kofránkových, jež byla smíšená.  
Závěrem je možno konstatovat, že krompašský hřbitov je v relativně dobrém stavu. Pravděpodobně nebyl příliš vystaven 
působení vandalů, přinejmenším asi ne v nedávné době. Jistě by bylo zajímavým výzkumným tématem 
uměleckohistorické zhodnocení dochovaných náhrobků a výzdobných motivů i symboliky na hrobkách, též vystopování 
jejich autorů (pokud jsou signovány), možná architektů či kamenosochařských dílen v okolí nebo ostatních řemeslníků, 
jako byli kováři, pozlacovači, písmomalíři, slévači, skláři nebo tvůrci emailových destiček.  
Nepochybně tedy, na základě výše uvedeného, lze krompašský hřbitov považovat za cennou a stále funkční památku 
historicky dokumentující předcházející generace obyvatel Krompachu. Přinejmenším je to pietní místo s geniem loci, 
kdy se hlouběji uvažujícímu návštěvníkovi může vloudit myšlenka, zda by to nebylo dobré místo pro jeho věčné 
odpočinutí? Podle vyhlášky obecního úřadu vyvěšené na vstupní bráně je zde stanovena tlecí doba 10 let, což je norma 
pro recyklaci hrobu. Místa je tedy dost.  
            Milan Hlinomaz 
Odjezdy celá dvacet - pokračujeme. 
Vzpomínky, které sepsal místní chalupář JP. 
Návraty 
Když jsme se vrátili z nějaké cesty, tak to celé všechno mělo zase svůj rituál. Ke garáži se přijelo popředu. Tam se 
vypnul motor a auto se ručně  obracelo, přetlačovalo sem a tam, táta kroutil okýnkem volantem, aby se pak dalo auto do 
garáže zatlačit pozadu a napříště se s ním mohlo vyjet zase v klidu popředu. Táta neměl rád řízení a nejvíc couvání. To 
neuměl, nenáviděl, a tak to nedělal. Auto se muselo okamžitě před garáží umýt. Já nosil v kýblu od kohoutku vodu a táta 
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myl a myl, šamponoval a šamponoval. Pak se muselo vše dokonale spláchnout čistou vodou. Přinesl jsem kýbl vody, 
chrst. Další. Znova chrst. A zase a zase. Chrst. A já už měl ruce vytahané jako opice, kohoutek byl daleko. A zase chrst. 
Pak se auto vysušilo jelenicí, nechalo se ještě doschnout, namazalo se leštěnkou a vyleštilo flanelem. Na tom se podílela 
celá rodina. Společně jsme vůz zatlačili do garáže. V garáži jsme auto přikryli plachtou ze sešitých starých prostěradel. 
Zamkli a šli domů.Táta se dmul pýchou, jak zvládl nedělní výlet a s pocitem vítěze nás všechny vzal cestou z garáže do 
restaurace U lípy. Vždycky říkával: „Maminko, to jsem rád, že jsme dobře dojeli. Pojď zajdem na jedno lepší.“ „U lípy“ 
točili to lepší, což bylo „plzeňské“. Za korunu osmdesát. Přišel vrchní, přinesl jídelní lístek a táta nám nonšalantně řekl: 
„Vyberte si, co chcete.“ A tak já, odkojen domácí stravou, guláši, omáčkami a knedlíky, jsem luštil v lístku pro mne 
absolutně neznámé názvy jídel a byl jsem hrozně zvědavý. Co to asi je? Ham and eggs, beefsteak, ravioli, dalmátské 
čufty. Číšník přišel udělat objednávku a já říkám: „Pane vrchní, já bych si dal tady to bef-ste-ak s pomes-fri…“ 
„Čtyřikrát řízek,“ přerušil mě otec. „Ale tati, já jsem chtěl to bef … ?“ „Mlč. Budeš jíst, to co je.“ A bylo objednáno! No, 
a pak po jídle a několika pivech táta  začal rozněžněle vzpomínat na všechna úskalí dnešního výletu. „Maminko, viděla 
jsi toho riskéra, jak nás za Mělníkem v těch zátočinách předjel přes plnou čáru? Tomu bych okamžitě sebral vůdčí list. 
Nebo ten v Jestřebí na křižovatce, jak zastavil vedle nás, stáhl okýnko a ještě byl sprostej?“ Co měli chudáci dělat, když 
jsme jeli furt třicet. Máma mu přikyvovala:„To víš táto, lidé jsou bezohlední.“ „Maminko, to jsem rád, že jsme dobře 
dojeli, pane vrchní ještě dvě piva.“ A takto většinou skončil každý náš automobilový výlet. 

