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Zprávy z obce 

 
 

Dětský den Krompach 2017 
Obecní úřad, SDH a Dětský domov v Krompachu 

zvou v sobotu 3.6.2017 všechny děti a rodiče na 
odpoledne plné zábavy a soutěží . 

Pro všechny děti jsou připraveny sladké odměny a 
občerstvení. 
Program: 

15:00 - 17:00 soutěže a hry pro děti u hasičárny a na 
hřišti DD 

17:00 - táborák a opékání buřtů u hasičárny 
  

 
 

 
 

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

č.06/17      www.spk_krompach.wbs.cz     červen 2017 
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Malevil Cup 2017 – dopravní omezení 
Dne 10. června 2017 se v našem okolí v době od 6,00 hodin do 19,00 hodin pojede 18. ročník mezinárodního 
cyklomaratonu horských kol „Malevil Cup 2017“.  
Z tohoto důvodu dojde k uzavírkám vybraných silnic III. třídy  v našem nejbližším okolí.  
Jedná se o následující silnice: 
úplná uzavírka provozu na silnici III. třídy číslo 27016 v úseku Heřmanice v Podještědí - Mařenice od km 0,000 (od 
křižovatky se silnicí III/27014 v Heřmanicích v Podještědí) do km 2,812 (po křižovatku se silnicí III/26839 v 
Mařenicích) dne 10.6.2017 v době od 6,00 hodin do 19,00 hodin. 
částečná uzavírka provozu na silnici III/26839 v Dolní Světlé od km cca 11,400 (od křižovatky se silnicí III/26844) do 
km cca 11,980 (po bývalý "Celňák") dne 10.6.2017 v době od 10,0 hodin do 17,00 hodin.  
částečná uzavírka provozu na silnici  III/26839 v úseku Mařenice - Juliovka od km cca 8,420 do km cca 8,500 (po 
vyústění polní cesty) dne 10.6.2017 v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. 
částečná uzavírka provozu na silnici III/26844 v úseku Dolní Světlá - Huť - prostor Janova pramene dne 10.6.2017 v 
době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. 

F. Audes 
 

Pohádková cesta Krompach 2017 
 

Ahoj děti !!! Dne 24.6. 2017 Vás zveme na pohádkovou 
cestu.  

 Užijeme sispolu spoustu zábavy a dobrodružství. 
Sejdeme se na nádvoří DD a akcispolečně zakončíme v 

Restauraci Na Hřebenovce diskotékou a 
opékáním buřtů.  

Těšíme se na Vás, vaše Sněhurka a trpaslíci, Mařenka 
a Jeníček, Bob a Bobek a další naši kamarádi. 

 
Start: 14:00 - 14:30 nádvoří DD Krompach 

Cíl: Restaurace Na Hřebenovce 
Pořádají: Restaurace Na Hřebenovce, 

 DD Krompach, OÚ Krompach 
 

 
 

 

10-tý ročník Cyrilometodějských slavností je tady: 
 
 
Prvního července se uskuteční v Krompachu již 
desátý ročník Cyrilometodějských slavností. všichni 
jsou zváni. Přijďte se pobavit a užít příjemný den. 
A co vás čeká? 
Tak třeba průvod Cyrila a Metoděje, tradiční 
mažoretky, šermíři, výcvik psů, kolotoče a jiné atrakce 
pro děti, pohádka, občerstvení zajišťované restaurací 
„Na Hřebenovce“ ve větším rozsahu něž loni, zábavný 
den pro děti pod patronací místních hasičů, řemeslné 
stánky, medovina, sladkosti, zmrzlina ze Stráže a jiné. 
Večer nové divadelní představení pořádané místním 
amatérským divadlem a hudba k poslechu a tanci nové 
kapely „MPtři“. 
Začínáme v deset hodin dopoledne. 
Více se dozvíte na plakátech. 
Divadelní amatérský spolek letos uvádí novou hru 
a začínáme v Krompachu, jak je již tradicí. 
Nová hra se jmenuje „Návštěvníci pana Swana aneb 
Habaďůra“  
Začínáme 9.6. a 10.6. v Krompachu, 
17.6. Mařenicích a 1.7. a 2.7. opět v Krompachu. 
jedná se o novu veselohru. Přijďte se podívat. Všichni 
jsou zváni. 
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Na jubilejní 10. Cyrilometodějské slavnosti prosíme místní i „rekreační“ kuchařsky, aby se opět blýskly svým 
skvělým pečivem pro stánek „Krompach sobě“, kde bude podáváno s kávou a čajem a udělá radost všem 
návštěvníkům slavností. 
 
