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Koncert Pěveckého sboru ČVUT Praha a Kytlického chrámového sboru 
2.6.2018 v 17:00 hodin v kostele 14 svatých pomocníků v Krompachu 

PROGRAM: 
 
Pěvecký sbor ČVUT Praha: 
W.A. Mozart   Requiem – výběr 
    I. Requiem 

II. Kyrie  
III. Dies Irae  
IV. Lacrimosa 
V. Hostias  

L. van Beethoven  Chorální fantazie C moll 
 
sbormistr Jan Steyer  
soprán Libuše Voběrková 
na klávesy doprovází Marie Pochopová 
 
 
 

 
Kytlický chrámový sbor:  
R. Dubra  Sanctus (Missa simplex) 
R. Dubra  Agnus Dei (Missa Simplex) 
M. Luther  Ein Feste Burg  
Bortnjanskij  Tebe poem  
P. I. Čajkovskij  Svjaty Bože  
C. Saint-Saëns   Ave verum corpus 
 
Spirituály a gospely: 
Volá Mojžíš  
The Battle of Jericho 
Ride the Chariot 
Praise His Holy Name 
sbormistr Marie Šťastná  

Kytlický chrámový sbor a Pěvecký sbor ČVUT:  
J.S.Bach: Chorál z kantáty č.147 (Jesus bleibet) 

Sponzor:        Koncert pořádá: 
Zastupitelstvo obce Krompach     Sdružení pro Krompach  z.s. pěvecký koncert 

 

 

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

č.06/18      www.spk-krompach.wbs.cz    červen 2018 
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Krompašský divadelní spolek ĎAS uvádí dne 

16.6.2018 letošní premiéru divadelní hry 
ČEKÁNÍ NA ČECHOVA  

 
Literární p ředloha a dramaturgie: Eva Suková 
Inscenace, scéna a kostýmy: Divadelní amatérský 

spolek Krompach (ĎAS) 
hudební spolupráce: Jakub Horák 

režie: Stanislava Jachnická 
premiéra červen 2018 

 
Malá železniční stanice kdesi v Rusku na přelomu 
století, kde se křižují vlaky z různých koutů nedozírné 
země. Jejich jména nápadně připomínají slavné autory a 
jejich díla. Přijíždí expres Tolstoj, zrychlený 
Dostojevskij, courák Platonov.  
Všichni ale čekají na ten nejdůležitější spoj – Čechova. 
A při tom čekání si odvyprávějí neuvěřitelné historky ze 
života nasáklé hořkosladkým humorem a nostalgií 
starých časů. Jejich autorem není nikdo jiný než Anton 
Pavlovič Čechov, skvělý vypravěč a znalec lidských 
duší.  
 

 
 

Doba trvání cca  1 hodina  40 minut, 1 přestávka 

 
Letos opět se dne 7.7.2018 konají  

„Cyrilometod ějské slavnosti“. 
 

Udělejte si čas a přijďte se pobavit. 
Nebudete litovat. Chystáme pro Vás ve spolupráci 

s místním SDH zajímavé překvapení. 

Malevil CUP 2018 
Internacional  MTB marathon 

9.6.2018 V Jablonném v Podještědí 
 trasy 100km, 65km, 45km, 25km 

Program: MTB marathon na 100/65/45/25 km po 
Lužických horách 

Start/cíl: Resort Malevil 
 

Rádi bychom Vás seznámili s akcemi, které pro letošní rok chystá místní sdružení SDH Krompach 
 
2.6.2018  14:00 Dětský den ve  spolupráci s DD Krompach. Připravené budou pro děti soutěže s 

odměnami. Dle počasí bude připravena pro děti i dospělé pěna. Na konci dne i táborák, na 
kterém si bude možné opéct  třeba donesené buřty. V případě velké nepřízně počasí bude 
akce odložena.  

