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Z obce: 
 

 

Pošta Krompach sděluje: 

Na místní poště Partner Krompach lze zakoupit respirátory označení – KN/FFP2 

Balení po pěti kusech. Cena za jedno balení 60,- Kč 

 

 

Odpad stavební 

Vážení, znovu dochází k tomu, že do kontejnerů na směsný odpad někteří odhazují stavební odpad a suť. 

To musí nutně přestat. 

Pokud se stav nezmění a tato činnost bude pokračovat, dojde s největší pravděpodobností ke zvýšení cen za odpad. 

Popeláři kontejnery převažují, a pokud zjistí stavební suť, odmítají je vyvážet. 

Buďte prosím rozumní a stavební odpad likvidujte tak, jak se má. 

 

 
 

 
Poděkování jménem občanů p. Hruškovi a p. 

Kučerovi 
Děkujeme touto cestou p. Hruškovi a p. Kučerovi za letošní 

zimní údržbu obecních cest. 

Nebyl letos problém dostat se ke svým obydlím pro 

množství sněhu nebo pro popadané stromy. 

Vždy ochotně pomohl. Několikrát pomohl i se zapadlými 

auty. 

Komu čest, tomu čest. 

Díky. 

 

 

 

Poděkování 
Chtěla bych poděkovat pánům Martinovi Šimkovi a 

Danovi Ježkovi za záchranu naší jezevčice Fany, která se 

vydala do jezevčí nory. 

Záchranná akce trvala téměř 4 hodiny. Pánové, ještě jednou 

moc děkuji. 

M.Chábová 

 

 

 

 

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

 

č. 4 duben 2021  www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 28.3.2021 
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Od našich dopisovatelů 
Paní Jaroslava Náprstková pro Vás zpracovala a připravila další zajímavé informace. 

 

LUŽICKÉ HORY A ŽITAVSKÉ HORY – NEOBJEVENÁ KRÁSA 
 

Část Krompach 
K Jánským kamenům a na tajemný Hvozd 

 
 

Idylická vesnice Krompach, jak už zmíněno, patří mezi 

nejznámější rekreační obce v Lužických horách. 

Čím to? Utěšenou polohou pod druhou nejvyšší lužickou 

horou Hvozdem, zasazením v oceánu nádherných luk, které 

na sklonku června voní tak omamně, až se hlava motá, po 

generace šlechtěnými podstávkovými domy, unikátní 

kolekcí prastarých tisů… vyberte si. 

Z Krompachu je navíc možné podnikat výlety doslova na 

všechny strany, do Saska je to pár set metrů,na Janské 

kameny ještě blíž. A na ty se opravdu stojí za to vydat. Na 

samé hranici se tu tyčí tři skalní zdi, solitérní čedičové 

masivy, které tu zbyly po zvětrání pískovcové masy. 

Člověk se nemůže zbavit dojmu, že je vystavěl člověk. 

Na první ze skal je vybudována vyhlídková plošina, ze 

které je okouzlující výhled především do Horní Lužice. Na 

vrchol Hvozdu, kopce dvou vrcholů a dvou tváří, to nejsou 

ani tři kilometry. Když se poutník vynoří z lesů a vystoupí 

na jižní vrchol hory, je ještě v Česku a stojí na skalnatém 

platu s křížem a úchvatnou vyhlídkou do kraje. 

Jen o pár metrů dál běží státní hranice a za ní se tyčí 

turistická chata Hochwaldbaude. K severnímu vrcholu už 

je třeba dojít saským územím, ale lesům a horám jsou lidské 

vrtochy zcela lhostejné– jsou jednolité a všude stejně 

krásné. 

Odměnou je mimořádně elegantní kamenná rozhledna, o 

rok mladší sestra té na Jedlové, zdvíhající se nad chatou 

Turmbaude. Kruhové panorama viděné z rozhledny na 

Hvozdu, respektive Hochwaldu, je až neskutečné. 

Rozhled je od Žitavských hor přes Horní Lužici a značnou 

část Lužických hor i hory Jizerské na jedné a Krušné na 

druhé straně,na jihu pak k Českému středohoří. 

 

Z knihy „Lužické & Žitavské hory – Neobjevený klenot pohraničí“ 
 

 

Život na vsi. 