Babinec 
Milé ženy, další posezení se bude opět konat 24. června v 20 hodin v restauraci „Na Hřebenovce“. 
Pozor, jedná se o poslední setkání před prázdninami. Pak až v září!!! 
Těším se opět na naše posezení a na shledanou s vámi.      Jarka Davidová 
 
Soutěž v požárním sportu Cvikov 2017 
 
Družstvo SDH Krompach se v sobotu 6.5. zúčastnilo pohárové soutěže ve Cvikově. Soutěžilo se v požárním útoku a 
soutěž byla dvoukolová.  V prvním kole se přes veškerou snahu nepodařilo družstvu SDH Krompach dosáhnout umístění 
v první polovině startovního pole. Zcela se nezadařila práce na rozdělovači a nemalou vinu na horším umístění měla 
závada na mašině, která nevydržela tempo a pro druhé kolo byla nepoužitelná. Přes beznadějně vyhlížející situaci se 
slovutný mechanik Vladimír Běgus nevzdal, vnesl do mužstva bojového ducha a v čase do startu druhého kola se pustil 
do opravy. Rychlý posel M. Jirmásek přivezl z „hasičárny“ potřebné náhradní díly, mezitím došlo k demontáži stroje a 
starosta města Cvikova zvědavě nakukoval, nevěřícně kroutil hlavou a komentoval situaci slovy: “To je v háji, to už 
nemůžete dát dohromady“. Věc se podařila a bez velkého seřizování a zkoušení nastoupilo družstvo SDH Krompach 
s opravenou mašinou do druhého kola.  
Ve druhém kole se podařilo neskutečné, vše zafungovalo, mašina pracovala na plný výkon, omlazené družstvo SDH 
Krompach zúročilo své tréninky, kterých se ujal J. Balšánek a výsledkem byl dosažený čas 31,73s, který byl třetím 
nejlepším časem v pořadí družstev.   
Je dobré, že i často a bohužel převážně nedoceňovaný SDH Krompach umí ukázat své kvality. 
 

   
 