JP 
Kultura Cvikov Sever 

 
 
Kultura – divadlo Nový Bor  
Městské divadlo pátek 2. února v 19 hodin 
SHIRLEY VALENTINE 
One woman show Simony Stašové 
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen 
ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou 
zábavu. 
Vstupné 360 Kč 
 
Městské divadlo sobota 10. února v 10 hodin 
Divadlo Kapsa Andělská hora - J.V.PLEVA 
O BUDULÍNKOVI 
Kdo by neznal Budulínka? A kdo by nevěděl, že to 
nakonec dobře dopadlo, že dědeček s babičkou 
Budulínka z liščí nory zachránili. Ale jak to vlastně 
všechno začalo? Budulínek neposlouchal babičku a 
nedbal rad, co mu dával dědeček. 
Vstupné 80 Kč 

 
Městské divadlo pondělí 19. února v 19 hodin 
Divadlo KAŠPAR v Celetné 
RŮŽE PRO ALGERNON 
Autor: Daniel Keyes, režie: Jakub Špalek 
Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém 
příběhu mentálně postiženého mladíka Charlieho, jenž 
se po operaci stane géniem, aby se později proti své vůli 
stal opět tím, kým byl na začátku. 
Vstupné 340 Kč 
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PŘIPRAVUJEME ... 
 
Městské divadlo pondělí 26. března v 19 hodin 
Agentura Harlekýn 
CO TAKHLE KE ZPOV ĚDI ... 
Anglická komedie Edwarda Taylora „Pardon me, 
Prime Minister“  s Petrem Nárožným v hlavní roli. 
Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební 
slib a chystá se zatočit se zábavným průmyslem a 

hazardem. Jenže má to jeden háček – na šéfa vládního 
kabinetu George Venablese se valí skandál. 
Situace jako stvořená pro komediální žánr s pověstným 
anglickým humorem. 
Dále hrají: Máša Málková, Jan Čenský, Zuzana 
Slavíková, Jakub Štěpán, Andrea Daňková, Ilona 
Svobodová, Martin Zahálka, a další ... 
Vstupné 390 Kč 
 

 
 
 
Tak budeme zase něco málo vařit? 
 
 
Tady je ten recept na „placičky od Evy“, přepsaný na kilo masa:  
1kg kuřecích prsíček nakrájet na kostičky 
hodně cibule (na tohle množství asi 3 velké) 
6 vajec 
2 lžíce Solamylu 
přiměřeně koření (musíš odhadnout, množství v receptu není): Kotány na steaky-dost (asi tři čtvrtě pytlíku), 
červená paprika, zázvor, 2 lžíce sojovky, 1 lžíce worcestru 
Necháme den uležet v chladu. Placičky děláme lžící, smažíme v rozpáleném oleji. 
 
 
K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trochu se pobavíme. 
 

• Jak se jmenoval Japonec, který vymyslel stan? 
Nacochata. 

 
• Manžel se ptá své ženy: „Proč už půl hodiny držíš tu husu za krk?“ 

„Tady je přece napsáno: Tři čtvrtě hodiny mírně dusit.“ 
 

• Pepíček povídá tátovi: „Tati, odnaučil jsem babičku kousat si nehty.“ 
Tatínek: „A jak jsi to udělal?“ 
„Zakopal jsem jí zuby na zahradě.“ 

 
• Pán jede se psem tramvají, vedle sedí elegantní paní. 

Ta po chvíli povídá: „Jděte s tím psem pryč. Už cítím, jak po mně skáčou blechy.“ 
„Azore, jdeme pryč. Paní má blechy.“ 
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• Potkají se dva kamarádi a ten první má na sobě krásný kožich. 

Druhý se ho ptá: „Kde jsi vzal tak hezký kožich?“ „No z medvěda“. „A kde jsi vzal medvěda?“ „Šel jsem 
k jeskyni s palicí, zahoukal jsem hů, vyšel medvěd, tak jsem ho praštil a z jeho kůže ušil kožich.“ 
Zanedlouho se znovu potkají, ale ten druhý je celý zasádrovaný. První se ptá: „Prosím tě, kdes k tomu přišel?“ 
„No šel jsem k jeskyni s palicí, zahoukal jsem hů, tam se taky ozvalo hů a vyjel vlak.“ 

 
• Matematika je jediné místo, kde si člověk koupí 60 ananasů a nikdo se nediví proč. 

 
 
Inzerce a jiné 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2018: 
10.2., 3.3. 2018 

p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 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 