 
23.6.2018  pohárová soutěž Skalice u České lípy 
7.7.2018  pohárová soutěž Lvová - pravděpodobně se termín bude měnit! 
4.8.2018  pohárová soutěž Krompach – soutěž o pohár starosty obce. 
18.8.2018  pohárová soutěž Stráž pod Ralskem 
1.9.2018  pohárová soutěž Kunratice u Cvikova 
22.9.2018  pohárová soutěž Jezvé 
 
26.5. 2018  proběhne generálka na pražskou fontánu na Radvaneckém rybníku ve Sloupu a to po setmění. 
2.6.2018  SDH Krompach se zúčastní generálky i fontány v Praze na Rašínově nábřeží. 
 
Hasičská fontána v Praze. Více na http://www.hasicskefontany.cz/Praha 
 
Letos jsme se již zúčastnili dvou pohárových soutěží. První ve Cvikově, kde jsme bohužel obsadili poslední místo. Ale v 
sobotu 12.5. jsme vyhráli 25. ročník pohárové soutěže v Mimoni. 
 
Chtěl bych poděkovat všem, kdo nám pomohli s organizací a přípravou letošního pálení čarodějnic, a také všem těm, 
kteří se na tuto akci přišli podívat. Doufám, že se Vám to líbilo a příští rok se opět o filipojakubské noci uvidíme. 
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Naší činnost, fotografie a vide můžete dále sledovat i na našich stránkách http://www.sdhkrompach.banda.cz/  
kanálu https://www.youtube.com/user/sdhkrompach a velké galerii http://sdhkrompach.rajce.idnes.cz/ 
 

I letos tradičně pořádal místní SDH slavnost pálení čarodějnic. 
 
Co k letošní slavnosti říci? Perfektní. Ostatně fotografie hovoří jasně. Účast byla hojná a všichni si užili pohodové 
odpoledne i večer. 
 

     
 

       
 

Bledulová louka - rok poté 
 
Zhruba před rokem jsem si v tomto místě dovolil kritizovat stav okolí jedné krompašské louky, jedinečné výskytem 
vzácných a chráněných bledulí. Pár lidí se zasmálo, někdo uznáním pokýval hlavou a potrefený houser zakejhal. Ale 
jinak se nezměnilo skoro nic.V předmětné lokalitě sice proběhl jakýsi pokus o provedení nápravných opatření, jejich 
účel a efekt je ovšem diskutabilní, bez ohledu na jejich nedokončenost. Voda z louky tedy stále neteče kudy by měla a 
radostné dovádění traktoristy Bezmozka č.2 dalo celému příběhu symbolickou korunu… 
 
Nejsmutnější ovšem je, že celý problém zůstal bez jakékoliv reakce ze strany majitele pozemku, tedy obce Krompach. 
Nicméně po bližším zkoumání se nabízí poměrně jednoduché vysvětlení, proč. Jsou to podivné okolnosti, související 
s pronájmem tohoto a dalších pozemků. Diletantská smlouva, uzavřená za pochybných okolností a pro obec 
nevýhodných podmínek. Obci zde díky tomu dlouhé roky vzniká ztráta z nevyužité příležitosti. Lidově řečeno, 
dlouhodobě zde někdo močí Krompachu na záda, a obec se tomu blaženě usmívá a mlčí. Nejedná se přitom o pár korun, 
ztráta se pohybuje v řádu mnoha statisíců, a pokud by smlouva pokračovala beze změny až do konce smluvního období, 
pak už by se jednalo o sedmiciferné číslo. Za takovou sumu by obec mohla pořídit luxusní hřiště, opravit a vybavit 
hasičskou zbrojnici či pořídit nový vrt pro zásobování vesnice pitnou vodou. Takto má vypadat péče řádného hospodáře 
v praxi? 
 
Je naprosto neuvěřitelné, že se takový příběh může odehrávat v rámci obecní komunity, která má necelých150 hlav i 
s veškerým domácím zvířectvem. A je úplně jedno, jestli je smlouva výsledkem „kompetence“ minulého vedení obce či 
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zlého úmyslu jednoho vychytralého parazita. Je to velká hanba, ze které se člověku nutně zvedá žaludek.Abychom si 
rozuměli – to, že někdo najde „zlatou žílu“ v místních existenčně složitých podmínkách, to určitě není špatně, to je 
šikovnost. Ale pokud obecní komunita z takovéto aktivity nedostává to, co by jí objektivně a prokazatelně mohlo 
náležet, pak se jedná o klasickou „českou ojebávku“. A to prosím v obci, která se hrdě a často hlásí rituálním křepčením 
svých představitelů k morálnímu odkazu TGM. Poněkud pokrytecké a směšné, nemyslíte? 
 
