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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. 
 

     
malá ochutnávka z divadla 

 
Folkový koncert 14. 7. 2017 v Krompachu „Na Hřebenovce“ 
 

KROMPAŠSKÝ FOLKOVÝ KONCERT  
NA HŘEBENOVCE

KROMPAŠSKÝ FOLKOVÝ KONCERT  
NA HŘEBENOVCE

SOVA – SLAMÁKSOVA – SLAMÁK

14. 7. od 20.00 hod

Vstupné Kč 100,- bude 
připočteno ke konzumaci

14. 7. od 20.00 hod

Vstupné Kč 100,- bude 
připočteno ke konzumaci

Ostravští písničkáři loni za 
desku Nad Řípem se blýská

nominovaní na cenu ANDĚL

Ostravští písničkáři loni za 
desku Nad Řípem se blýská

nominovaní na cenu ANDĚL

 

 
Ještě k vystupujícím: 
Jsou považováni za nástupce ostravských bardů, jakými 
jsou Pavel Dobeš, Pepa Streichl, Jarek Nohavica. 
Na folkové scéně se pohybují léta a jsou tradičními 
účastníky velkých folkových akcí, na kterých slaví 
úspěchy. 
Kromě Anděla v kategorii Folk a country kdysi získali 
divácké ocenění největšího folkového festivalu u nás - 
Zahrada. 
Uspěli rovněž na obrovské kulturní akci Okolo Třeboně. 
Nedávno vystupovali hodinu živě v Českém rozhlasu 
Olomouc... 

 
Souboj generací na OÚ Mařenice 
On to nebyl souboj, spíš nádherný duel, a kdyby se jednalo o muziku, tak i duet. Starší generaci zastupoval Vláďa 
Vránek 1942 (mimochodem nedávno oslavil 75) a tu o padesát let mladší Matěj Carda 1992. V zasedačce OÚ se sešli 
dva amatérští umělci, kde vystavili svá nádherná díla. Starší Vláďa je zanícený fotograf a mladý Matěj talentovaný 
kreslíř. Každý předvedl svoji tvorbu z posledních let. Vláďovy fotografie se smyslem pro detail romanticky zobrazují 
naše nejbližší okolí. Využívá ke své tvorbě všech čtyř ročních období a dokazuje, že zde je krásně stále, i když je 
ošklivo. Matěj je zase nadaný kreslíř a jeho dílo inspiruje hlavně minulost. Jeho krajinky a chaloupky nás vrací v čase 
nostalgicky trochu nazpět. Ukazuje nám minulý život prostých lidí v prostých chaloupkách s malými políčky, s kozou, 
koněm, kravkou. Na Matějovi je vidět, jak se mu Lužické hory vryly pod kůži. Mnohý na jeho obrázcích poznává svůj 
domeček, nebo domeček souseda. Vláďovy fotky, Matějovy kresby. Nedá se říci, co je hezčí. Obojí je nádherné. U obou 
je vidět velký talent a hlavně obrovská láska k našemu nádhernému kraji. Chválíme oba dva a chválíme i OÚ Mařenice 
za uspořádání této výstavy. 
Při příležitosti výstavy se v zasedačce ve večerních hodinách konalo představení ochotnického spolku ĎAS 
z Krompachu. Uvedli anglickou hru Habaďůra aneb nájemníci pana Swana. Hra je veselá, pojednává o podvodech na 
sociálních dávkách, což je i u nás u určitých skupin lidí aktuální téma  Všichni se dobře bavili. Pro velký úspěch se bude 
představení ještě několikrát opakovat nejen v Krompachu, ale i ve Cvikově a okolních vesnicích. 
Tento den se v Mařenicích velice vydařil a myslím, že všichni byli nadmíru spokojeni. 

JP 
P.S. Nejbližší představení před prázdninami se konají 1. a 2. července v Krompachu v restauraci „Na 
Hřebenovce“ 
 
 
Dětský den Krompach 3.6.2017 
Dne 3.6. se děti opět po roce sešly, aby si užily odpoledne plné zábavy a dobrot. Na hřišti DD a u hasičárny pro ně místní 
hasiči a dobrovolníci připravili mnoho sportovních i vědomostních soutěží. Obec zakoupila občerstvení a sladkosti pro 
všechny zúčastněné i pomocníky, DD zapůjčil prostory hřiště  a hasiči předvedli dětem hasičskou techniku. Celé 
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odpoledne bylo velmi vydařené a zalité sluncem, a to doslova. A protože nepršelo a děti se potřebovaly trochu ochladit, 
hasiči na závěr vyrobili sprchu obřích rozměrů. 
Vše dopadlo, jak mělo, a proto se už těšíme na příští rok :)       J.D. 
 