 

Poslední část 
Za barákem na poli také růstávala krmná směska, což byl hlavně jetel a hrachovina. Tu jsme chodili také loupit. Když byl 

hrách mladý, tak se dal jíst, ale jak dozrál, tak byl tvrdý. Byl krmný. Žraly ho jenom slepice a husy, ty ho milovaly. My jsme 

po něm měli větry a byli nafouklí, až jsme se vznášeli. A stejně jako oves jsme museli plenit pole odprostředka, aby to nebylo 

vidět.  

Kolem plotu rostly a rostou dodnes lískové oříšky.Jejich odnože jsme kdysi vykopali pod lesem nad truhlárnou v „Sadu 

mládeže“. Lísky dozrávají koncem srpna a začátkem září. Říkali jsme tomu „sikový měsíc.“ To jsme si dali do kapsy kleště 

„siky“ na louskání a šli jsme na ně. Ty čerstvé jsou nejchutnější, lepší než dozrálé a usušené. Nacpali jsme se jimi jak ty naše 

husy ovsem. Pak se nám po nich motala hlava, taky je v nich nějaký halucinogen. Bylo to prima. 

Nejenže jsme museli mít na zimu zásoby brambor, tuřínu, usušených zbytků chleba a bůhví čeho ještě na krmení, ale musela 

být ještě nasušená spousta sena. To děda tahal v plachetce na zádech, cpal na půdu a přes zimu ho zase nosil pro zvířata po 

troškách dolů. Strašně se nadřel. Sekali jsme všechny okolní louky, meze, proluky, místa u bouraček a zahrady rekreantům. 

Na loukách, kde se loni pásly krávy, tak v místě, kde si ulevily a bylo lejno, tak tam vyrostla za rok mnohem větší a lepší tráva. 

A už z dálky ty nádherné svěží fleky byly vidět, že je to jiné. Sekali jsme dokonce i cestu před domem, kde rostla krásná tráva, 

protože tady nikdo nejezdil. Seno jsme shrabali a navršili do kupek přímo na cestu. „Dědo, a co když někdo pojede?“ „Jirku, 

kdo by, prosím tě, jel, pan Márinka tu byl minulý týden.“ Takový tu byl tenkrát provoz. Třeba tři týdny tady kolem nás nikdo 

neprojel, ba ani neprošel. Po cestě jezdil maximálně strejda na motorce. Ten mezi kupkami hravě prokličkoval a někdy tudy 

jeli také vojáci na koni. To se nám líbilo. Dávali jsme koním z ruky kůrky nebo oves nebo lupení. A napít z plechového kýblu. 

To se zase líbilo koním. Byli jsme šťastni, když jsme si je mohli pohladit a poplácat. Vojákům dávala babička buchtu nebo 

koláč a ti byli také šťastní, proto jezdili okolo.  

A taky jsme kvůli koním za nepatrný peníz pomáhali panu Šulcovi se senem. Vozili jsme ho do stodoly na Valech, kde se 

fukarem foukalo na obrovskou půdu, nebo dolů do Krompachu, kde měl pan Šulc statek. Nakládali jsme seno na žebřiňák a on 

nás na něm pak svezl dolů Lochem po cestě kolem baráků. Ta je teď nesmyslně a bezohledně zarostlá a úmyslně zatarasená. 
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Dolů z Valů je prudký kopec a ještě prudší byl na původní horní cestě ten krátký konec, sešup až dolů, úsek přímo k silnici. 

Pan Šulc nám vždycky říkal. „Kluci, nenakládejte to moc plný, ať to Hilda s Maxem stačí ubrzdit.“ A dal nám každému hnědou 

papírovou korunu. Byli jsme šťastní. Jednak pro tu korunu, ale hlavně jsme byli u koní a svezli se na žebřiňáku. 

Asi od jedenácti nebo dvanácti let jsme se naučili sami sekat. Každý jsme měl svoji kosu, pásek, na něm toulec s vodou a 

brouskem, a pomáhali jsme dědovi. Ještě později jsme seno sekali a sušili na výdělek. Sami. Nadbytky našeho senoseče jsme 

prodávali statku. Naučili jsme se sami si kosy i naklepávat, abychom byli úplně soběstační a posedl nás mamon. Sekali a sušili 

jsme celé léto, posekali kdeco a penízky se nám moc líbily. Nebylo to moc, ale byla to po sběru borůvek jediná a trochu lepší 

možnost, jak si něco přivydělat. 

