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Hledáme dobrovolníky, kteří nám přijdou 6.7. odpoledne cca v 16 hodin a 7.7. ráno cca v 8:30 pomoci s  přípravou akce 
a případně 8.7. dopoledne s úklidem. 
  
Těšíme se na výtvory krompašských kuchařek, které se přijdou jako každý rok pochlubit se svým kuchařským 
uměním. 
 
Přijďte se hlavně pobavit a užít si příjemný den. Jistě v mnoha řemeslných stáncích najdete něco pro sebe nebo 
pro své děti. A své výrobky budou vystavovat i „krompašáci“, což nás obzvlášť těší a vážíme si toho. 
 
Divadelní představení „Čekání na Čechova“ 8. a 9. 7. 2018 v restauraci „Na Hřebenovce“ od 19:00 hodin 

  

ČČEEKK ÁÁNNÍÍ   NNAA  ČČEECCHHOOVVAA  
DDrr aammaattuurr ggiicckkáá  ssppoolluupprr ááccee::   EEvvaa  SSuukkoovváá  

IInnsscceennaaccee,,  ssccéénnaa  aa  kkoossttýýmmyy::  DDiivvaaddeellnníí  aammaattéérrsskkýý  ssppoolleekk  KKrroommppaacchh  ((ĎĎAASS))  
hhuuddeebbnníí  ssppoolluupprrááccee::  JJaakkuubb  HHoorráákk  
vvýýttvvaarrnnáá  ssppoolluupprrááccee::  JJaann  VVllččeekk  
rr eežžiiee::   SSttaanniissllaavvaa  JJaacchhnniicckkáá  

pprreemmiiéérraa  ččeerrvveenn  22001188  
 
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. 
 

….Touha vědět proč a kam koleje vedou je jen závaží. 
Ze všech měst a cest se naše vlaky sjedou v jednom nádraží…..  (text Jakub Horák) 

 
 
 
 
Na konci představení si můžete společně s herci zazpívat závěrečnou píseň: 
 
Nádražák už zhas´, 
Sergej si v dlani drolí zbytky tabáku. 
Davaj jiščo raz. 
Připijem na cokoli 
třeba z tupláku. 
 
Slunce zašlo, 
a s ním i všechna slova, 
tak se končí Čekání na Čechova. 
Díky, díky vám, 
zítra nás všechny čeká další z příběhů. 

 
Touha vědět proč a kam koleje vedou, 
je jen závaží. 
Ze všech měst a cest se naše vlaky sjedou 
v jednom nádraží. 
 
Slunce zašlo, 
a ráno vyjde znova, 
přijdou další Čekání na Čechova. 
Díky, díky vám, 
zítra nás všechny čeká další setkání. 

 
Organizační informace z obce: 
 
Kontejnery na tříděný odpad  - byly z otočky autobusů přemístěny do prostoru u bývalého kravína. Příjezd k nim je 
ze strany od hřbitova. 
 
Parkoviště – u kostela je zrušeno! Je zřízeno nové parkoviště na otočce autobusů u zámku. 
 
Nejbližší akce krompašského SDH: 
 
7.7.2018  pohárová soutěž Lvová - pravděpodobně se termín bude měnit! 
4.8.2018  pohárová soutěž Krompach – soutěž o pohár starosty obce. 
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Informace z CHKO: 
Informa ční tabule u chráněných tisů v Krompachu 
Dobrý den, 
konečně pozitivní zpráva, panel na infotabuli je ve výrobě v České Lípě - už měla být hotova, ale snad do konce měsíce to 
konečně bude a pak ji hned nainstalujeme 
Děkuji za trpělivost       Hrozek Alexandr, Správa CHKO Lužické hory 
 
Vzácný Prstnatec májový v Krompachu – doplněn e-mail z CHKO Lužické hory z 31.5.2018 o kontrole 
výskytu vzácné rostliny po aplikované změně způsobu seče (navazuje na článek o bledulové louce 
z minulých čísel KR) 
 
Dobrý den, jen Vám sděluji, že kolegyně xxxx počítala prstnatce májové na Vámi dodaných lokalitách a byla nadšená - na 
p.p.č. 243/1 (jižnější lokalita) jich bylo cca 3000 (kvalifikovaný odhad) a byly velké a hustě u sebe, což se nevidí všude. 
Na p.p.č. 169/2 jich napočítala 103 ks.  Takže krása. Mějte se hezky. 
 
S pozdravem Mgr. Zuzana Růžičková 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Regionální pracoviště Liberecko 
oddělení Správa CHKO Lužické hory 
Školní 12 
471 25 Jablonné v Podještědí 
 
Kamery Hochwald – informace od p. M. Müllera o nových funkčních internetových odkazech na webové 
kamery, které monitorují prostor v okolí Hvozdu. 
 
https://terra-hd.de/hochwald2/ 
https://terra-hd.de/hochwald/ 
 
Jedna kamera je směr Krompach, druhá směr Oybin. U obou kamer lze prohlížet obraz i zpětně několik dní. 
 