     
 
Ohlédnutí za jarmarkem 
V sobotu 10.6. se konal už po čtvrté jarmark - Krompach umí. Své koníčky a řemeslný um tam ve svých stáncích 
předvedli nejen místní, ale i šikulkové z okolních vesnic. Návštěvníci obdivovali ukázky děl sochaře Fojtíka, nástěnné 
fotografie, kouzelné jemné drátkování, přivoněli si k bylinkám a ochutnávali domácí skvělé koláče. Děti malovaly, 
soutěžily ve cvrnkání kuliček a jejich pozornosti neunikla ani vystavená hasičská technika. Některé pomůcky si mohly i 
vyzkoušet. Bohatý byl i doprovodný program. Kouzelné mažoretky i vysoce profesionální výkon tanečnice u tyče. 
Z malého plácku u kostela zněla hudba, výskot dětí a smích dospělých. Jako třešnička na dortu bylo večerní divadelní 
představení Habaďůra na Hřebenovce. Amatérský spolek se popral s náročnou hrou s bravurou sobě vlastní. Hlediště 
bylo plné a všichni se dobře bavili. Nádherná atmosféra jedné letní prosluněné soboty. 
Najednou jsem si uvědomila, že jsem se vrátila do dob svého dětství. Až do 7 let jsem žila na vesnici /v Krompachu/ u 
babičky, protože rodiče často pobývali v zahraniční. Byla jsem zvyklá na sousedskou soudržnost - pro babičku byli 
sousedi v okruhu nejméně pět seti metrů. Nikdy jsem nechápala, že rodiče neznají  sousedy ani ve vedlejším bytě v 
pražském paneláku. I teď, po letech prožitých v anonymitě velkoměsta,  se cítím  příjemně, když  na mě známá mávne ze 
zahrady, když na mě kývá řidič protijedoucího auta, když se se mnou někdo zastaví na kus řeči. Je úžasné přijít někam, 
kde se všichni znají a mají k sobě blíž. 
Je zřejmé, že všechno je o lidech, o jejich nadšení a úsilí. I jediný člověk dokáže uvést do pohybu řadu událostí, když 
umí pro své vize získat i ostatní.   Mnozí nezištně obětují spoustu hodin práce i dalších prostředků pro společnou věc  a s 
nadšením věnují čas i společenským aktivitám. Všichni zúčastnění vědí, že to, co zažijí v okruhu svých přátel a dětí, má 
velikou hodnotu a neopakovatelnou atmosféru.          H.S. 
 

    
 
A ještě jeden názor a poděkování k jarmarku.  
V sobotu dne 10.6.2017 jsme byli účastníky skvělé akce v krásné obci Krompach v Lužických horách. 
Organizátoři této akce byli manželé Blanka a Honza Horáčkovi, kteří mají již zapuštěny v Krompachu kořeny tak, že 
znají snad každý kámen a každého člověka. 
Genius loci této vesnice ve spojení s jarmarkem je opravdu skvělý nápad a počin, lidé se setkávají, povídají, předvádějí 
své dovednosti a umění (sochy, kresby, fotografie, tanec aj.). 
Dětský domov se také velmi aktivně do celé akce zapojil a lahodný pivní mok Cvikov (sousední pivovar) tekl proudem. 
Jsme rádi, že jsme se mohli této akce účastnit a bylo a je nám ctí, že můžeme žít v této  obci Krompach se skvělými 
sousedy. 
 „Krompach umí“ 
Michaela a Tomáš a Anežka a Eliška a Amálka a Ondra Syslovi 
 