Milí občané Krompachu, vzpomeňte si na to, až budete na schůzi obecního zastupitelstva poslouchat nářky nad napjatou 
finanční situací obce, nebo až vám bude vysvětlována nezbytnost zvýšit vodné/stočné či sazbu daně z nemovitostí. A 
myslete na tyto skutečnosti na podzim letošního roku, až půjdete volit nové zastupitelstvo obce. Být zastupitelem není 
totiž žádné privilegium, je to služba občanům. A zastupitel není majitel obce, ale jen pověřený správce, který nese 
zodpovědnost před zákonem a před svými voliči. 
Vybírejte tedy zastupitele důvěryhodné, čestné a zodpovědné. Ty, u kterých schopnosti a kompetence převyšují ambici. 
Ty, kterým falešný pocit nabyté moci nezatemní mozek. Ty, kteří s vámi budou jednat otevřeněa transparentně. Ty, kteří 
dokáží dát obci vizi její existence v 21.století. Ty, kteří budou mít dostatek odvahy a síly ukončit staré místní praktiky, 
postupně vystěhovat všechny „kostlivce“ z obecního úřadu a začít se konečně chovat jako řádný hospodář. Jen 
s takovým zastupitelstvem totiž Krompach může mít perspektivu. 
Přeji všem krásné letní dny. 

Jiří Kudrna 
Bledulová louka – Krompach 2018 – informace  
V roce 2017 byl Správou CHKO Lužické Hory ve realizován projekt z Programu péče o krajinu MŽP ČR – „ Obnova 
drobných vodních ploch v mokřadních úžlabinách“ za účelem zachování a udržení vodní plochy v krajině. Projekt byl 
připravován v letech 2015 – 2016 .  
Mokřadní louky hostí vzácnou květenu: Bledule jarní (Leucojum vernum) a zvláště chráněný Prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis ) .Cílem je vybudování-obnova soustavy tůní za účelem zachování druhově pestrého složení 
původní květeny a oživení a rozmnožování vodních obojživelníků v krajině. 

Aktuální stanovisko CHKO: 
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foto CHKO Lužické hory 2018 
 