   
další foto ze soutěže možno zhlédnout na https://goo.gl/photos/zzCuzbojS7AsG2Gu5 
 
Odjezdy celá dvacet 
Vzpomínky sepsal místní chalupář JP. 
Jak jsme jezdili s panem Bublou. 
Do našeho milovaného Krompachu  jsme tenkrát jezdili, jak se dalo. Úplně ze začátku, to byla nějaká padesátá léta, to 
jsme jezdili s panem Bublou. Pan Bubla byl v Praze v Košířích známý  povozník a v Krompachu měl také chalupu, tu 
spodní zelenou, kterou má teď pan Jirmásek. Byl obrovský frajer, myslím pan Bubla, a vypadal jako Henry Fonda. Koně 
ve svém povoznictví v Košířích vyměnil za starší náklaďák a tím jsme sem jezdili. Všichni si myslí, že to byla Praga 
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Erena, ale byl to německý Opel Blitz, válečná kořist. Ono to vypadá na první pohled skoro stejně. A ještě měl Jeep 
Willys, když nepoužíval velké auto. Jezdilo se v těch třináct dvacet od Jindřišské věže. Druhá nabírací zastávka byla po 
půl druhé na Palmovce. Sedělo se v létě v zimě pod plachtou na korbě, na lavicích podél bočnic a dvě lavice byly zády 
k sobě uprostřed. Cenu nevím, byl jsem ještě hodně malý. Ale asi byla směšná, pan Bubla byl obrovský dobrák. Byl 
velice oblíben i později, jako místní hostinský. Každému za malý příplatek odvezl vše, co potřeboval. Pár prken, na těch 
jsme měli nohy, roli lepenky, pytel cementu, kamna, cokoliv. A když to šlo, tak to dovezl až před barák. Nahoře na 
korbě byla zima, choulili jsme se do dek, ale bylo nám to jedno. Jeli jsme do Krompachu. Cestou se zpívalo, někdo, 
myslím že pan Blábol, hrál na harmoniku, vyprávěly se vtipy a příběhy a cesta vesele utíkala. V Medonosech se muselo 
zastavit. To bylo přesně na půl cesty. Teta Bublová, která seděla vepředu v kabině, vystoupila a dala na můstku  k soše 
Jana Nepomuckého kytku a jelo se dál. Ne na dlouho. V Zakšíně byla zastávka na čůrání. Tam byla a myslím, že je 
pořád, hospoda. Tam se všichni vyčůrali, chlapi si dali pivo, pan Bubla taky a k tomu velkej rum, aby měl jistou ruku. 
Bylo to taktické místo. Auto vychladlo a muselo být odpočinuté. Před námi byl totiž kopec pravdy v Deštné před Dubou. 
No a pak Jestřebí, Česká Lípa, Nový Bor, Cvikov, Krompach. Mezi Borem a Svorem na staré cestě byly dvoje šraňky na 
kliku. U jedněch měl vechtr na zahrádce spoustu vyřezávaných figurek, kolotočů, houpaček a větrníků a všechno se to 
nějak pohybovalo a točilo. Jestli větrem nebo potůčkem, to nevím. Vždycky jsem se na to moc těšil a byl jsem smutný, 
že to nevidím, když už byla tma. Silnice ze Cvikova byla písková, asfaltka byla až mnohem později. Ta nejprve končila 
u Národního výboru. Tam teď bydlí pan Řípa. V tomto domě byla tenkrát i dětská poradna, pak i knihovna. Později byla 
asfaltka prodloužena až na otočku autobusu u Zámku. A ještě později až na hranice s Jonsdorfem, i když tam v cestě u 
lesa byly drátěné zátarasy. Pro vojenské účely. Úplně dříve, těsně po válce, prý bylo spojení mezi Cvikovem a 
Krompachem jen dvakrát týdně poštovním dostavníkem. Před válkou prý jezdil autobus Cvikov - Varnsdorf přes 
Krompach. Do Krompachu jsme tedy přijížděli někdy kolem půl páté. No a v neděli odpoledne zase domů. Nebyly volné 
soboty. Nedovedu si dnes představit, že jsme sem jeli jenom přespat. My jsme jeli alespoň do tepla, měli jsme tady 
dědečka a babičku. Ostatní jeli do studených chalup a než je vytopili, tak jeli zase domů. Zpátky bylo taky veselo, ale už 
ne tolik. Do práce se nikdo netěšil. 
Později pana Bublu nahradili takzvaní zahrádkáři, nebo králíkáři. Zprvu měli malinký autobus Fiat, asi pro dvacet, nebo 
pětadvacet lidí a jezdilo se zpátky z Juliovky, společně s lidmi ze Světlé. Kufry a lyže se dávaly na střechu. Pamatuji si, 
že se taky zpívalo a vyprávělo. Autobus jezdil hrozně rychle a mezi Mělníkem a Dubou v těch zatáčkách nám všechno 
padalo na hlavu. No a taky bylo kdekomu špatně, nejvíc mojí sestře. Mockrát někoho pozvracela. Potom přišly normální 
velké Škodovky. Ty jsme ale my potom už moc nezažili, protože jsme měli konečně  vysněné  auto. Spartaka. Ale to je 
jiná kapitola a o tom až příště. 
JP. 
 
Trochu kultury v okolí:  
 
Jablonné v Podještědí: 
3.6. Pouť motorkářů 
9.6. Noc kostelů 
22.6. Ondřej Havelka a Melody Makers 
Cvikov 
17. června výročí 150 let založení SDH Cvikov 
Spanilá jízda hasičské techniky (průvod, v čele 
mažoretky, Českolipská muzika) 
Vystoupení mažoretek před pódiem 
Slavnostní zahájení + ocenění hasičů 
1. ukázka - Historická hasičská technika 
2. ukázka - Práce Policie ČR 
3. ukázka - SDH Cvikov - Zásah na nebezpečnou látku, 
dekontaminace 
4. ukázka - Seskok parašutistů na Náměstí Osvobození 
5. ukázka - Hasičská přípravka děti 3 - 6 let, Hasičský 
zásah 
Vystoupení ZUMBA, taneční skupina A. Formánkové 
6. ukázka - Zásah při dopravní nehodě, ukázka práce 
Zdravotnické záchranné služby 
7. ukázka - Slaňování, výškové techniky 
8. ukázka - Správné hašení hořící pánvičky 
Začátek od 9:00 hodin 
 