Sousedský jarmark „Krompach umí“ – 4. ročník 
Ráda bych poděkovala všem příznivcům sousedského jarmarku „Krompach umí“ za spolupráci v sobotu 10. 6. 2017. 
Mnoho z Vás se akce zúčastnilo s ukázkami koníčků nebo nás přišlo podpořit jako diváci či soutěžící. Tímto se pokusím 
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poslat všem své díky jmenovitě a poděkování platí i pro ty, které bych zde případně nechtěně opomněla. Z tohoto 
dlouhého výčtu je vidět, jak velké know-how v Krompachu máme ☺ . 
• Dětský domov: paní ředitelka R. Stiblíková, paní učitelky Jana Davidová a paní Helena Petrůvová, krásné mažoretky 

a všechny děti, které v terénu kreslily krompašský jarmark 
• Obec Krompach: František Chadima, Pavel Soukup aneb „obec taky umí“ ☺ 
• SDH Krompach: Jiří Balšánek, František Krejčík, Martin Šimek, Luboš Krejčík, Michal Biganovský, Vláďa 

Nonfried a další 
• Ukázky koníčků sousedů: Jarka Davidová, Renata Kopecká a spol., Denisa Friede, Josef Heřmanský, Lukáš 

Jirmásek, Petr Sidak, Jindra a Rudolf Kalitovi, Helena Steinerová, Markéta Studničná, Eva Suková, Jiří Knotek, 
Matěj Carda, Alex Kalousová, Jiří Rosol, Jakub Horák 

• Ozvučení: Miloš Jirmásek 
• Technická příprava jarmarku: Radek Malý, Denisa Friede, Iva Jirmásková, Helena Steinerová, Michaela Syslová s 

dětmi, Jan Topinka a Alžběta Tichá, Markéta Kudrnová, Jaroslav Kopecký, Jan Hruška 
• Fotografie a videozáznam: Tomáš Sysel 
• Občerstvení: tým restaurace Hřebenovka 
• Dobrovolníci v disciplíně tanec u tyče, malíři dětští i dospělí 
 
Gratuluji výhercům v soutěžích: 
• Cvrnkání kuliček: 1. místo Jana Dusbabová, 2. místo Zdeňka Davidová, 3. místo Filip Novotný 
• Štafeta v pití piva na čas: 1. místo družstvo Hasiči (17,55 s), 2. místo družstvo Žízeň (19,94 s), 3. místo družstvo 

Mariáš (21,36 s), 4. místo družstvo Emmička (23, 96 s). 
 
Ve večerních hodinách na jarmark navázal program dalších dobrovolníků - divadelníků amatérského spolku ĎAS. Patří 
jim také velký dík za to, že se jsou schopni naučit se spoustu textu, oprostit se od trémy a nám se tím postarat o kulturní 
náplň některých volných večerů: 
S. Jachnická, E. Suková, K. Spal, J. Egert, J. Davidová, I. Jirmásková, D. Friede, manželé J. a R. Kalitovi, manželé T. a 
O. Audesovi, manželé V.a K. Halbovi a J. Smolík. 
 
Ještě jednou srdečně děkuji všem, včetně mého muže Honzy, který se mnou i tento ročník trpělivě organizoval. 
Blanka Horáčková, Krompach 37 
 
 
Pohádková cesta Krompach 24.6.2017 
A další akce pro děti proběhla v sobotu 24.6.2017. Obvyklí a oblíbení pořadatelé z DD Krompach, penzionu a restaurace 
Na Hřebenovce, aktivní sousedé z Krompachu a samozřejmě hasiči SDH Krompach za finanční podpory OÚ Krompach 
připravili pro děti zastavení s pohádkovými postavami s plněním úkolů, všemí oblíbenou diskotéku s nádherným 
klaunem (Simona J.), opékání „buřtíků“ a na závěr „hasičskou chladivou pěnu“. Pro nadšené a stále hladové děti tety 
z DD napekly moučníky. Za redakci mohu říct, že jsem si pohádkovou cestu prošla, moc dobře jsem se bavila a trochu 
jsem litovala, že mi už je ….sát pryč.          JK 
 

     
 
Trochu poznávání v našem okolí: 
 