Pokračování vzpomínek, které sepsal p. J Pomahač  
Řidičák, pokračování 
Ježdění mě hrozně bavilo, ale chtěl jsem jezdit taky někam jinam a sám, než jenom do Krompachu nebo do Slivna 
k druhé babičce. Tu jsem, nevím proč, neměl moc rád. Asi proto, že mi pořád říkala, jak jsem vyrostl, a že mi ve 
dvanácti, kdy já jsem si četl Verneovky, dávala jako dárky omalovánky s myškami a kočičkami a podobné ptákoviny. 
Tuto babičku, která byla hned nemocná a hned zase zdravá, jsem neustále vozil do Prahy do nemocnice, protože bychom 
ji jinak nechali doma zemřít bez dohledu, a vzápětí zase zpátky, protože chce v klidu zemřít ve své rodné chaloupce a ne 
ve špitálu. Všechny pobyty v nemocnicích zařizoval můj strýc, který byl ředitelem oddělení sukulentů botanické 
zahrady, měl dlouhé prsty a mezi doktory spoustu známostí. A tak jsem pořád jezdil sem a tam a vozil babičku 
k profesoru Hennerovi a zpět. I s peřinami, kterými se v autě přikrývala, aby vzadu neofoukla. Mně to nevadilo, alespoň 
jsem si zajezdil. Jenže zájmy se měnily a už přišly občas  na řadu i ty holky a chtěl jsem se i blýsknout. S tím byl ovšem 
obrovský problém. Naši mi auto jen tak na promenádu půjčit nechtěli. A tak jsem si jako automechanický „odborník“ 
vymýšlel různé, hrozně důležité důvody, proč musím s vozem zajet do práce na seřízení ventilů, brzd, geometrie řízení a 
já nevím čeho ještě. Protože jsem vše líčil barvitě a přesvědčivě a vysvětlil rodičům všechna možná úskalí a strašná 
nebezpečenství, která vozu hrozí, když se něco z toho zanedbá a opomene, velmi často jsem uspěl. Naši naštěstí 
automobilům vůbec nerozuměli. Ono se ale opravdu muselo na autě občas něco udělat, aby jezdilo bezproblémově. Toho 
jsem, dalo by se říci, nemravně zneužíval. No a pak jsem objížděl a vozil kamarády a kamarádky, abych se blýskl, jaký 
jsem frajer a že mám auto. Někdy to zabíralo. Dnes s odstupem času se na to dívám samozřejmě jinak. No, všichni jsme 
byli mladí. 
Naši si postupně zvykali a občas mi auto půjčili i k soukromým účelům. Dokonce mi ho ještě před vojnou půjčili  na 
dovolenou do Bulharska. Slančev brjag. Jel jsem tam tři dny, v Rumunsku trajektem přes Dunaj, podle mapy vytržené ze 
školního atlasu. Jiné nebyly. Potom jsem šel na vojnu a poslední dva měsíce před civilem jsem měl auto i tam a jezdil 
jsem s ním na opušťák i načerno domů, ale hlavně do Liberce, kde jsem měl  lásku. Samozřejmě dostat  auto na vojnu 
nebylo jen tak. K mému štěstí se ojely  pneumatiky 5,6x15, které tenkrát absolutně vůbec nebyly k dostání, a už dávno je 
bylo nutné vyměnit. V Pardubicích, kde jsem válčil jako voják v autodílně, jsem měl kontakty a přes našeho zásobovače, 
civilního zaměstnance, jsem ty absolutně úzkoprofilové a nedostupné pneumatiky opravdu sehnal. Tím jsem byl u rodičů 
borec. No a pak nic nešlo přece tak hrrr. Gumy se musely namontovat, pak vyvážit, udělat souběh, vyměnit čep atd. a to 
vydrželo až do konce vojny. Po vojně jsem s rodinným autem už běžně jezdil, kam jsem chtěl. Auto bylo ale v rukou 
mých rodičů rádoby výchovným prostředkem. „Přišel jsi pozdě domů, dej sem klíče od garáže, máš moc dlouhé vlasy, 
dej sem klíče“ a tak dále. Tenkrát jsem si už začal vydělávat docela slušné peníze. Sestra mi ještě něco málo půjčila, a 
tak jsem si koupil od tiskárny, kde jsem jako automechanik pracoval, levnou starší Škodu 1202 STW. Tu jsem si opravil 
a nalakoval a s ní jsem jezdil. Naši mi už nemohli autem regulovat délku vlasů, ani příchody domů. A najednou zjistili, 
že i když mám vlastní auto, tak stejně nemám delší vlasy než dřív, a pozdě domů chodím jenom občas. Bodejť by ne, 
když jsem musel vstávat každý den ve čtvrt na šest a dělal jsem od šesti. No a s tím mým autem jsme pak jezdili do 
Krompachu a rodinnou Octavii, která stála v garáži, jsem si vzal jen někdy vyvětrat, aby se projela a udělal našim radost, 
že nezareznou písty. Karty se úplně obrátily. Do mého auta se všechno vešlo, a tak jsem s ním vozil  v krabicích od 
banánů domů i do Krompachu brikety. Ty nikde nebyly. Zásoby na celou zimu. Měl jsem tiskárenskou autodílnu přímo 