 
Další díl vzpomínek pí. J. Cihelníkové: 
Omlouvám se, že ještě jednou zabloudím do minulosti mé rodiny. 
Na půdu se odkládají věci, které pak léta čekají na znovuobjevení. Tak i já jsem letos snesla z půdy velký starý kufr, do 
kterého mamka dávala své vzpomínky. S úctou a napětím jsem probírala každou věc. Čítanku z roku 1922 plnou našich 
básníků, ale i obrázek příjezdu prezidenta Masaryka do Prahy, jeho projev a provolání Národního výboru k lidu 
československému 28. října 1918. Dále pak písanky, její památník – nádherný, pečlivě složená vlajka osady Strong – boys 
a plno odznáčků z té doby. Rudé právo z roku 1945 a 1948, z těch převratných dob. Klobouček mé maminky a svatební 
kytice a noty po tatínkovi. Ale nejvíce tam bylo dopisů. Od maminky, přátel a příbuzných. Ozdobou však byly dopisy 
milostné od mého tatínka. Byly z roku 1935 až 1938. To byl tatínek na vojně a na cvičení. Obálky jsou označené Polní 
pošta a cenzurováno. Tyto dopisy, ať už od tatínka nebo maminky, jsou tak naplněné láskou, něhou a touhou po sobě. 
Dnešní mladí lidé by se určitě smáli nad projevem citu, lásky, něhy a touhy, ale tenkrát to bylo míněno tak opravdově a 
citově. Pochybuji, že by se dalo SMSkou vyjádřit tolik lásky jako tenkrát v dopisech. Moji rodiče opravdu překonali dobré 
i zlé. Byli spolu 49 a půl roku. Tatínkovi děkuji, že jsem ho nikdy neviděla opilého, nikdy neslyšela urážky a sprostá 
slova. Že maminku objímal. Že jsem neslyšela se rodiče hádat. Ale starší bratr říkal, že když jsme spali, tak se hádali. 
Myslím, že je to pro děti to nejlepší. Neslyšet hádky. 
Mamince děkuji za to, že na nás nekřičela, nebila nás, ale když maminka po třetí řekla krucifix, tak to jsme věděli, že její 
trpělivost přetekla. Celý život zpívala nebo hrála divadlo v Praze, tady byla kulturně činná hlavně s námi dětmi a učila se 
básně. Milovala Wolkera. Stalo se pravidlem, že vždy, když byly schůze, přednesla před tím nějakou báseň. V roce 1982 
se umístila v amatérském přednesu v České Lípě na 2. místě. Báseň, to byla její radost, a já to dnes obdivuji a děkuji, že 
mám od ní básně, které miluji, ale spíš ty humorné. 
Matka také v kufru zanechala psaní se vzpomínkou na svou tetu Annu. Teta Anna byla sestra maminčina tatínka. V albech 
je mnoho fotografií, na které se už maminky nemohu zeptat, ale touto její vzpomínkou jsem poznala, kdo to je. 
Moje teta Anna byly dobračka od kosti. Milovala svých šest dětí a pro ně se celý život plahočila. Její muž, strýc měl to 
štěstí, že jej v předmnichovské republice nepostihla nezaměstnanost a i když jeho plat byl malý, to, co vydělal, 
spotřeboval sám. Každý večer musel před ním stát džbán piva a kniha, do které byl zahloubán. Děti nesměly promluvit 
nahlas a musely chodit po špičkách. Teta Anna měla stánek na starém trhu na Žižkově, na Prokopově náměstíčku. Později 
byla zřízena velká tržnice na Poděbradově třídě. Tam prodávala vejce, máslo a drůbež. Jako dnes slyším tetu vyvolávat: 
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„Kupte si milostpaní čerstvá vejce, máslo jako mandle a čerstvou drůbež.“ Tehdy se dávalo máslo ochutnat na špičce 
nože. A tak ta udřená a ustaraná teta se v létě u svého stánku potila a v zimě mrzla a tělo měla prolezlé revmatismem a 
život ji třískal hlava nehlava. Ale přes všechny trampoty a těžkosti teta Anna každého 26. července oblékla zděděný 
dobový kostým z roku 1880, na hlavu posadila kokrhel. Ostatní trhovkyně byly též v dobových kostýmech a její dcery 
v národních krojích a kostýmech jezdily v kočárech za velkého hlaholu a veselí po Žižkově. V pozdním odpoledni se 
všechno sešlo na trhu, přišla Šumařinka a nějaký šprýmař zanotoval. „ má stará má napřed a vzadu A, ve prostřed je 
tuplovaná, proto se jí říká Anna... “ Bylo z toho veselí a smíchu, a pak se tancovalo a zpívalo. A tak každého 26. července 
na tetu Annu, která už spí svůj věčný sen, vzpomínám. 
Než skončím dnešní vyprávění, tak jen malá úvaha a prosba. Zakládejte svým dětem a vnoučatům alba. S těmi fotkami na 
počítačích se to nedá srovnat. Alba mají magické kouzlo. Stále udržují kouzlo té doby, důkazy té doby a lidiček, kteří jsou 
nebo byli vaši blízcí a milovaní. V albech mé maminky jsou fotky staré 80 – 100 let. Stále žijí svým životem a kouzlem 
doby. Také jsem svým dcerám a vnoučatům založila alba. Mapuji v nich jejich životy od narození až po současnost. Též 
jsem jim tam dala foto prarodičů i praprarodičů a částečky rodokmenu, který jsem vypátrala až do roku 1840. 
Já vím, že mnozí z vás řeknou, že je to nebude zajímat. Nevěřte tomu. Až budou starší, bude. A vyprávějte jim, co si 
pamatujete z dětství, o rodičích a prarodičích a jejich době. Mnoho nás lituje, že to moc nedělal. Já k nim patřím. Dnes 
bych věděla víc. To, co píšu, jsou jen střípky. 
Ale snad vás moc nenudím. Díky moc. Příště už Krompach 1949. 

