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Pozvánka na letošní oslavy Čarodějnice 2019 
 

 
 

Divadélko pro děti. 
 

 

 

 

Jedno skvělé divadlo pro děti z Krompachu sotva odjelo a 

už se můžeme těšit na další představení. Tentokrát 

vystoupí neméně kvalitní Divadélko Matýsek, které 

nedávno oslavilo své 20. výročí. Jeho novinku "O 

zatoulané písničce" budeme moci shlédnout v prostorách 

DD Krompach v sobotu 4.května od 15.00 hod. 

Děkujeme za sdílení této zprávy všem, které by mohla 

zajímat. 
 

 

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

 

Č.05/19      www.spk-krompach.wbs.cz     květen 2019 

http://www.spk-krompach.wbs.cz/
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Stručný výběr z usnesení veřejné schůze Zastupitelstva obce Krompach dne 23.4.2019 
 

 Příspěvky na akce konané v letošním roce byly odsouhlaseny 

 OÚ připraví a vydá vyhlášku o zkrácení nočního klidu ve dnech některých akcí v tomto roce 

 Prodej pozemku p.č. 1612 pro firmu MK Stavo byl odsouhlasen 

 Směna pozemků s p. Bělohlávkem pro přístup k tisům byla odsouhlasena 

 U kravína v místě kontejnerů na tříděný odpad je přidána popelnice na barvy (zelená popelnice) 

 Na začátku června bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. 

(přistavení bude oznámeno formou „Hlášení obecního rozhlasu“) 
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Dobrý skutek 
Jistě jste si všimli, nebo si brzo všimnete, že zničené lavičky na cestě k Lužickým boudám jsou krásně opraveny. Byli jsme 

touto akcí mile překvapeni. O naše české lavičky se postaral a opravil náš známý a kamarád z druhé strany hranice pan Sigi 

Hänsch z Hainu za pomoci Horsta Helle z Jonsdorfu. Patří jim velké díky. Jenom doufáme, že je zase brzo nějaký blbec 

nerozmlátí. 
J.P. 

 

Plán dalších známých kulturních akcí pro rok 2019  
Plánované termíny se mohou dle okolností upravit, o čemž budete pravidelně informováni. 

 

 

Akce Přibližný termín Místo konání

Divadélko Matýsek - pro děti

4.5.2019

v 15:00

tělocvična DD Krompach

Společný koncert Pražského sboru ČVUT a jeho hosta
25.5.2019

17:00

kostel

Dětský den okolo 1.6. 2019 po dohodě pořadatelů bude 

oznámeno

Zámecký den 8.6.2019

v 15:00

DD Krompach

Předpremiera nového představení ĎAS 14.6.2019          

19:00

Hřebenovka

Jarmark Krompach umí 2019 15.6.2019  

13 - 17  hodin

Krompach, parkoviště u kostela

Premiera nového představení ĎAS 15.6.2019          

19:00

Hřebenovka

Koncert hasičského sboru z rakouského města

 St. Georgen

23.6.2019

13:30

Hřebenovka

12. ročník Cyrilometodějských slavností 6.7.2019

10 - 16 hodin

Krompach-náves a okolí

12. ročník Cyrilometodějských slavností

ohňová show a hudba k tanci a poslechu Jana a Michal

6.7.2019

od 19:00

Hřebenovka

Soutěž SDH - požární útok 10.8.2019 louka za Hřebenovkou

150 let SDH Krompach 10.8.2019 louka za Hřebenovkou

Českoněmecké setkání s hudbou a občerstvením 16.8.2019           

18 hodin

louka za Hřebenovkou

Folkové koncerty - letní kino - divadelní festival červenec,srpen, září 2019Hřebenovka, okolí rybníka, 

prostranství před 

kostelem,louka proti 

hřbitovu,…
Ukázka dravců s výkladem  od Ing. Martiny Hendrychové z 

Rumburku
Srpen 2019 prostranství před kostelem

Představení nové hry ĎAS 20.9.2019          

19:00

Hřebenovka

Buřtobraní -  sousedské setkání 21.9. 2019 prostranství před kostelem

Představení nové hry ĎAS 21.9.2019          

19:00

Hřebenovka

Adventní věnce pro děti a dospělé 30.11.2019 Krompach, OÚ

Rozsvěcování vánočního stromku - sousedské setkání, 

vánoční výstava v knihovně

30.11.2019 prostranství před kostelem, 

knihovna, zasedačka OÚ

Andělská slavnost 6. - 8.12.2019 DD

Plán kulturních a společenských akcí pro rok 2019
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Nové vzpomínání od p. Pomahače. 
 

Bejvávalo, aneb tak nějak to tu tehdy bylo. 

