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

1/10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vichřice v Krompachu v noci z 10. 3. na 11.3.2019 
 

   
foto: redakce 

 
Divadlo pro dospělé v Krompachu 6.4.2019 od 19:00 hodin na Obecním úřadu 
Vasilij Sigarev:  Detektor lži 
 
Vasilij Sigarev mezinárodní pozornost upoutal, když v 
roce 2002 byla jeho hra Plastelína inscenována 
londýnským Royal Court Theatre. Hra měla velký úspěch 
a Sigarev získal Cenu Charlese Wintoura jako nejslibnější 
dramatický autor. Další Sigarevovu hru, Černé mléko, 
připravil v paláci Kolowrat režisér Jan Kačer s herci 
Národního divadla. 
Představení režírovala Helena Albertová, bývalá ředitelka 
Divadelního ústavu v Praze. Kromě její prvotiny Parádní 
pokoj, nastudované několika divadly, se další hry Heleny 
Albertové dostávaly na veřejnost nesnadno. Po zákazu již 
nastudovaného Letního kina Život (Státní divadlo v 
Ostravě, 1977) nebyla až do roku 1986 žádná z jejích her 
schválena k provozování. Dlouhodobě se podílí na 
pořádání mezinárodní přehlídky scénografie a divadelní 
architektury Pražské quadriennale. V roce 2018 byla 
oceněna titulem Dáma české kultury. 
 
Hra Detektor lži vypovídá vtipným způsobem o 
skutečnosti, že pravda by měla někdy zůstat ukrytá 
hluboko pod povrchem v podvědomí. Nabízí gradující 
akční děj a ve vypjatých scénách trne úsměv na rtech. 

 

 
 

 

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

Č.04/19      www.spk-krompach.wbs.cz     duben 2019 
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Je připraven a bude se konat kurs první pomoci za účasti profi záchranáře: 
Přijďte se poučit. Nikdy nevíte, kdy se to bude hodit a budete moci pomoci bližnímu svému. 
 

 
 
 
 
 
 
Divadlo pro děti 20.4.2019 v 16:00 na Obecním úřadu 

 
 

 
 

 
 

A hudební večer „Na Hřebenovce" 13.4. a 20.4. 2019 
19:00 

Všechny vás zvou Jana a Michal. 
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Informace z obce 
Od 1.4.2019 se spouští na dobu tří měsíců zdarma zkušební provoz služby Hlášenírozhlasu.cz. 
Jedná se o aplikaci, která nahrazuje místní rozhlas, který není v naší obci zřízen. Je to nový komunikační kanál, díky kterému 
vás budeme informovat SMS zprávami, mobilní aplikací, přes webové stránky nebo přes Facebook. 
V příloze rozhledů najdete registrační formulář, ve kterém zaškrtnete, o které informace máte zájem a jakým způsobem je 
chcete dostávat. Nejdůležitější jsou výstražné informace a oznámení obecního úřadu. Dále je důležité vyplnit souhlas obci 
Krompach se zpracováním osobních údajů. Je také přílohou Krompašských Rozhledů. 
Tyto přílohy je potřeba odevzdat na obecním úřadě buď osobně, poštou nebo naskenované emailem. 
Výše uvedené formuláře lze vyzvednout i osobně na obecním úřadu. 

František Chadima 
starosta obce 

 
Plán dalších známých kulturních akcí pro rok 2019  

Plánované termíny se mohou dle okolností upravit, o čemž budete pravidelně informováni. 
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Poslední díl vzpomínek, které nám předala pí. Jana Cihelníková. 
 
Tímto poutavým vyprávěním z historie a pamětí našich nejbližších končíme tento seriál. 
 
Po tom, co z tatínkovi kapely odešli muzikanti za lepším životem, neboť zde byl po válce těžký život, tatínek začal včelařit. 
Já chodila do jednotřídky ve Světlé. Do Cvikova jsme začaly my všichni děti z vesnic dojíždět od šesté třídy. 
Když dnes jedu školním autobusem v sedm hodin ráno, vždy si vzpomínám, jak jsme jeli do školy tak namačkaní 
v autobuse, že leckdy musel řidič v Trávníku z autobusu vylézt a tlačit poslední lidi do autobusu a zavřít dveře z venku. Bylo 
hodně dětí a autobusy byly menší, než jsou dnes. 
Dnes je v autobusech volno a skoro každé dítě má mobil, pěkné batohy a oblečení. Je to rozdíl. Ale každá doba má své. My 
starší máme stále vzpomínky, co bylo. Přejme to těmto dnešním dětem, protože my by jsme byli stejní, když jsme byli dětmi. 
Ale protože nejsme, tak máme jeden krásný dar. To naše dětství bez televize, mobilů a počítačů. Prožili jsme ho venku. 
Vzpomínky na prožité chvíle nám zůstanou. Věřím, že každý z nás by mohl vyprávět příběhy z dětství, které v sobě stále 
nosíme. 
Já jsem Vám vyprávěla a moc děkuji těm, které jsem nenudila. 
Také manželům Kalitovým srdečné díky. 
Hodně zdraví všem a nešetřete úsměvem.        J. Cibulková Písařová 
 
 
A v příštím čísle se budeme těšit na další příběhy Jirky Pomahače. 
 