V chalupě se topilo převážně dřevem a na noc uhlím. Aby to déle v kamnech vydrželo a nemuselo se v noci vstávat a chodit 

přikládat. Ono to ale stejně vyhořelo a při špatné izolaci baráku a jednoduchých oknech tam bylo k ránu stejně zima jako 

v morně. „Kvalitní“, zde prodávaný mostecký ořech, kamna i komíny zanášel. To, co jsi přiložil, tak skoro to samé jsi ráno 

vybral nebo vytloukl. Jeho popel se k ničemu nehodil, ani do kompostu ne. Ten je pak příliš kyselý. Jedině tak na sypání 

namrzlého chodníčku pod okny. To se zase ale všechno svinstvo nanosí na botách dovnitř. Později jsem vozil z Prahy brikety, 

ty byly lepší, ale zase drahé. Takže v našich krompašských začátcích bylo stejně skoro všechno na dřevu. To bylo levné. Dřevo 

se dělalo průběžně celý rok. Jak jsem již říkal, každý kdo šel z lesa, musel přinést nějakou soušku nebo nějakou suchou větev. 

Na bouračce spadla větev, šup pro ni. Někde v okolí něco uschlo, honem s tím domů. Ze suchých smrkových odsekaných a 

pokrácených větviček jsme dělali tzv. chrundidlo. To se vázalo do otýpek do dřevníku a bylo na zatápění. Stačilo trošku, vzít 

malinký svazek a v kamnech bylo hned zatopeno, hned to hořelo. I bez papíru. A žádné PePo.  

Velké dřevo se dělalo ale v lese. Hajný nám označil stromy nebo rajón a tam jsme pak káceli. Dřevo jsme dávali do hranice, 

aby se dalo dobře změřit, a potom nám ho statkový traktor za poplatek odvezl domů. Ono to teď vypadá jednoduše, ale tenkrát 

nebyly žádné motorovky. Všechno se řezalo obloukovou pilou a ty silnější stromy tzv. kaprem. Drobotina se doma na kozlíku 

řezala ručně. Dalo se sedm, osm soušek, jeden si na to obkročmo sednul, aby se to nehýbalo, a ostatní dva to řezali na polínka. 

Když nás bolely ruce, tak jsme se po řadě střídali. A když tam u toho byl děda nebo strejda, tak jsme furt slyšeli: „Netlač, 

jenom tahej!“ Chtělo to souhru řezáčů a tu jsme se postupně naučili. Jenom tahat, netlačit, pak se pilový list prohýbá. Pilu nám 

strejda často jemným tříhranným pilníkem nabrousil a dělal na níkleštěmi zvanými cípant „šraňk“. Aby to dobře řezalo a my 

se tolik nenadřeli. Běda, jak jsme chytili hřebík. Ty ale v lesním dříví nejsou. To jen když se řezal binec ze dvora. Nebo prkna 

od malty. Ty je lepší neřezat, ale rozmlátit je jenom sekerou. Ztupí okamžitě list.  

Silné kmeny jsme řezali na cirkulárce. Tu jsme ale vlastní neměli. Půjčoval nám ji pan Klingora. Jenže my tenkrát neměli ani 

380V. Jenom 220 V. Tak ty zbylé dvě fáze jsme od pana Klingory natáhli provizorními dráty podepřenými klacky z lesapřes 

louku, aby se dráty neválely po zemi. Na obou stranách jsme oholené měděné dráty ucpali dřevěnými kolíčky do zásuvky a 

bylo to. Fungovalo to. Půjčená cirkulárka neměla vestavěný motor. Ten byl vedle. Nebo vlastně před. Byl to univerzál na pilu, 

na mlátičku, na brusku. Na všechno. Přenos pohonu zajišťoval tlustý plochý sešívaný kožený řemen, který neustále prokluzoval 