           To, co vám teď budu vyprávět, není samozřejmě všechno z mojí hlavy. Jsem sice starý dost, ale v době, o které chci 

psát, jsem buď ještě nebyl na světě, anebo jsem byl hrozně malý. Jedná se o dobu těsně před válkou a po válce a po odsunu 

německých obyvatel pohraničí. Jelikož jsem ale již jeden z mála sice ne pamětníků, ale těch, kteří si pamatují alespoň 

vyprávění starších osob, chtěl bych se s vámi o tato vyprávění podělit, než všechno spláchne čas.  

Základem mého vyprávění jsou vzpomínky mého strýce, dědečka a ještě několika starousedlíků, kteří zde žili mezi námi, ale 

dnes jsou již bohužel také po smrti. Úmyslně je nebudu jmenovat, dnes by se řeklo v rámci ochrany osobnosti. 

Můj strýc sem do Krompachu narukoval jako mladík jako finanční stráž hned po absolvování vojenské školy. Bylo to někdy 

v roce 1936 nebo 1937. Sloužil v dnes již zbourané celnici u závory s Jonsdorfem, naproti již také zbouranému hotelu     

„Zur Edelstein“, česky „U drahokamu“. Financové měli tehdy ubytování dole na zámku. 

 V době, kdy se již přepokládala válka s Německem, bylo vybudováno opevnění ŘOP, bunkry tzv. řopíky. Vysvětlím 

zkratku: řízená obrana pohraničí. Bunkry byly důmyslně postaveny tak, aby z jednoho na druhý bylo vidět, a každý kryl 

střelbou určitý úhel a prostor. Bunkry byly velice bytelné a odolaly by i palbě z děl nebo tanků. Při jejich výrobě byl do ocelí 

armovaného bednění vsypáván dobře promíchaný a jen trochu vlhký beton z kvalitního cementu a štěrkopísku. Ten byl 

následně svrchu ručně pěchován kůly, až „nahoře tekla šťáva“, a pak se teprve přisypával další. Po válce zkoušeli Rusové 

bunkr vyhodit do povětří. Navrtali a naložili do něj a pod něj spoustu náloží a odpálili. Celý bunkr jen vcelku nadskočil a 

vrátil se trochu nakloněný do původní polohy. Byla to dokonalá díla. Důmyslné, leč bylo nám to houby platné.  

V místech, kde se na Valech před Jonsdorfem vjíždí do lesa, dnes pod kanalizační přečerpávačkou tam, co je po levé straně 

přes louku mezi stromy skála. Na skále bylo vybudováno kulometné hnízdo, které chránilo přístupovou silnici od Německa. 

Po mnichovské zradě, kdy nám bylo znemožněno se bránit, a museli jsme ustoupit, sepsali obránci silnice od hranic hanlivou 

básničku na Hitlera, dali ji do láhve a zakopali u té skály. Po letech jsme ji se strýcem hledali, ale už nenašli. Možná tam 

pořád ještě je. Na té skále je dodnes vytesána podobizna českého vojáka, běžte se tam podívat. Strýc byl potom, po 

vystěhování Čechů, převelen do Terezína, kde byla hranice protektorátu. Tam se seznámil s tetou, sestrou mojí mámy a 

oženil se. Po válce byl převelen zase zpátky sem do Krompachu. Ale to již bydlel dočasně ve služebním bytě v prvním patře 

na poště. Služebna byla také ve vilce v osmnáctce na Valech těsně před odbočkou vpravo na „Lužické boudy“. No a sloužil 

znova na celnici u hranice s Jonsdorfem. 

Brzy po odsunu Němců si koupil volný domek na Valech a tam se s tetou nastěhovali. A na tuto dobu se již matně pamatuji. 

Jako malý špunt jsem chodil se sestrou a bratrancem dolů na „celňák“ a nosili jsme tam strýci do práce v bandasce polévku 

nebo oběd. Také si pamatuji, že hotel s restaurací u hranice ještě fungoval a v neděli se v létě na terase hrálo a tancovalo. 

Teď je hotel zbourán a terasa je zarostlá skoro sedmdesátiletými náletovými javory, jasany a jeřabinami. Pamatuji si, když 

naši nahoře na terase popíjeli pivo, my děti jsme brousily kolem hotelu a v trávě a příkopech jsme hledali „drahokamy“. 

Těch tam byla všude spousta. Bylo to surové sklo vytlučené ze sklářských pecí, schválně naházené po okolí. Vypadalo to 

jako modrozelený cukrkandl. Pro nás to byly ale opravdické drahokamy. Závodili jsme, kdo jich má víc, a dávali jsme si je 

doma na zahrádku a dělali z nich dnes kýčovité skalky. Jen to dost řezalo do rukou. V této době jsme sem jezdili ke strýci a 

tetě. Později si zde ve vesnici koupil domek i náš děda a potom jsme jezdili k němu.  

