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Z obce: 
 

Zastupitelé obce Krompach srdečně zvou občany na  

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 4/2021 obecního 

zastupitelstva, které se koná dne 12.7.2021 

od 17.00 hod v prostorách OÚ Krompach. 

Program zasedání: 

1. Schválení účasti obce Krompach na projektu: 

Dovybudování sběrných kapacit v Novoborsku. 

Žadatelem o dotaci je Svazek obcí Novoborska, 

termín realizace je rok 2021. 

2. Schválení vnitřního předpisu Směrnice o 

stanovení cen vodného a stočného pro 

hospodářský rok 2020 a 2021. 

3. Různé. 

4. Diskuze. 

5. Závěr. 

 

 

 

Místní knihovna  

Vážení čtenáři, radostná zpráva. Knihovna je po dlouhé 

době opět otevřena a internet k dispozici. 

Každou sobotu dopoledne od 10 hodin do 11 hodin nebo 

podle dohody s knihovnicí. 

Prázdniny jsou dlouhé, přijďte vrátit půjčené a vybrat si 

jiné. 

 

Babinec 

Milé ženy, kamarádky, 

Po dlouhé době píši tyto řádky a myslím, že pauza našich 

schůzek Babince byla dost dlouhá, tak Vás zvu na 

20.7.2021 v 19 hodin na Hřebenovku a je to velká touha. 

Moc na Vás těším, vše okolo řeším. 

Přeji Vám všem pevné zdraví a pěkný den. 

Jarka Davidová 

Takže dámy, je to tady!!!! Hurá. (redakce) 

 

Místní SDH Vás letos opět zve na soutěž O putovní pohár starosty obce Krompach v požárním sportu 

 

 

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

 

č. 7  červenec 2021  www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 4.7.2021 
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26. června 2021 Krompach slavil vysvěcení obnovené kaple Navštívení Panny Marie na 

Valech a výročí 630 let obce 
 
Na přípravě obou akcí se několik měsíců podílelo mnoho lidí. Ať už organizací přípravy programu, sháněním matriálu, ale 

hlavně ti spoluobčané, kteří do programu přispěli svým umem, přípravou ukázek své rukodělné šikovnosti a schopností všeho 

druhu a co je hlavní, ochoty pomoci s jakoukoliv prací a nabídnout za symbolickou cenu zápůjčku materiálu, který by byl jinak 

z finančních důvodů nedostupný. 

Nechceme vypočítávat a vyjmenovávat, pomocníků a účastníků bylo tolik, že v podstatě by nebylo  možno se nesplést a na 

někoho nechtíc zapomenout. A to opravdu nechceme!!! 

TAK DĚKUJEME VŠEM, KDO POMOHLI, PŘISPĚLI, ZAPŮJČILI, ÚČINKOVALI, ZÚČATNILI SE…, 

PROTOŽE DÍKY VÁM VŠEM SE OBĚ ČÁSTI DNE POVEDLY A KROMPACH ZASE UKÁZAL, ŽE ŽIJE 

POSPOLITĚ. A TO VŠUDE NENÍ !         organizátoři akce 

               

 

 

 

Přes nepřízeň počasí se akce podle informací zúčastněných vydařila a všichni byli spokojeni. Konečně jsme se 

zase sešli pospolu. Připravili jsme pro Vás několik forografií. 

 

Požehnání znovuobnovené kaple Navštívení Panny Marie na Valech 

Kapličku obnovil na vlastní náklady a vlastníma rukama Ing. Petr Sidak a požehnat ji přijel sídelní 

biskup litoměřické diecéze Mons. Mgr. Jan Baxant, 20. biskup litoměřický, za doprovodu J. M. can. Mgr. Rudolfa 

Repky, faráře římskokatolické farnosti ze Cvikova. 
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Několik fotek z příprav a vlastního průběhu Oslav 630 let Krompachu 

Oslavy zahájil starosta obce p. Chadima, všechny pozdravil Mons. Baxant, litoměřický biskup, přítomen byl i 

senátor p. Vosecký. Slavnost ozdobili svým nástupem i naši hasiči, příslušníci Klubu vojenské historie 

v historických uniformách, zástupci Československé obce legionářské také v dobových uniformách a velkým 

oživením byl příchod kostýmované skupiny historických tradic z Oybina v čele s císařem Karlem IV a císařovnou. 

O historii obce promluvil Mgr. L. Smejkal z Vlastivědného muzea v České Lípě. 

