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Vážení přátelé, 
 
 
Tak co máte v sobotu večer důležitého na práci? 
Hasiči sezónu začali, tak budeme pokračovat. Čeká 
nás toho letos jako již tradičně v Krompachu hodně. 
Máme tady sobotu, tak se sejdeme a pobavíme 
společně. 
V sedm večer na sále „Na Hřebenovce“. 
Přijďte v hojném počtu a vezměte sousedy. 
Všechny vás zvou zaměstnanci restaurace i účinkující a 
těší se na vás. 

 
 

Krompašský masopust 2019. 
Jako obvykle se hasiči vytáhli. Perfektní pohoštění, dobrá organizace. Však zatím vším bylo hodně dobrovolné práce! 
 

     
 
Škoda jen, že chyběl masopustní průvod. 
Co se tak domluvit a příští rok průvod společně uspořádat? Přemýšlejte a jistě to dáme společně dohromady. Nejen jídlem 
živ je člověk. Pobavme sebe i přihlížející. 
 
Všichni zájemci o masopustní průvod se mohou během roku hlásit u hasičů. To by bylo, abychom to nedali dohromady. 
Vždyť jsme společně dokázali i jiné věci. 
 
 
 

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

Č.03/19      www.spk-krompach.wbs.cz     březen 2019 
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"Nap říč Islandem" - Penzion Na Hřebenovce 23. 2. 2019  
 
Jsem z trampské rodiny a jako takový jsem o Islandu chtě nechtě poslouchal už v batolecím věku. Hitům typu: "Když někdo 
ti, hochu, o Islandu řekne, svym koltem ho přikryj a buď na něj zlej. Kdo slovíčko dobrý o tom kraji cekne, je dočista blázen 
a ty se mu směj..." jsem neměl šanci se vyhnout, a o to víc mě zajímalo, jak to s tou zemí mechů a lišejníků vlastně je. Jak 
moc byly pro mě a případnou výpravu na Island čundrácké písně  demotivující, tak moc si jí po včerejším zážitku z 
Hřebenovky přeji realizovat. Motonomádi Vojta Vlasák a Petr Nevřela, kteří na ostrově strávili tři týdny života, předávali 
své zážitky věrohodně a atraktivně. Důležitý byl fakt, že měli pro koho. Na cestovatelský večer si našly cestu čtyři desítky 
zájemců z řad místních (zastoupení různých generací potěšilo) i velmi vzdálených fanoušků turistiky a moto turistiky (tři z 
účastníků dorazili až z Mníšku pod Brdy). Doufám, že se jednalo o jedno z mnoha krompašských setkání nad podobnou 
tématikou! Díky všem, kteří se na akci podíleli. 

Kuba Horák (člen SpK) 
 
 

 
foto: J. Horáček 

 
ĎAS 
Informace o místním divadelním spolku ĎAS. 
Pod vedením pí. Jachnické a pí. Sukové spolek začal s přípravou nové hry pro letošní sezónu. Podle prvních dojmů to bude 
ze všech stávajících asi ta nejnáročnější, hlavně co do přípravy scény, výpravy a technického zajištění. Budeme se snažit, 
abychom vás nezklamali a nová hra byla pro vás příjemným překvapením. 
 
Za loňskou sezónu jsme uskutečnili 12 repríz, především hry Čekání na Čechova.  A možná že to ještě není poslední slovo. 
Zájem po okolí je. 
 
 
 
Knihovna sděluje:  
Příjem knih do místní knihovny je až do odvolání zastaven!!! O případné změně budete včas informováni 
prostřednictvím Krompašských Rozhledů. Prosíme, nenechávejte knihy anonymně v krabicích na schodech OÚ nebo 
za dveřmi!!!!!!! 
Děkujeme. 
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Plán dalších známých kulturních akcí pro rok 2019  

 

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

 
 
Další díl vzpomínek, které nám předala pí. J. Cihelníková 
(Pro rozsáhlost textu jsme je rozdělili 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. 
 
4.část: 
 
Hraní  ( výběr z předaných vzpomínek ).  
 