a ve spoji mlaskal. Musel se stále napínat a mazat modrým, protiskluzovým voskem. Takovým kulatým špalkem ve tvrdém 

papíru. Celý den se řezalo a řezalo. Když jsem večer usínal, tak jsem v duchu pořád slyšel bzzzum, rummm, bzzzum a nemohl 

jsem spát. Nařezané špalky se házely na hromadu, kde se potom postupně štípaly. Každý jsme s bratrancem měli svůj špalek 

a svou sekerku a nesměli jsme se jet do Heřmanic koupat dřív, než jsme nasekali denní várku. Franta to měl vždycky dřív, i 

když byl o něco mladší, protože uměl sekat oběma rukama. Když ho jedna ruka už bolela, tak sekal druhou. Já ne. Já bych si 

tu pravou levou usek. Když měl své hotovo, tak mi pomohl, abychom už mohli jet na kole k vodě. Naštípané dříví se venku na 

hromadách sušilo na slunci a hráběmi se rozhrabovalo, aby líp doschlo. Potom se uklidilo do dřevníku v baráku. 

Jednou jsme rozhrnuli dřevo a v něm byl velký had. „Dědo, dědo zmije, zmije“. Pro nás byla zmije všechno, co se plazilo. 

Měli jsme z ní strach. Do lesa jsme chodili s krabičkou první pomoci. Žiletkou, provázkem a náplastí. Rozříznout, vycucnout 

a podvázat. Teorie. Nikdy jsme to nepoužili. Dneska je to blbost. Děda si tedy vzal holínky, hrábě a vyšťoural obrovskou 

užovku. No a co s ní? Nasekal ji na špalku na drobounká kolečka a dal ji kachnám. Ty jsme tenkrát ještě měli.  

Ochránci přírody, omlouvám se, užovka je vzácná. Je to už ale dlouhá doba, spousta let, tenkrát se to tak nebralo, tak to na vsi 

chodilo. Všechno se mění. I život na vsi. Vztah k přírodě, myslím, k lepšímu, vztah k lidem k horšímu. To je můj názor, 

se kterým nemusí všichni souhlasit. 

Časy se mění i na té naší krompašské vsi. Všechno je jinak než dřív. Vše je modernější. Ve všech oborech se používají 

technologie, o jakých jsme tenkrát neměli ani tušení, že něco takového bude a je vůbec možné. Kdyby něco z toho, co je teď 

běžné, viděl na vlastní oči můj děda, tak omdlí. Ale i máma nebo táta. Při těžbě dřeva přijede do lesa stroj, který vytěží a 

zpracuje za tři minuty tolik dřeva, co my tenkrát v pěti za týden. Komunikační přístroj byl tenkrát jedině rozhlas. Abychom 

chytli alespoň Prahu 1, museli jsme mít pod střechou nataženou dlouhou zkroucenou měděnou anténu. Mnohem později přišla 

televize. Černobílá, primitivní, jeden blikající program. Telefon nikdo neměl. Jenom na zámku, na poště,a pak v hospodě. 

Museli jste čekat dlouhou dobu přes telefonistku na drahé spojení. Dnes je barevná televize třeba se šedesáti nebo dvěma sty 

programy. Internet. Ve vteřině se dozvíš všechno, co jsi nevěděl. Zaplatíš z domova složenky. Spojíš se s přáteli na druhém 

konci zeměkoule a ještě se přitom vzájemně vidíte. Telefon má každý v kapse a může se spojit z lesa, z auta nebo z kravína 

s kýmkoliv na světě. Svět a hlavně technologie jdou strašně rychle kupředu. Chytrý telefon, který máš v kapse, je za měsíc 

zastaralý. Žene nás to stále někam dopředu, kde vlastně ani všichni být nechceme, protože ten vývoj jednoduše už nestačíme 

zvládat a sledovat. Mnozí hledáme uklidnění od životního shonu právě v té dřívější jednoduchosti. Je to určitý útěk od 

přetechnizovanosti a životním shonem. A odpočinek. Máme moderní tepelná čerpadla nebo peletové vytápění, ale rádi si 

zatopíme v kachlových kamnech pod kachničkou nebo krkovičkou. A i když máme supermoderní sporáky, fritézy, 

konvektomaty, mikrovlnky a bůhví co ještě, klasika je klasika. Zavzpomínáme si na babiččiny zavařeniny, i když v Bille nebo 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 

Evidenční číslo MK: E 18130 

4/8 

Tescu či jinde si jich koupíme tucty. Když přijedou přátelé, tak si nesedneme k teplým radiátorům a k některému ze dvou set 

programů v televizi, ale uděláme si venku ohníček a opečeme si buřta nebo nějaké maso venku v přírodě.A povídáme si. 