 

Ve vesnici, obzvlášť zde nahoře na Valech a na Hrádku, bylo poloprázdno a mnoho prázdných chalup. Po nocích se sem 

vraceli Němci a z opuštěných chalup si odnášeli drobný nábytek, ukryté věci a cennosti a vše, co se dalo odmontovat a ještě 

jinde použít. V tom se jim snažili zabránit naši četníci. Prázdné chalupy však nerabovali jen Němci, ale i Češi. Těsně po 

válce vznikly v pohraničí na obranu tzv. Rudé gardy. Nosili červené pásky RG na rukávech. Pro jejich druhou činnost se jim 

říkalo rabovací gardy. Ti lidé zde pak ve vsi žili s námi. Zde obzvlášť musím dnes použít mlčení a výraz ochrana osobnosti. 

Špatná doba. Prázdné chalupy se potom rozprodávaly. Ty u hlavních cest měly být určeny pro trvalé bydlení a ty vzdálenější 

kupovali rekreanti, převážně Pražáci. No a ty, které neměly to štěstí, že je někdo koupil, byly zbourány, aby se v nich 

neschovávaly nekalé živly a diverzanti.  Ve vedení obce byli tenkrát takoví vykukové, že dokázali prodat za flašku rumu 

pěknou chalupu někomu jen za pár korun. 

 Chalupy bourali vojáci. Zavřela se voda, a když nemohli najít uzávěr, tak se přívodní olověná trubka jenom usekla, ohnula a 

rozklepala na placku. Potom přijel tank bez hlavně, protáhlo se lano dveřmi, okny, a hlavně kolem komína. Tank popojel a 

chalupa spadla. V zimě voda v odhalených trubkách zmrzla, praskla, a potom celý rok utíkala vniveč. Všude bylo sucho, ale 

na bouračkách díky dostatku vody z vodovodu rostla vždy největší tráva, křoviny a náletové stromy. A Krompach byl hlavně 

na kopcích bez vody. Chodili jsme skoro celé léto s kbelíky a mlékárenskou konví na vozíku do studny. Důmyslný 

demoliční postup!  Bouračky kupovali za hubičku hlavně slovenští Cikáni. Přijeli vlakem i s povozem a zříceniny rozebírali 

na materiál. Ten vozili na nádraží do Cvikova, kde si ho skladovali. Potom si najali vagon a materiál posílali na Slovensko, 

kde z něj stavěli nové domy či chatrče. Cikáni na nádraží tábořili a hlídali si své věci. Mockrát se tam mezi sebou porvali, 

protože si kradli navzájem. 
JP 

Pokračování příště 
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Krompach, krajina všech krajin  
 

Krajina k životu dobrá 
 

Tenhle fejeton, poznámku, jsem vám minule slíbil. Takže - pamatuju starou Prahu, hodně šedou, opadané omítky, lešení sto 

let staré. Plošně se to dnes zavrhuje. Ale – jak už jsem napsal druhdy - Navzdory  normalizačnímu příkrovu jsem tady (Praha 

9, Vysočany) zažil snad nejvíc hádek o smyslu života, o povaze umění, večerů poesie, debat o knihách- kde to sakra je? 

Zmizelo to jak pochcané rohy a sliny a nápisy křídou pod novými omítkami a sklem, píše autor… 

Tak. I ta mnohdy špinavá a šedá Praha měla v jediné dlažební kostce víc ducha, než – ne, nebudu už soudit. Duch Prahy trvá 

a je to moje město. 

Druhou mou životní Krajinou je bezesporu Krompach v Čechách, ten a jeho okolí, Juliovka, Světlá, Heřmanice, Jablonné, 

Trávník, Mařenice, Cvikov. Přebírám si ta jména jak kuličky růžence. Přehrada Naděje, Hvozd, Kulich. Tady mám schované 

dětství, dospívání, první chápání, kdo jsem, prostřednictvím dívek. Obloukem času jsem tu byl i s tou zřejmě předposlední, v 

čase, kdy už mi plavaly oči, jako to měl můj dědeček. Vítr? Radost, dojetí… Ale to pro vás nemá význam, vy máte krajinu 

jinou a máte i jiné slzy schované pod jinými kameny u cesty. A i kdyby se nám povedlo ty dobré slzy spojit do proudu, tak 

stejně – nikdy nevstoupíš do stejné řeky. A řeky – Vltava, Sázava, Lužnice, Jizera – co říct? Že pro zdraví stačí kapka z 

jejich proudu? 