Jak jsem již vyprávěl, nástroje byly doma. Dohodli jsme se na tom, že budeme dvakrát týdně k panu Písařovi chodit na 
hodiny. Začátky jako u všeho byly těžké a nedovedli jsme si představit, že to kdy zvládneme. Pan Písař byl na nás přísný, 
což ani jinak nešlo, a snažil se nám všemožnou radou pomoct, abychom se do toho co nejdříve vpravili. 
Tak třeba, abychom si doma a kdekoliv zpívali a třeba si počítali nahlas, prvá a druhá, a tak podobně, abychom si dovedli 
celou notu rozdělovat na dvě půlové, čtyři čtvrtky, a pak osmičky a šestnáctky. A v sobotu a v neděli nám pan Písař dával 
dvojnásobek cvičení, ať to byly stupnice či rozložené akordy a přitom, aby nás to bavilo, protože stupnice a rozložené 
akordy, i když jsou důležité, jsou nezáživné, a tak nám jako chuťovku udělal takové podlouhlé černé sešity, do kterých nám 
osobně rozepsal nějakou lehkou polku či valčík. 
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Nastala doba, kdy pan Písař povídá: „Chlapci, chtělo by to nějaké akordy a doprovod. Nevíte o někom, kdo by hrál na 
harmoniku?" A tak jsme zase dali hlavy do hromady a já vzpomněl na svého spolužáka Ocelíka, který kdysi hrál na 
harmoniku. Když to s hraním vypadalo docela nadějně a pan Písař udělal i Karlovi ten černý sešit a hrálo se s ním již dobře, 
tak pan Písař zase jednou povídá: „ Kluci, neviděli jste někde velký buben?" Starý rozbitý buben se našel na Národním 
výboru, ale neměl kůži.  A tak se pan Písař obrátil na pani Písařovou s tím, že povídá: „ Mámo, zabiju kozu  a bude kůže.“ 
Pani Písařová velmi překvapeně řekla: „Táto, vždyť je to naše živobytí, kde vezmu mléko pro děti, měj rozum!“ Ale přesto 
kozu zabil, snědli ji a kůži vydělal a dal na buben. Tak již za nějaký čas stál buben u nich ve světničce pod oknem i s malým 
bubínkem, no prostě kompletní bubnová souprava, sice skromná, ale na naše tehdejší poměry velmi dobrá. Teď jen bylo 
otázkou, koho sehnat, aby na ty bubny hrál. Marně jsme se ptali v okolí a známých, kdo by měl tu odvahu se dát do 
bubnováni. Nikoho jsme však nesehnali. 
Jednou tak zase zkoušíme a tu se pan Písař zahledí tak na ty připravené bubny pod oknem a povídá: „Mámo, ty budeš hrát na 
bubny!" Pani Písařová se sice bránila, že to nesvede a že má děti a domácnost a tak podobně, jenže pan Písař pravil: „Chodili 
jsme spolu na tramp a ty jsi hrála na kytaru, a tak budeš hrát i na buben, když znáš rytmus." A bylo rozhodnuto! 
Já jsem se snažil zase panu Písařovi odměnit tím,že když potřeboval, tak jsem mu přivezl s koňmi dřevo z bouračky na 
Krompachu a různé kameny na plot, a protože v té době začínal také včelařit a potřeboval postavit včelín, tak i skrze ty 
včeličky se z nás stávali pomalu ale jistě dobří přátelé. 
Tak ale abych se vrátil k té naší hudbě. Již přesně neodhadnu čas, jak asi dlouho nám to trvalo, než jsme se skutečně sehráli 
tak, abychom si mohli troufnout vystoupit před veřejností. Jedno je fakt, že jednoho dne přišla pani Písařová ze schůze ze 
školy a prohlásila, že chtěli pořádat jakýsi maškarní bál pro děti a že nemohli sehnat hudbu, a tak že jim nabídla, že my 
bychom jim tam zahráli .To víte, pan Písař povídal, že se zbláznila, že to ještě neumíme a až budeme pořádně sehraný a 
kdesi cosi, ale ona klidně povídá: „Podívej, jsou to děti, těm to vadit nebude a pro nás to bude jako zkouška.“ A tak se 
dostavil onen první den naší skutečné hry na sále ve Světlé, i když jen pro děti, ale pro nás to byla stejná hra jako pro 
dospělé, byl to vlastně prvý styk s veřejnosti. Samo sebou věc se neutajila, a tak přišly první vážné nabídky, a tak proto jsme 
ještě usilovněji museli trénovat.Vzpomínám na to, jak když jsme hrávali ve Světlé, běhal jeden z Písařových domů se 
podívat na děti, zda spí a  jestli je doma vše v pořádku, a my prozatím bez něho zahráli jeden dva kousky, než se vrátil. Horší 
to bylo, když jsme hráli na Krompachu, odtamtud to nešlo zaběhnout domů, to bylo dost daleko, a tak jen se starostmi věřili, 
že to dobře dopadne a že to neskončí tragicky, protože děti jsou přece jen děti, a pak může se leccos přihodit. Za celou dobu 
našeho muzicírování se naštěstí nic nepřihodilo, alespoň nepamatuji.  
Chci ale říci ještě jeden krásný moment, na který bych nerad zapomněl. Jednou, to již jsme delší dobu chodili hrát, uprostřed 
naší produkce mě najednou pan Písař podal ruku a povídá: „Chci, abys mě tykal, já jsem Tonda a víc tě již naučit nemohu.“ 
A od té doby jsem mu opravdu musel tykat a velmi jsem si toho považoval. Samo sebou paní Písařové jsem vykal, to by se 
neslušelo, a natolik jsem si ji vážil, že bych ji nikdy netykal. Byla to pro mě velká pocta a také jediný z orchestru jsem mu 
mohl tykat.Tímto způsobem a skrze i včelaření se z nás stali skuteční přátelé.  
 