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na dvoře uhelných skladů a všem uhlířům jsem spravoval soukromá auta, takže jsem tam měl protekci. Táta si lebedil. 
Octavie už nebylo potřeba. Jezdili jsme skoro každý víkend na chalupu do Krompachu k maminčiným rodičům. Snažil 
jsem se tam být v pátek vždy co nejdříve. Byl to takový všeobecný útěk od socialismu.  O víkendu nám bylo všechno fuk 
a socialismus se všemi jeho výdobytky nám mohl být ukradený. Soupeřil jsem se svým kamarádem Milošem, kdo bude 
na chalupě dřív. Snažil jsem se utéci, abych vyrazil ze zaměstnání co nejdříve a byl v Krompachu první. Někdy jsem to v 
pátek ráno v práci nahonem zkontroloval, zda všechna auta už  v pořádku odjela, a zabalil jsem to, a pak jsem to honem 
mydlil do Krompachu v domnění, že tam dnes budu první a tentokrát vyhraju. Ale ne. Miloš nějakým záhadným 
způsobem zakamufloval svou páteční nepřítomnost v práci a přijel už ve čtvrtek. To u mne nešlo. Byl skoro vždycky 
první. Ač nerad, po letech přiznávám prohru. Byli jsme mladí, byly to zlaté časy. Ale nejvíce mne při těch pátečních 
odjezdech drásala moje máma.  Říkám našim „dělám do dvou, takže  před půl třetí budu doma. Buďte připraveni a hned 
pojedem.“ „Jo, jo budem.“ V pátek jsem v půl třetí přijel domů v domnění, že vezmu připravené tašky a snesu je dolů a 
jenom naložím. A tak říkám, „tak co,  jedem“, a máma lítala v bombarďákách po bytě. „Tak co je, říkali jsme, že 
pojedeme v půl.“ „Jo, jo, jen ošmrncnu nádobí a hned pojedem.“ Já jsem se bláhově domníval, že naši budou připraveni, 
přijedu před barák, snesu pár tašek a hned vyrazíme. To byl můj absolutní omyl. Našim jsem dal kvůli našim 
krompašským  transportům k Vánocům dvě velké tašky, aby tam mohli zabalit úplně všechny potřebné krompašské věci. 
Nic naplat. Nových tašek bylo škoda a tak jsem snášel dolů ze třetího patra do auta různé krabice, kbelíky, pytlíky, 
síťovky a košíčky (igelitky tenkrát ještě nebyly). Byl jsem z toho na mrtvici. „Mami, já se celý den honím, abych to 
stihnul, vždyť jsem říkal, že přijedu už v půl třetí.“  „Ty máš na starosti jenom sebe.“ „Ale vždyť to víte už čtrnáct dní, 
že dneska jedeme do Krompachu.“ „Aby ses s tím kvaltováním neposral.“ A bylo to.  Co na to říct?             
Později jsem si udělal i učitelský průkaz a začal jsem jako druhé zaměstnání učit v autoškole, předpisy, techniku i jízdy. 
Předpisy radši, byly mnohem lépe placené, nikdo to nechtěl dělat a musel na to být extra učitelák. Výuka techniky 
k tomu byla za odměnu jako bonus. Další auto, školní MB 1000 jsem měl taky před barákem. Táta se pak v hospodě 
dmul pýchou, jakého má syna, „on učí v autoškole.“ No a nakonec se sešla rodinná porada, co s naším rodinným autem. 
Jelikož mám dvě sestry, tak bylo rozhodnuto, že se musíme nějak podělit. V té době auta vůbec nebyla, starší se 
prodávala dráž než nová. Naše společná rodinná rada ocenila auto, které stálo nové 28 tisíc po osmi letech provozu na 30 
tisíc. Bylo to spravedlivé a reálné. Každý dostane deset. Já jsem si Octavii nakonec ještě načas nechal, prodal jsem svoji 
dvanáctsetdvojku  a sestry jsem poctivě vyplatil. Táta brzy nato onemocněl, nemohl být už v Krompachu, jak si vždycky 
přál, ale lítal po nemocnicích, několik operací a nakonec brzo, v šedesáti třech letech, zemřel. Tady by myslím mělo 
moje původní téma dětství a cestování skončit. Měl jsem potom do současnosti ještě spousty aut, těmi jsem samozřejmě 
také cestoval hlavně do Krompachu, ale to jsou již vzpomínky a zážitky jiné, „mladé“. Já vám chtěl původně vylíčit 
hlavně problematiku  cestování mého dětství a složité začátky našeho rodinného automobilismu a příhody, které jsem při 
tom zažil. A proč jsem to všechno nazval „Odjezdy celá dvacet“?  Byla to náhodná shoda okolností. S panem Bublou 
náklaďákem jsme odjížděli od Jindřišské věže v 13.20, autobus z Florence jezdil stejně, také v 13.20, ranní vlak 
z Vysočan do České Lípy v 03.20 a nedělní autobus z Krompachu do Prahy v 15.20. Samé dvacítky. Kdo tedy vydržel 
má vyprávění „Odjezdy celá dvacet“ otiskovaná na pokračování v našich krompašských novinách číst až sem, tak si ho 
hluboce vážím a velice mu děkuji za pozornost a trpělivost.  
JP. 
 