A dále už probíhal připravený program, prohlídka stánků krompašských „kutilů“, děti z Dětského domova 

Krompach předvedly úžasný program (velká gratulace!), ukázka z představení v provedení našich amatérských 

herců z ĎASu, vystoupení našeho folkaře Kuby…. 
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Vydařilo se i večerní pokračování za doprovodu skupiny „Jana a Michal“ v prostoru Farmy Hvozd zakončené 

ohňostrojem 

    
 

Na závěr: 

A protože se celá akce konala ve stínu moravského tornáda, které napáchalo nejen mnoho materiálních ale i psychických 

škod, rozhodla se děvčata, „tedy dámy s napečenými koláči“, věnovat výtěžek z připravených laskomin na podporu 

postižených spoluobčanů na Moravě. Zde je doslovný přepis SMS, který zaslala pí. Renata Kopecká jako informaci o 

převodu peněz:  
 
Účet: 5305647/0300 
Protiúčet: 123-3116370277/0100 
Datum zaúčtování: 29.6.2021 
Částka: -2 500,00 CZK 
Zpráva: pro občany Lužice od občanů Krompachu z Lužických hor. Přejeme moc zdraví a síly . 
Typ transakce: Odchozí úhrada 
Identifikátor: 9497148548 
 

Ale já ne. Ti občané, co si koupili koláče.😀 Tak jsme se s holkama domluvily. Jsem ráda, že jsme peníze poslaly . Mějte se pěkně . 

Zdravím vás . 🙋  

 

 

A ještě jednou na závěr: 

Vydařil se i prodejní bazárek, jehož výtěžek  bude využit na podporu některé z budoucích kulturních akcí pro místní děti. A 

už víme, které akce -  dětské divadélko Žebřík a oblíbená ukázka dravců. 

 

 
Na vesnici  

 
Tráva. 

Dnes, stejně jako minule, jsem pro jistotu zvolil neutrální téma, kterým snad nikoho nepohorším, nepopudím, ani neurazím.  

V mých minulých vyprávěních o životě na vsi, kde jsem popisoval, jak jsem v devíti letech kradl v poli hrsti krmného hrachu 

nebo ovsa a dával si to za košili, jsem byl totiž pokárán, sice jenom jedincem, že jsem se prohřešil proti božímu přikázání 

nepokradeš, se souhlasem a podporou rodičů, což je nemorální a odsouzeníhodné. Z tohoto důvodu je prý třeba se dívat na 

všechny mé články a příspěvky v našem měsíčníku z jiného úhlu pohledu. Asi jsem zloděj a lump, tak si na mne radši dávejte 

bacha. Rodiče o ovsu ani o hrachu nic nevěděli, protože byli v Praze a dědovi, který si zde užíval po válce a jeho prožitých 

útrapách a bídě zasloužené a spokojené stáří, tomu to bylo šum a fuk. Dnes tedy pro jistotu nic krást nebudu a budu vám 

vyprávět jen o výše uvedené trávě. 

 

Tráva, to je taky pěkná potvora. Co ta se mě mrcha v životě natrápila. Mluvím samozřejmě o době dávno minulé. Jako kluk 

jsem se naučil od strýce docela slušně ohánět kosou. Dokonce tak, že jsme si s bratrancem na trávě přivydělávali, sušili a 

prodávali jsme seno. Statku. Ovšem později v postpubertálním věku a před vojnou jsme měli oba úplně jiné zájmy. Já jsem v 

Praze pod záminkou pomoci panu správci Tyršova cvičiště chodil s několika kamarády zdarma hrabat listí, sekat a uklízet 

trávu a i jinak pomáhat na již zmíněné Tyršovo cvičiště. Důvod byl ovšem prozaicky také trochu jiný. V zadní části tyršáku 

byly totiž šatny a sprchy. U těch bylo v oknech takzvané mléčné sklo. No a do něj jsme s klukama vyškrábali malinkou dírku, 

průzor. Tím jsme pak tajně pozorovali ve sprchách volejbalistky, dorostenky a představovali jsme si, jak by jim asi slušely  
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plavky. Pak to prasklo, trochu se to potom ututlalo a pomáhat jsme chodili dál, měli jsme pana správce dál rádi. Byl hodný a 

nechával nás běhat po oválu, půjčoval nám stopky, překážky, kouli, disk i oštěp a mohli jsme používat obě doskočiště. To na 

výšku i do dálky. Byl to sokol. Moc se nám tam líbilo. Tenkrát nebyly mobily ani počítače, takže jsme většinu dne někde 

skákali nebo běhali nebo něčím házeli.  Ale svatí jme nebyli. Dělali jsme také průšvihy, které jsme ale většinou díky rychlému 

běhu či úprku dokázali zapřít, ututlat a nenechali jsme se chytit a identifikovat. Většinou to byly následky našich střeleckých 

prakových zápolení a výprav.  

 

To jsem ale odbočil, zpětně jsem se zasnil o té dívčí umývárně a teď se vrátím zase k té trávě. Na chalupě jí bylo a je habaděj. 