Možná některé věci chybí a některé věci nejsou tak úplně přesně, jak ve skutečnosti probíhaly. Je to již velmi dávno, a tak ti, 
kteří to budou číst, ať mi prominou, chtěl jsem jen popsat některé věci z té doby. 
 
V České Lípě dne 19.7. 1991 

Konec vyprávění.  
 
Tak tady máme jaro, co teď na zahradě?? 
 
V únoru a v březnu se řežou především jádroviny (jabloně, hrušně, kdoule) a také drobné bobuloviny (angrešt, rybízy, josta, 
borůvky). Meruňky, slivoně, třešně, višně a další peckoviny se až na výjimky řežou ve vegetační době, nejčastěji zároveň se 
sklizní nebo těsně po ní, ořešák pak obvykle koncem srpna, kdy po řezu nejméně krvácí, tedy pouští mízu. Výhodou zimy je, 
že stromy jsou bezlisté, a tak je vidět, jak je stavěna koruna a které větve jsou příliš dlouhé, nebo rostou nevhodným směrem 
anebo jsou nadbytečné. Řežte v období, kdy přejdou největší mrazy, ideální je teplota nad nulou. V opačném případě by 
mohly řezné rány zamrznout. 
Druhy řezů, které stromům prospějí: 
 
Výchovný řez 
Je nezbytný u mladých stromků, především v prvních třech letech života jím podpoříte růst nového dřeva a vytvarujete 
pravidelnou, dostatečně vzdušnou korunu, do které se dostane slunce. 
 
Udržovací řez 
Přichází po období výchovného řezu, kdy už stromky plodí. Cílem je zajistit co nejkvalitnější plodnost. 
 
Zmlazovací řez. 
Je určen pro staré či dlouhodobě zanedbané stromy. Řežou se všechny poškozené větve a také přehoustlé větve, které 
zabraňují dozrávání plodů. 
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Tak co nám hrají v okolí? 
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
 
Městské divadlo čtvrtek 14. března v 19 hodin 
Agentura Hanzlíček  - Neil Simon 
VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE 
Jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou. 
Simona Stašová a Kamil Halbich  v hlavních rolích 
slavné americké komedie. 
Vstupné: 390 Kč 
 
 
Městské divadlo středa 20. března v 19 hodin 
MALINA BROTHERS 
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), 
kytarista Pavel a houslista Josef (Jimmy Bozeman & the 
Lazy Pigs), se společně sešli na pódiu v unikátním 
projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali 
ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál kvintet). 
Vstupné: 220 Kč 
 
  
Městské divadlo čtvrtek 21. března v 19 hodin 
DK Jirásek Česká Lípa  - Václav Klapka 
TANGA PRO JEŽÍŠKA 

Hořká komedie/úsměvná tragédie o osudovém setkání 
dvou lidí o Štědrém dnu. Hrají: Vladimíra Zborníková a 
Václav Klapka. 
Vstupné: 100 Kč 
 
 
Městské divadlo pondělí 25. března v 19 hodin 
MD agentura - Caroline Smith 
ČARODĚJKY V KUCHYNI 
Skutečné pozadí televizní cooking show. Soupeřky v 
životě i u plotny - dokáží se nezabít? 
Hrají: Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, Vincent 
Navrátil, Ladislav Ondřej a Milan Duchek. 
Režie: Roman Štolpa 
Vstupné: 300 Kč 
 
 
Navrátil ův sál čtvrtek 28.března v 19 hodin 
JAZZBAKERS  
Sehraná jazzová partička Vám připraví příjemný večer 
plný známých melodií. 
Vstupné: 100 Kč 
 

 
 
Kultura Cvikov  
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzerce a jiné 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  
16.3., 6.4. 2019  
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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