Krajinu své knihovny a jejích příběhů jsem popsal dostatečně ve svojí Čítance (Patřičná Čítanka, naklad. Jonathan 

Livingstone), dala mi dva roky práce a celé jezero radosti, ještě je k mání.( třeba na w. beletrie EU) To jezero ne… Dá se prý 

i (Čítanka) půjčit v knihovně. Tahle čítanka je vlastně příběh čtenáře a možná vám i řekne, co chcete číst. A knihy toho srdce 

svého si zase nechám na příště. Ostatně – taky jste mi toho o těch vašich zatím moc nenapsali.! 

 Jestli máte dojem, že píšu jaksi postaru, je to správný dojem! 

Nakonec ale moc chci napsat, že tou nejkrásnější krajinou, kterou celý veliký kus života vyznávám, hledám( a nalézám), je 

krajina ženy. Trojjediná. Vědomá složka, ta duševní a tělo. 

 Na první pohled a v základu jsou těla žen vlastně přibližně stejná, ale těch rozdílů při pohledu zblízka! Tolik knih je vlastně 

jen o tom, že? A ještě jeden postřeh mám – všechny shora jmenované své krajiny srdeční bych dokázal opustit (byť se 

seerdcem rozervaným, jak se dřív psalo) ale tuhle, tuhle ne. Snad až na konci. Ale ještě mám před sebou plno práce. 

 

Kdysi měl Suchý se Šlitrem píseň : Jsi ta nejkrásnější krajina, co znám…Vyznání, smíchem odlehčené, jak oni to báječně 

uměli. 
Odkaz na knihy: Monografie, Patřičný, Patřičná Čítanka 

 

 

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 17.5. ve 20 hodin. 

 

Již teď se na Vás těším.             Jarka 

 

 

 

 

Vítání ptačího zpěvu 2019 
Jaro je již v plné síle, další a další druhy tažných ptáků přilétají ze svých zimovišť a s nimi se blíží další ročník Vítání 

ptačího zpěvu, bezesporu největší koordinované akce svého druhu u nás. Česká společnost ornitologická proto zve všechny 

milovníky ptactva a přírody, aby pod vedením zkušených ornitologů uvítali a oslavili návrat ptačího zpěvu do naší krajiny i 

krásu jarní přírody. Nejvíce akcí je po celé republice nachystáno v rozmezí plus mínus týden od první květnové neděle (s 

širokým rozptylem od dubna do června). Každý si tak může najít akci, kterou bude chtít navštívit. 

Bližší informace a odkazy na jednotlivé akce na stránkách ČSO: www.birdlife.cz 
Jménem ČSO zve H. Biganovská 
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Pozvánka  na některé červnové akce, ať už jako návštěvníci nebo i samotní účastníci - 

Krompach umí. 

 

    
 

Kultura v okolí:   Cvikov 
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Jablonné v Podještědí  
 

    
 

 

Městské divadlo Nový Bor 
 

 

 

 

Městské divadlo pátek 3. Května v 19 hodin 

divadlo NOPOĎ Nový Bor 

AMANT 

Premiéra nové hry novoborského ochotnického divadla 

NOPOĎ 

Vstupné: 100 Kč 

 

Městské divadlo čtvrtek 9. Května v 19 hodin 

Pantheon production - Gérard Lauzier 

NALEVO OD VÝTAHU 

Stačí jedny zabouchnuté dveře, žárlivý milenec a Yan má 

zase spoustu problémů. 

Hrají: R. Vojtek, L. Zbranková, J. Ployhar, K. Kociánová 

aj. 

Vstupné: 390 Kč 

 

Městské divadlo středa 15. Května v 19 hodin 

BRATŘI EBENOVÉ 

Koncertní průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do 

tmy (1984) až po poslední Čas holin (2014), které je svým 

obsahem čím dál tím aktuálnější. 

Vstupné: 390 Kč 

 

Městské divadlo pondělí 20. Května v 19 hodin 

divadlo Kalich - Mark Haddon a Simon Stephens 

PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM 

Mladý Christopher, matematický génius, ale také autista, 

který příliš nerozumí okolnímu světu ani lidem, nerad 

opouští svůj byt a nesnáší, když se ho někdo dotýká. 

Během zdánlivě nevinného vyšetřování detektivního 

případu ze sousedství rozkryje docela jinou záhadu – která 

mu zásadně promluví do života. 

Hrají: J. Cina, M. Stehlíková, M. Daniel, K. Frejová, Z. 

Stavná a P. Vančura 

Vstupné: 390 Kč 
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K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzerce a jiné 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  

18.5., 8.6. 2019  
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 
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