BARABANFEST 2017 10. ROČNÍK 
MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 

MLÁDEŽE 2. – 3. ČERVNA 2017 NIESSNEROVA 
VILA (ZUŠ CVIKOV) 
PÁTEK 2.6.2017 
17.00 Bubenický workshop Sál – Kulturní centrum 
Sever 
19.30 Tiboryus (Polsko) hudba sladké renesance Sál – 
Niessnerova vila (ZUŠ Cvikov) 
20.00 Trombenik (Praha) židovská muzika Zahrada – 
Niessnerova vila 
21.15 Csangó bál Zahrada – Niessnerova vila  
SOBOTA 3.6.2017 
9.00 Bubenický workshop (do 12 hodin) Sál – Kulturní 
centrum Sever 
12.40 PRŮVOD od Niessnerovy vily (ZUŠ Cvikov) 
13.00 Patašpička+Lusatia consort – Velká noc bude 
Zahrada Niessnerova vila 
13.15 Gregoly (Polsko) nejmladší líheň polských 
středověkých muzikantů 
13.45 Kutyaful (německomaďarskošvédské duo) 
14.30 Bručouni (dívčí violoncella od Sázavy) 
15.15 Golden Strings (kytarové kreace) 
16.00 Crashendo (a capellová extáze z celé republiky) 
17.00 Gömöri dudások (plejáda různých stylů maďarské 
muziky) 
18.00 Krusa (zpěvy lotyšských žen žijících v 
dobrovolném českém exilu) 
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18.45 Oak brothers (dravost finské Apocalyptiky, i 
barokní improvizace) 
20.00 zahrada, v případě deště sál Niessnerovy vily - 
eskapáda během dne zúčastněných kapel 

21.30 Funky mode (Česká Lípa) 
22.30 Ohňová show 
22.45 Csangó bá 

 
Městské divadlo  Nový Bor 
pátek 2. června v 19 hodin 
VÍNEM PROTI POHANSTVÍ ANEB 
STAROČESKÝ DEKAMERON 
Známý český spisovatel Vlastimil Vondruška a oblíbená 
příbramská hudební skupina Ginevra mají společného 
hodně - zálibu v historii, schopnost vidět svět žertovně a 
s nadsázkou, ale také úctu k našim předkům. To vše 
přenesli do divadelního představení, v němž zavedou 
diváky do středověkého šenku. 
Vstupné 250 Kč 
 
 

úterý 6. června v 19 hodin 
Agentura Harlekýn SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC 
Tennessee Williams 
S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí 
Tennessee Williams život opuštěné matky, která svou 
láskou a touhou udělat své děti co možná 
nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku. 
Z lásky se totiž udělají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci. 
Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek / Filip Cíl, 
Kamila Trnková / Andrea Daňková, Karel 
Heřmánek ml./ Adam Vacula / Zdeněk Piškula. 
Vstupné 360 Kč 
 

Na www.evstupenka.cz si objednáte jízdenky a místenky na konkrétní den. Je možná zastávka v Krompachu oběma 
směry (na stanici autobusu), pouze po nákupu vstupenek na webu je třeba zavolat na IC Cvikov 487751570, 606652870, 
že bude zastávka v Krompachu.  
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inzerce 
Prodám jízdní kola 
2x Favorit a 1x Bohéma á 250,- kč za kus 
HORSKÉ: Centaur Oliba – 700,- Kč 
telefon: 607 776 703 - večer 
 

 
Poptávka: 
Má někdo zbytečnou funkční varnou konvici, kterou by 
bal ochoten věnovat pro potřeby knihovny? 
Telf. pí. Biganovská 603 845 955 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2017:  3.6., 24.6. 2017, p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 77 174 836 
 

 
 

 

 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 
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 

  7   9 4 8  
5   4 7   1  
    2   7  
   6  3   9 
  1    7   
9   1  7    
 6   3     
 1   8 2   6 
 7 9 5   2  1 

 2      9  
  7   2 4  3 
  1 3  9    
7     5 9 3  
  4    7   
 8 9 1     2 
   7  3 1   
1  3 6   5   
 4      7  