Velká zahrada, před barákem u plotu, za barákem u kompostu. To zabralo spoustu času. Ale když jsem chtěl jít večer do 

hospody, druhý den hrát tenis a večer zase prožívat nějaké kolektivní zábavy, tak ta tráva prostě vadila. Táta byl sice výborný 

řezník, ale sekat neuměl. Ten, když to zkoušel, tak po něm zůstávala na trávě hladová zeď, zubatá kosa od kamenů, nebo 

zlomené kosiště. Sekat jsem musel já. Ráno jsem si chtěl po včerejší hospodě trochu zdřímnout, nehledě k tomu, že jsem v 

Praze celý týden vstával v pět. Táta nebral ohledy. V sedm zazněl jeho mocný hlas „Jirko, vstávej, musíš sekat.“  To znělo 

každou půlhodinu. Nevstával jsem, chtěl jsem se dospat. „Vstávej, musí se sekat za rosy, když je tráva vláčná.“ Vylezl jsem v 

deset. „To jsem zvědavej jak to teď budeš sekat, když už je to suchý.“ Tak jsem si umyl ospalky, nasnídal jsem se a potom 

jsem vzal hadici a trávu pokropil. Nebylo to sice ono jako rosa, ale šlo to.  

 

Motorové sekačky tehdá skoro nebyly, jen v Tuzexu, ale na tu jsme stejně neměli. Sehnal jsem tenkrát někde zadarmo silný 

třífázový motor ze staré brusky na tiskárenské nože do řezaček papíru. Ten jsem přimontoval k vyříznutému pertinaxovému 

kruhu, ze starých strojových pilek na železo jsem vyrobil odstředivé nože a svařil řidítka s bakelitovým vypínačem. Dvě 

kolečka z kočárku, a pak ještě vzadu pásek plechu na ochranu nohou před kameny, a bylo to. Bylo to strašné monstrum, ale 

sekal jsem s ním asi sedm let. Největší radost jsem měl ale z toho, že to fungovalo, že jsem si to vyrobil celé sám a prakticky 

zadarmo. Snad i ten kabel mi někdo dal. Mělo to obrovskou sílu a suverénně jsem s tím drtil a planýroval krtiny. Šutry jen 

lítaly.  

 

Největším problémem byl kabel, musel jsem si dávat pozor, abych ho nepřesekl. Chtělo to systém. Stále se v příčném směru 

vzdalovat od zásuvky a mít oči na stopkách. To táta také nezvládl, tak jsem zase sekal sám. Vyráběla se tenkrát různá monstra, 

z některých šla hrůza už jen od pohledu. Většinou ze starých kočárků a s motorem od pračky. Z toho, co kdo měl doma, nebo 

někde sehnal. Kdo měl chabé konstrukční a elektrikářské znalosti, tak to bylo velice nebezpečné. Rotující součástky, elektrický 

proud, špatné zapojení bez nulové ochrany. Běda, jak byla mokrá tráva, nebo začalo pršet. To bylo úrazů. Od elektřiny, od 

odletujících kamínků a nebo vlastní blbostí.  

 

Byly to pionýrské doby. Každý ale do toho svého výrobku vložil veškerý svůj um a byl na něj náležitě hrdý. Stejně jako dneska 

na samo domo štípačky na dřevo. To je podobné. Slyšel jsem, že někde bylo muzeum nebo výstava těchto samo domo 

vyrobených kousků, za které při nákupu nové opravdové sekačky dávali protiúčtem nějakou mrzkou odměnu. Právě proto, aby 

mohli lidem ukázat na výstavce, co člověk dokáže stvořit k vlastnímu sebepoškozování. Já to ale chápu. Nebyly sekačky, 

nebyly ani peníze. Pak s rotačními sekačkami ale nastal další problém. Takto strojně posekanou trávu nelze usušit na seno a 

králíci tu drť také nežrali. Co s tím. Nikdo to nechtěl. Jedině tak do kompostu. 

 

Doba jde dopředu. Já, když jsem kdysi poprvé viděl cestou přes NSR vysekávat chlapa příkopy křovinořezem, znaje jen kosu, 

tak jsem zastavil a koukal na to, jako když někdo přijel k černochům do lesa na kole. Motorová kosa, co to je, jak je to udělané? 

Jak je to možné? S dnešní technikou je vše jednodušší. Sekaček je spousta. Se spalovacími motory, s elektrickým pohonem, 

dokonce i s bateriovým bez kabelu. Výrobci se předhánějí v modelech, podbízejí se zákazníkům a konají různé výprodeje. A i 

ceny šly znatelně dolů. Sekání trávy už nezabere tolik času, jako to bylo kdysi jenom s kosou. A je to i bezpečné. Úrazů je 

minimum a když, tak za tím vždycky stojí lidská blbost a ne ten výrobek. A i já, kterého ta kosa i sekačka v mém věku už 

zmáhá už mnohem víc než dřív, jsem si koupil traktůrek, na kterém se pohodlně usadím a seká to samo. Jenom musím dávat 

pozor, abych neposekal to, co jsem vloni zasadil. Pak říkám, že všechny moje pokusy o nové botanické výpěstky většinou 

zahynou když ne na hryzce, tak na mou sekačku. Trávě zmar!. 
 

JP. 
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K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzerce 

Termíny rozvozu plynu: 2021: 3.7. a 24.7. 2021 - 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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