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Vážení sousedé a přátelé, 
Tak nám konečně začalo astronomické jaro. Rozkvetly sněženky a krokusy, začínají kvést petrklíče.Tím začínají jarní práce 

na zahradách a bolavá záda. Co nám o jaru říkají staré knihy? 

 

Úhory orej hluboko, budeš mít slámu vysoko.  Hluboká brázda – vysoký chléb. 

Šlépěje hospodářovy pole tučná činí. 

 

Duben je podle gregoriánského kalendáře čtvrtý měsíc v roce. Má 30 dní. Český název měsíce se odvozuje od dubů, kterým 

během tohoto měsíce začíná růst listí. V mnoha evropských jazycích je název měsíce (anglicky April, německy April, 

slovensky Apríl) odvozen od latinského Aprilis. Původ tohoto slova je nejasný. Jeden z výkladů název odvozuje od řecké 

bohyně lásky a plodnosti Afrodity (Aphrodite – aphrilis). V římském kalendáři byl duben zasvěcen bohyni Venuši, a ta byla 

ztotožňována právě s Afroditou. 

 

Během dubna se na severní polokouli prodlužuje délka dne. Na území České republiky, přesněji na průsečíku 50. rovnoběžky 

a 15. poledníku, je první dubnový den dlouhý okolo 12 hodin a 55 minut. Slunce vychází přibližně v 6.37 a zapadá v 19.32 

hodin středoevropského letního času. Poslední den v dubnu je delší o hodinu a 44 minut. Slunce vychází okolo 5.38 a zapadá 

v 20.17 hodin. 

 

     
 

A pánové víte, že jsou v dubnu Velikonoce?!! Tak nezapomeňte na pomlázku. 
 

 

Z obce 
 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

 
Se koná dne 7.4.2022 od 17 hodin v prostorách Obecního úřadu 

 

 

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

 

č. 04 duben 2022  www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 28.3.2022 
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Březnový benefiční koncert pro Ukrajinu v kostele 14 svatých pomocníků v Krompachu 
 

     
 

   
 

V březnovém čísle jsme uveřejnili článek o tom, jak pan Vincík měl pocit, že 21.2.2022 viděl v TV projev Hitlera. 12.3.2022 

jsem já jako skvělou změnu viděla LIDI. Lidi, kteří zaplnili krompašský kostel, a chtěli pomáhat těm, kteří museli pro hloupost, 

velikáštví a souhrn těch nejšpatnějších lidských vlastností opustit své domovy a zachraňovat životy svých dětí. Náš 

„spoluobčan z truhlárny“ Kuba Horák zorganizoval v kostele benefiční koncert, jehož výtěžkem přispěla malá vesnice 

Krompach finanční částkou na účet neziskové organizace Člověk v tísni a přímo malou finanční podporou maminkám s dětmi, 

které ubytoval na faře ve Cvikově „náš“ pan farář. 

Na koncertě vystoupil s vlastními písničkami Kuba s dcerkou Aničkou Maruškou, naše krompašská oblíbená skupina CO3 

(manželé Davidovi a jejich kolega) a na závěr vystoupily děti z Centra svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí pod vedením 

paní Báry Spalové. A právě jejich závěrečná píseň Boží mlýny (známe také taky v podání Spirituál kvintetu – Mlýny) byla 

příznačná. Kéž by tentokrát boží mlýny mlely rychle…..        
              Jindra Kalitová 

 

SDH Krompach a Ukrajina 

 

Místní sbor dobrovolných hasičů uspořádal též sbírku pomoci pro Ukrajinu. Lidé mohli do místní hasičárny jako dary nosit 

věci pro uprchlíky z Ukrajiny. Vybrala se dodávka darů, které byly doručeny Hasičskému záchrannému sboru Liberec pro 

ukrajinské uprchlíky. Velké díky všem, kteří přispěli, a hasičům za organizaci. 

 

 

 

Škola ve Cvikově 
Základní škola ve Cvikově bude mít od 1. září přípravnou třídu. Za jejím zřízením stojí vysoký počet odkladů, a s tím spojené 

komplikace s umístěním dětí zpět do mateřské školy, případně do přípravné třídy. 