 
Jakub Horák se rozhodl pro zpracování rozhovorů s Krompašáky. 
Uvádíme první část. 
 
Za spoustou událostí zpestřujících život občanů Krompachu stojí nadprůměrně akční manželská dvojice - Jindřiška a Rudolf 
Kalitovi. Protože k nim cítím velký mix respektu a obdivu, a proto, že byli mezi prvními, které jsem jako krompašský 
nováček poznal, dovoluji si rubriku "Krompašáci" zahájit právě rozhovorem s nimi. 
 
Občas se v profesi setkám s termínem "aktivní senior" a přiznám se, že jestli mě někdo první vyskočí jako obraz tohoto 
sousloví, jste to právě vy dva. Péče o dům, vnoučata, vedení spolku, Rozhledy, organizace kultury v obci, ochotnictví, 
členství v zastupitelstvu, práce ve škole. Jak probíhá váš klasický týden? Nekončíte občas s pověstným jazykem na vestě?  
 
„Jazyk na vestě“- to snad asi ne, to bychom to nedělali. Ale spíš na nás padá chandra, když něco chystáme, potřebujeme 
spolupráci a komunikaci s ostatními a narážíme ne na neochotu, ale spíše na nezvyk komunikovat a informovat. A na příliš 
„dlouhé lhůty a sklerózu“ po dohodě o nějaké spolupráci. 
 
Kam vlastně sahá vaše spojení s Krompachem? Kdo nebo co vás sem přilákalo? 
 
Ruda je krompašský rodák a Jindra jezdila do Krompachu od roku 1960 s rodiči nejdříve jako dítě na "letní byt", a pak otec 
našel tu největší ruinu na krásném krompašském místě a od té doby na ní všichni pracujeme. A teď taky bydlíme. 
 
Mám vás, a asi nejen já, za dva silné motory místního kulturního života. Vím, že je Krompach vzácný tím, kolik lidí se tu do 
společenského života zapojuje. Myslím si, že je to v obcích s podobným počtem obyvatel málo vídané. Ale přeci jen od 
začátků cítím, že největší "kulturní držáci" jste vy dva. Kde berete palivo - motivaci pro vaše konání? 
 
Co řešit, Krompach je palivo. A pak, důchodci musí pracovat více, než když nebyli v důchodu,  aktivita je osvědčený lék na 
stárnutí. A s důchodem snad člověk ještě úplně nezblbnul, tak proč nevyužít toho, co ho život naučil. 
 
Proč jste pro většinu dní v roce upřednostnili Krompach před Prahou? Jaké jsou návraty do matky měst a naopak - zpátky? 
Řekne-li se doma, je to dnes už jasně Krompach? 
 
Jednoduché, Krompach je „doma“. Tady jsou kamarádi, tady máme své aktivity a takové společenské začlenění by člověk 
v Praze težko hledal. A "čumět na bednu" ve 14. patře anonymního panelákového sídliště, no to ne ! 
 
Co vám na Krompachu chybí? Co by vesnice podle vás potřebovala? 
 
Komunitní centrum, nejlépe ve středu obce, aby se lidé měli kde večer sejít, „pokecat a zdrbnout sousedy“ a hlavně společně 
si pro sebe něco sami „chystat“ a tím „tmelit" vesnici. A to neříkáme jen proto, že hrajem divadlo, ale že vesnice žije, když 
spolu lidé mluví a tvoří. A třeba zajdou i na pivo ! 
 
Měl jsem tu možnost zažít roční zkušenost s podle mě výborným ochotnickým spolkem ĎAS, jehož jste aktivní součástí. Co 
vám členství v souboru a čas na prknech přináší?  
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Je to jedna z našich aktivit, díky které jsme poznali hodně sousedů a hodných lidí a je to odrazový můstek pro širší 
komunikaci. A nakonec, kde se člověk tak vyblne, než mezi stejně "postiženými lidmi“.  
 
Máte nějaké nevyslovené přání, koho byste (z kulturního světa) chtěli na Krompachu vidět, slyšet?  
 
Víme, že není jednoduché do Krompachu přivést renomované osobnosti uměleckého, sportovního a kulturního světa, i když 
jich tu pár máme. A bez ohledu na své pracovní vytížení se s námi daly ( ty osobnosti) do společné práce. Díky, snad se 
všichni poznali ! 
 A kdo by se  měl v Krompachu objevit ? Každý, kdo něco umí ! A trochu bychom lobovali za mladou generaci, aby se tu 
objevil „ předmět“ jejího zájmu. Ale to by chtělo, aby se mládež  více zapojila do přípravy kultury v Krompachu.  
 