Krucifix na Valech 
Když vyjdeme do příkrého krompašského kopce, jímž začíná osada obce Krompach, zvaná Valy, trochu si odpočineme 
na asi 40 metrů dlouhé rovince, na jejímž konci, před dalším stoupáním, vpravo uvidíme zrenovovaný pomníček 
s krucifixem, tedy kříž s ukřižovaným Kristem. Pomník stojí naproti domu Valy č. 63, kde bydlí Blažkovi. Většina 
kolemjdoucích o něj zavadí okem a pravděpodobně si v duchu řekne, že je chvalitebné, že byl pomníček v nedávné době 
zrenovován. Dole totiž nápis hlásá, že byl původně založen roku 1819 od zdejších obyvatel J. Gotha a H. Breiteho. Jak 
jsme již poznamenali v brožuře o historii Krompachu, byla rodina Gothova v Krompachu starousedlá, neboť je 
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zmiňována již v Berní rule z roku 1654. Na místním hřbitově má rovněž několik náhrobků. Jméno Breite Josef zase 
nacházíme na renovovaném pomníčku padlých z první světové války v Dolní Světlé, naproti bývalému konzumu a nad 
chalupou místního historika pana V. Pavýzy (†). Jak vidno, o zhotovení krucicfixu na Valech se roku 1819 zasloužili 
představitelé zdejších starousedlíků.  
Pozornějšímu kolemjdoucímu neunikne, že na pískovcovém soklu krucifixu je vcelku dobře čitelný německý nápis 
vytesaný druhem písma zvaným fraktura. Skutečně málo kdo jej asi má čas luštit, natož mu porozumět: 
O schauet alle / die ihr vorübergehet / und sehet / ob ein Schmerz dem / meine gleiche. / Klaglieder Jeremias. 1 2 2 
Jedná se o citát z Bible, ze Starého Zákona, z kapitoly Nářek proroka Jeremiáše, který lkal nad zpustošením Jeruzaléma 
vojsky babylónského krále Nabukodonzora (známe jej z Verdiho opery Nabucco), k němuž došlo jako projev 
Hospodinova hněvu vůči Izraelitům za jejich modloslužebnictví. V českém překladu (jde pouze o výňatek celého verše):  

„… Kdož jdete kolem, pohleďte, je-li jaká bolest jako bolest moje …“ 
Citováno podle Bible, ekumenický překlad. Praha 1985, Pláč, s. 746, kapitola 1., verš 12. Prostřední číslice citace na 
pomníku je chybná, neboť na místo dvojky by měla být jednička. 
Mnohého čtenáře jistě napadne, proč je starozákonní text spojován s Ježíšem Kristem, který je přece protagonistou 
Nového Zákona. Zde je tedy třeba vysvětlit, že Nový Zákon má mnohé předobrazy již v Zákoně Starém, a proto se při 
katolické bohoslužbě čtou úryvky ze Zákona Starého i Nového, které spolu obsahově souvisejí a starozákonní předjímají 
texty novozákonní.  
K roku vzniku artefaktu v roce 1819 je možno dodat, že se zřejmě jednalo o projev díků nad tím, že pominuly hrůzy 
napoleonských válek, které se v roce 1813 dotkly také Krompachu a celého okolí průtahy vojsk, jak jsme si zde v roce 
2013 připomněli. K samotnému obsahu  nápisu dodejme, že se jedná o projev tehdy hluboce nábožensky cítícího 
původního obyvatelstva, který měl zřejmě relativizovat prožitá válečná utrpení lidí oproti utrpení Ježíše Krista na kříži. 
Je totiž známo, že smrt na kříži patřila k těm nejbolestivějším způsobům poprav, který vynalezli staří Féničaně a Římané 
jej převzali jako nejpotupnější způsob popravy zločinců a vzbouřených otroků. 
A tak i dnešní poutníci míjející tento krucifix se mohou meditačně zamyslet, nad svými dnešními bolestmi a strastmi, 
s čím jsou souměřitelné a jak jsou závažné či malicherné v porovnání s biblickou moudrostí. 
          Milan Hlinomaz 
Odjezdy celá dvacet 
Pro všechny, kteří se těšili na Vzpomínky, které sepsal místní chalupář JP, sdělujeme, že budou pokračovat v příštím vydání. Jsou 
připraveny, ale v souboji s místem v tomto vydání jsme museli tentokrát dát přednost aktualitám nebo kratším článkům, aby se vše 
vešlo.             redakce 
 
Ještě bychom Vás chtěli pozvat na akci, která se hned tak v Krompachu nekoná a nekonala. Místní sbor hasičů 
pořádá soutěž družstev v požárním útoku. 
Přijďte se podívat a fandit našim kluků. 
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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 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2017:  15.7., 5.8. 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 
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