 

Mateřská škola bývá často přeplněná a nejbližší přípravné třídy jsou v Novém Boru. Vzdělávání probíhá v dopoledních 

hodinách v rozsahu čtyř vyučovacích hodin s celkovým počtem dvacet hodin týdně. Současně děti mohou navštěvovat školní 

družinu. Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. Zápis proběhne 7. dubna. 

 

Do přípravné třídy jsou přijímány děti s odkladem povinné školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce a 

doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Její otevření je podmíněno při minimálním počtu deseti dětí a navštěvovat 

ji může maximálně patnáct dětí. Přípravná třída bude umístěna v budově I. stupně. „Domníváme se, že zřízení této třídy je 

ideální pro bezproblémové začlenění dětí do vzdělávání a pro předejití případným neúspěšným začátkům ve školní docházce,“ 

sdělil ředitel školy Ivo Čeřovský. 

Zdroj: https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region 

 

https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region
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Za kulturou 
 

Nabídka filmů na letní promítání v Krompachu. O případných termínech Vás budeme informovat. 

 

         
 

Farma Hvozd pořádá v dubnu 
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Kultura Cvikov 
 

     
 

Nový Bor - Městské divadlo 
Městské divadlo úterý 12. dubna v 19 hodin 

DOVOLENÁ PANÍ JOSEFY 

Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská 

komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá. Hrají: Jitka Smutná, Tereza Nekudová, 

Radek Valenta, Ondřej Novák. Autor: Dany Laurent, režie: Milan Schejbal, výprava: Kateřina Baranowska. 

vstupné: 400 Kč 

 

Navrátilův sál pátek 15. dubna v 19 hodin 

PAVEL VĚTROVEC COMPANY 

koncert vynikajících muzikantů v rytmu swingu 

vstupné: 100 Kč 

 

Městské divadlo čtvrtek 21. dubna v 19 hodin 

NA POSLEDNÍ CHVÍLI 

Londýnský taxikář John Brown si dvacet let tajně užívá života se dvěma manželkami. Povedený tatínek má s jednou syna 

Gavina a s druhou má dceru Vicki. Ti dva mladí se seznámí na internetu. Václav Vydra, Josef Carda / Martin Zahálka, Karolína 

Vágnerová / Barbora Vágnerová, Daniel Kadlec / Miroslav Sabadin, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, Jana Boušková / 

Zuzana Slavíková, Miloslav Mejzlík / Martin Hruška. Autor: Ray Cooney. 

vstupné: 400 Kč 

 

Místní knihovna  
Knihovna je otevřena a internet k dispozici. 

Od listopadu každé pondělí odpoledne od 15 hodin do 16 hodin nebo podle dohody s knihovnicí. 

Těšíme se na Vás! 

 

Krompašský „Babinec“ 
Tak ženy a děvčata, situace konečně povolila a je tu opět Váš milovaný „Babinec“. 

Zdravím a hlásím, že příští setkání žen bude v úterý 26. dubna v 19 hod. v restauraci „Na Hřebenovce“. 

Těším na shledání a pokec.          Jarka Davidová 
 

DĚVČATA,  KAMARÁDKY. MOC DĚKUJI  ZA PŘEKVAPENÍ, KTERÉ JSTE MI  PŘIPRAVILY K MÝM 

KULATINÁM,  NEB NEČEKANÉ JE I KRÁSNÉ. TAKÉ JÁ VÁM VŠEM PŘEJI PEVNÉ 

ZDRAVÍ  A  ŠŤASTNÉ A KLIDNÉ DNY. PŘIPOJUJI DÍK I PERSONÁLU FARMY HVOZD, KDE JSME SE 

SEŠLY A DOBŘE POMĚLY. DÍKY, DÍKY.    JARKA D.   MÁM VÁS RÁDA.  
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Muzeum v Heřmanicích 
 

Vypadá to jako raketová základna, ale není. V Heřmanicích v Podještědí bez velké publicity roste jedno z našich největších a 

nejlepších muzeí vojenské historie 

Během průjezdu Heřmanicemi v Podještědí, ať již jedete autem nebo na kole po cyklotrase 21 Hřebenovka, vás nedaleko 

kostela přinejmenším překvapí, ale spíš šokují rakety varovně trčící u jedné z usedlostí, jakoby šlo o raketovou střelnici, které 

vichřice odnesla kamufláž. Reálnost scény podtrhuje jeden z posledních migů československé armády, neslyšně startující ze 

zahrady před domem. 