Děkuji za rozhovor a přeji hodně sil a radosti do dalších společných let.  
Jakub Horák 
 

Babinec  
Zdravím všechny příznivce "Babince" a zvu Vás, ženy, na další posezení, abychom si popovídaly, zasmály se a řekly si, 
všechny novinky. Je to pouze na nás, zda se budeme i nadále scházet. 
Zvu Vás „Na Hřebenovku“ na den 27.4.2019 ve 20 hodin. 
Již teď se na Vás těším.             Jarka 

Babinec 23.3.2019  

     foto: Chábová, Hánová 
 

Bledulová louka nám rozkvetla. Přijďte se pokochat, ale netrhat a neničit!!!!!!!!!!!!  
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foto. M. Chábová 

Kultura v okolí:  
 
 
Městské divadlo Nový Bor 
 
Městské divadlo - pondělí 8. dubna - v 19 hodin 
Divadlo Kalich - C. Magnier, M. Guillaume, J. Franco 
LADY OSKAR 
Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou komedii, jeden 
ze skvostů ve filmografii Louise de Funése! Po 
podnikateli Bertrandovi tedy nyní přichází Clara Barnier, 
stejně rázná podnikatelka, matka, šéfová i manželka, jíž 
nic na světě nezlomí… kromě její vlastní rodiny! 
Hrají: Jana Paulová, Ladislav Hampl, David 
Suchařípa, Jan Kříž a další. 
Vstupné: 390 Kč 
 
Městské divadlo - tředa 10. dubna - v 19 hodin 
DS Karel Čapek Děčín - Joan Shirley 
VRAŽDA SEXEM 
Komedie o muži, který nemůže najít sám sebe, a jeho 
praktické ženě, na níž je tím pádem zabezpečení 

domácnosti. Když do domu ještě přidáme popletenou 
tetičku Dot, hysterickou pacientku a nečekanou návštěvu 
milenky, není divu, že se z domu stane blázinec, ve 
kterém nechybí ani vražda. 
Vstupné: 100 Kč 
 
Městské divadlo - středa 17. dubna - v 19 hodin 
Divadelní společnost Háta - Ray Cooney 
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU 
Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani 
člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. 
A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka 
a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. 
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, Adéla 
Gondíková, Filip Tomsa, Marcel Vašinka, Ivana 
Andrlová  a další. Režie: Roman Štolpa. 
Vstupné: 390 Kč 

 
 
 
Kultura Cvikov  
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Cesta podle knihy 
 
 
Víte, že je možné si udělat výlet, nejlépe celodenní i podle knihy? 
Moc se mi líbí Patřičného (už desátá kniha)Tajemství dřeva a napadlo mě plánovat si výlet podle ní…. 
A začala bych cestou na Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, kde se každý rok schází řezbářská parta- v knize str.47 – 50. 
Podíváte se tady jak se dřív žilo na venku a projdete se kolem Jizery… 
Zastavení druhé, opět podle Tajemství dřeva by bylo trochu delší. Autor tu popisuje svou výstavu na Bezdězu, je to tedy 
putování do Máchova kraje, ale v Bělé pod Bezdězem žil své dětství další Patřičného oblíbený básník, Vladimír Holan. 
V knize je vtipný a překvapující text, který tvrdí, že Jarmila, milá „strašného lesů pána“ z básně Máj se nezabila, jak svorně 
myslí byvší i dnešní literární historie. Patřičný svůj text dokonce doplnil údajným Jarmiliným dopisem. Na pozvánce na 
vernisáž na Bezdězu je v knize (str. 182) krásná žena a mně zvědavost nedala a autora jsem se na ni zeptala –  
Kdyby Jarmila byla takhle krásná, šel bych za ní na kraj světa, řekl mi pan Patřičný, ale ta mladá žena na snímku, je moje 
dcera… 
Do třetice bych pokračovala výš na sever, mezi Frýdlantský a Šluknovský výběžek, do vesnice Krompach v Čechách, do 
obce, která patří do spisovatelova „rodného“ kraje. Tady můžete vyhledat mohutný javor klen, (v knize str. 132), který je prý 
vidět už od pošty. Ale nejen! V Krompachu dohledáte i tisíciletý (?) tis, strom, který krom bobulí je celý jedovatý a u nás 
přísně chráněný. 
Ale ta pravá cesta za Tajemstvím dřeva je cesta vrstevnatou knihou, plnou krásných snímků z říše přírody… 

Ing. Ivana Jiroušková 
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzerce a jiné 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  
6.4., 27.4. 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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Příloha 1 
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Příloha 2 
 

 