J. Cihelníková 
 

Ohlédnutí za sousedským jarmarkem Krompach umí, který se konal v sobotu 16. 6. 2018 
Chtěla bych poděkovat všem účastníkům i všem hostům, kteří letos na jarmark přišli a oslavili s námi již 5. ročník této 
akce. 
K vidění byla k vidění spousta zajímavých koníčků – od práce se dřevem, kamenem, sklem či ovčí vlnou, přes ukázky 
z historie hasičství a vítězné poháry hasičů, až po tipy pro zahradničení, bylinky či houbaření v Krompachu. Místní umělci 
předvedli svá hudební, malířská či fotografická díla. Děti z Dětského Domova Krompach zatancovaly a také zahrály 
divadlo. Místní pekař a cukrářky pohostili přítomné domácím chlebem a výbornými koláči. Ozdobné dekorace ze skla, 
korálků, květin či z látky lákaly zájemce naučit se také vytvořit něco podobného. Novými tématy byla lidová architektura 
v Lužických horách a podstávkové domy. Obec Krompach se pochlubila cenou, kterou získala za recyklaci odpadu. Ke 
krompašským sousedům se letos s ukázkami přidali i sousedé z Mařenic, ze Světlé, ze Cvikova,z Jonsdorfu a Oybínu. 
Sousedka z Infocentra v Jonsdorfu tlumočila svou pozvánku k poznávání regionu Lužických hor z německé strany 
hranice. Našli se i ochotní tlumočníci, kteří umí jak německy, tak česky a pomáhali tím vzájemnému porozumění. 
Pro zpestření byly součástí programu soutěže. Loňský rekord v pivní štafetě nebyl překonán, zůstává tedy výzvou na roky 
další. Ceny pivovaru Cvikov ale i tak nalezly své uplatnění. Soutěž ve cvrnkání kuliček ovládly děti, dospělí neměli šanci. 
V soutěži hod syrovým vejcem do dálky byl ustanoven rekord v délce 24 metrů.  
Poděkování patří také těm, kteří zajišťovali technickou podporu a zázemí, bez kterého by se akce nemohla uskutečnit. 
Počasí nám přálo, piva a jídla bylo dost, hostů se sešlo ke dvěma stům.  
Pomyslnou korunu celodennímu programu dali amatérští herci ze spolku ĎAS, kteří večer předvedli v místním hospodo-
divadle hru „Čekání na Čechova“. Kdo ji neviděl, je srdečně zván na reprízy představení na začátku července. 
Velmi děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu. Knihu „Krompach umí“ máme jen pro Krompašské, ale jarmarky otevíráme 
i dalším zájemcům, které spojuje radost z koníčků, dobrá nálada, humor a chuť si jen tak „zablbnout“ a užít si volný čas 
společně s ostatními sousedy. 

Blanka Horáčková, Krompach umí 
 
Babinec 
 
Milé ženy,  
Tak vás opět zvu na Babinec, abychom probraly, co je nového a zajímavého. 
Zvu vás na Hřebenovku 13.7.2018 ve 20 hodin a již se na vás těším. 
Zdraví vás Jarka 
 
 
Vraťme se několika fotografiemi ke koncertu Pěveckého sboru ČVUT Praha a Kytlického chrámového 
sboru z 2.6.2018 
 
Letos se díky spolku Johannisstein opět otevřel opravený kostel a koncert se mohl konat v důstojném prostředí a perfektní 
akustice  kostela. Zážitek to byl velice působivý. Počet zpěváků dosáhl rekordního čísla 75. Doufáme, že si všichni 
návštěvníci odnesli krásnou vzpomínku. 
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Kultura Cvikov  
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inzerce a jiné 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2018: 7.7., 28.7. 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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