Heřmaničtí místu říkají U rakety a na internetu dohledáte, že jde o penzion  CAIUS patřící firmě VIPS gas s.r.o. a nabízející 

ubytovací a stravovací služby obchodním partnerům této firmy a jejich rodinným příslušníkům. Nadšení zájemců, které k 

prohlídce zláká vystavená vojenská technika, proto zchladí cedule oznamující nejen česky, že vstup je povolen pouze 

zaměstnancům firmy a jejich hostům. 

 

 
 

Ve skutečnosti existuje cesta, jak se dovnitř dostat. Na prohlídku vojenského muzea, budovaného uvnitř areálu, se stačí předem 

objednat jako skupina (viz kontakt na konci této reportáže). Expozice jsou sice ještě ve výstavbě, ale návštěva rozhodně i tak 

stojí za to. 

V první řadě vás ohromí velikost sbírky a profesionalita a preciznost prezentace exponátů, přinejmenším rovnocenná s 

institucemi oficiálními. Přitom jsou expozice stále v procesu tvoření. Pod širým nebem je vystaveno na osm desítek kusů velké 

vojenské techniky, jako jsou raketové komplexy, tanky, děla a tak dále. 

Jiří Chocholoušek starší pokračuje: „Takže co zde uvidíte, vzniklo spontánně, neměl jsem žádný konkrétní plán, kam to 

směřovat. A pochopitelně nestál ani tento areál, tehdy tu byl jen ten původní dům. Všechno ostatní jsme postavili během času 

my. No a jak se má sbírka rozrůstala, začalo vznikat i muzeum.“ 

 

Závěrem přidávám slíbenou informaci, jak se do muzea můžete dostat. Pošlete žádost o exkurzi paní Janě Chocholouškové na 

e-mail hermanice@vipsgas.cz, nebo jí zavolejte (+420 737 230 692). Prohlídky, dlouhé jednu až 3,5 hodiny podle vašeho 

zájmu, jsou pořádané pro skupiny o minimálně deseti lidech. Cena je 200 Kč na hlavu. 

Dobrou zprávou je, že po dokončení možná bude mít muzeum oficiální otevírací dobu a stane se tak přístupným široké 

veřejnosti. 

 

Tabulka Kultura Krompach – zatím plánovaná (pokud se nestane nic, co by tomu bránilo) 

 

Datum akce Program 
2.4.2022 Petr Kavka – Synchronicita – Farma Hvozd 18:00 

15.4.2022 Ladislav Pech a Martina Lánská – Farma Hvozd 18:00 

26.4.2022 Babinec – Hřebenovka 19:00 

28.05.2022 Koncert Pěveckého sboru ČVUT a smíšeného sboru ROSEX Liberec 

11.06.2022 Koncert Kuba Horák 

24.06.2022 předpremiéra ĎAS Krompach 

09.07.2022 

Krompašské slavnosti (spojení oblíbeného Jarmarku a Cyrilometodějských 

slavností), premiéra ĎAS Krompach 

17 (24).9.2022 Buřtobraní 

27.11.2022 Advent (možná vč. "svařáku", dle situace ???) 

https://genus.cz/getFile/case:show/id:511208/2021-05-15%2015:04:10.000000/Pohled%20na%20are%C3%A1l%20od%20silnice..jpeg
https://genus.cz/getFile/case:show/id:511208/2021-05-15%2015:04:10.000000/Pohled%20na%20are%C3%A1l%20od%20silnice..jpeg
https://genus.cz/getFile/case:show/id:511208/2021-05-15%2015:04:10.000000/Pohled%20na%20are%C3%A1l%20od%20silnice..jpeg
https://genus.cz/getFile/case:show/id:511208/2021-05-15%2015:04:10.000000/Pohled%20na%20are%C3%A1l%20od%20silnice..jpeg
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Tato tabulka není konečná ani úplná. Nemáme informace od ostatních subjektů, které obvykle něco před dobou covidovou 

pořádaly. 

Místo pořádání sledujte vždy na plakátech, pokud nebude uvedeno přímo v „kulturní“ tabulce. 

 

 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco pro zasmání a pobavení 
 

     
 

 

Inzerce 

Termíny rozvozu plynu: 2.4, 23.4.2022 - mob.: 777 174 836 
 

UPOZORŇUJEME NA 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, Krompach (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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