Babinec 
 
Milé ženy,  
Čarodějky jsme přežily, tak vás opět zvu na Babinec, a můžeme se domluvit, jak kdy a kde a co dál.  
Zvu vás na Hřebenovku na 8.6.18 ve 20 hodin a již se na vás těším. 
Zdraví vás Jarka 
 
 
Kultura – divadlo Nový Bor 
 
Pátek 1. června v 10 hodin 
Divadlo Matýsek O ZATOULANÉ PÍSNI ČCE 
Písnička...často má magickou moc. Dokáže nás 
rozveselit, potěšit, dojmout. Pojďte s námi v pohádce 
nahlédnout do tajemství, jak asi taková písnička vzniká. 
Vstupné: 50 Kč 
 
Pátek 1. června v 17 hodin 
DS Hraničář Rumburk VYPRÁVĚNÍ VÍLY ČASU 
Tři pohádky pro děti od 5 let: O Rusalce, O 
čarodějnicích, Na zámku 
Vstupné: 60 Kč 
 

Sobota 2. června V 10 hodin 
neratovická společnost TŘI KMOT ŘINKY 
Pohádka vypráví příběh chudého rybáře Jakuba, který se 
díky kouzelným schopnostem své dcery Milady stává 
nelidským boháčem. Dramatická pohádka nakonec 
dopadne dobře, jak se na pohádku sluší a patří. 
Vstupné: 60 Kč 
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Sobota 2. června v 15 hodin 
HRAjeto Nový Bor ČERVENÁ KARKULKA 
Jde o všeobecně známý příběh.  Děti většinou vědí, 
o čem pohádka je – a tak mohou hercům i Karkulce 
radit a „napovídat“ . 
Vstupné: zdarma v rámci dětského dne 
Neděle 3. června v 10 hodin 
DS Vojan Desná - Mladá haluz AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 
Na motivy stejnojmenné televizní pohádkové komedie. 
Nechybí ani známé písničky Zdeňka Svěráka a 
Jaroslava Uhlíře. 
Vstupné: 60 Kč 
Neděle 3. června ve 14 hodin 
ZUŠ Česká Lípa O MYRTĚ 
Příběh, který je srovnáván s Alenkou za zrcadlem, je 
dětsky přímočarý, ale oplývá téměř hororovou 
atmosférou. 
Vstupné: 60 Kč 
 

Městské divadlo středa 6. června v 19 hodin 
FDA Praha - VIOLA Praha MŮJ BÁJEČNÝ 
ROZVOD 
Laskavá komedie, kterou irská autorka Geraldine Aron 
věnovala všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. 
Všech patnáct postav vytváří Eliška Balzerová. 
Vstupné: 350 Kč 
 
Navrátil ův sál sobota 9. června v 18 hodin 
Koncert ZUŠ Nový Bor 32. SETKÁNÍ S FLÉTNOU 
A KLAVÍREM 
Koncert žáků z flétnové třídy Ivety Šudové a klavírní 
třídy Radka Poláčka. 
Téma: HUDBA SLOVANSKÝCH NÁRODŮ 
Vstupné: dobrovolné 
 
 
 

Kultura Cvikov  
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inzerce a jiné 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2018: 16.6., 7.7. 2018 
p. Kořínek Vladimír tel.: 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. 

 
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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