Nehrajeme si s telefonem. Nemám absolutně nic proti technickému vývoji. Člověk, aby se ale nezbláznil, musí najít v sobě tu 

sílu a musí se dokázat od něj občas odpoutat a na chvilku vypnout. Pro vlastní klid a potěšení. A ten život na vesnici je pak tak 

krásný. Obzvlášť tady u nás v Krompachu. Kam se hrabe město. 

Přátelé, takhle nějak jsem si představoval důchod. Jupíííííí. 

JP. 
 

Kultura Nový Bor 

 

Aktuální program divadla bude zveřejněn, jakmile to vládní nařízení umožní. 

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Termíny představení budou zveřejňovány průběžně. 

21.4 Na poslední chvíli (agentura Harlekýn) 

11.5 Dámská čtyřhra (Divadlo v Celetné) 

31.5 Cavewoman (Divadlo Palace) 

20.9 Kaktusový květ (DS Háta) 

27.9 Neperte se, prosím vás! (Divadlo Palace) 

5.10 Miliónový údržbář (agentura Harlekýn) 

20.10 La Strada/Silnice (Divadlo Kalich) 

 

výstavy 2021 

březen-duben: Fotografie Lužické hory - Josef Zoser 

květen-červen: výstava ZŠ náměstí Nový Bor 

září-říjen: Kostýmy a design Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 

listopad-prosinec: Obrazy duše - Jitka Němečková 
 

Informace k provádění antigenních testů na COVID-19 v Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p. o. 
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. 

Informace k provádění antigenních testů na COVID-19 

 

Kde? 

Pavilon „C“ v dětské léčebně, Ústavní 529, Cvikov (pavilon najdete - 3. vrata nad vrátnicí, pod vodojemem vedle kalvárie – 

zaměstnanec vrátnice rád poradí) 

Kdy? 

pondělí až sobota od 7:00 hodin do 15:00 hodin. Poslední objednání ve 14:50 hodin 

Je nutno se nahlásit do rezervačního systému: 

1)Kraj-lbc.cz , testování Covid-19, Léčebna je na konci seznamu 

2)Nemcl, testování COVID-19 

Nárok na antigenní testy má každý občan jednou za 5 dnů, test je plně hrazen vaší zdravotní pojišťovnou. 

 

Gurmánské recepty z Jablonného 
 

Tvoříme naši kuchařku. Výzva pro dospělé z Jablonného a 

okolí 

 

Kdy: 

15.2.2021 - 30.6.2021 

Kde: 

místo není uvedeno 

Pořadatel akce: 

Městská knihovna Jablonné v Podještědí 

 

 
 

 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 

https://www.kraj-lbc.cz/
https://www.nemcl.cz/pro-pacienty/objednani-testu-covid-19
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Něco málo z moudrosti pana Jana Wericha 
 

 
 

Pár vtipů pro zasmání v těžkém čase 
 

 
 

 

 

Něco málo od Renčína 
 

 1   8    3 

   3 2  5  9 

3  2  7  4   

5 7  4      

2  9  6  7  4 

     8  1 2 

  8  4  6  7 

7  6  1 9    

9    3   2  

1   7      

 5 6 1  3   4 

9   4 2  1   

4       1 9 

8    9    2 

5 7       8 

  7  5 1   6 

6   9  8 2 7  

     2   1 
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Inzerce 

Termíny rozvozu plynu: 2021:10.4., 1.5. 2021 - mob.: 777 174 836 

 

 

 
 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZMĚNU 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 

 

 

 

 

http://www.spk-krompach.wbs.cz/
mailto:kalitovi@volny.cz
mailto:spk_krompach@volny
http://www.spk-krompach.wbs.cz/
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