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KROMPACH-JEVIŠTĚ-STUDIE 
Centrum obce Krompach  

Pro občany obce Krompach a všechny přátele 

Lužických hor připravujeme revitalizaci centra obce 

Krompach.  

Obec Krompach žije aktivním kulturním životem jak 

pro občany obce, tak i pro návštěvníky. S cílem 

podpory kultury vznikla myšlenka na nové venkovní 

jeviště přímo v centru obce. V rámci této revitalizace 

bude vybudováno nové venkovní jeviště pro koncerty, 

divadlo a slavnosti obce. Dále budou upraveny plochy 

před kostelem z kamenné dlažby, tím bude zachován 

krajinný ráz a historické hodnoty centra obce. Tento 

projekt má podporu CHKO Lužické hory a vedení 

obce. 

Pavel Soukup 

místostarosta obce Krompach  

 

 
 

 

Místní sbor dobrovolných hasičů Vás zve a 4. ročník soutěže o Pohár starosty 
 

 
 

Kam jinam v našem kraji? 
 

♦ Jablonecký výrobce sirupů, medicinálních vín a medovin Kitl vrací po 14 letech na trh Vratislavickou kyselku, veřejnost 

ji bude mít možnost poprvé ochutnat u příležitosti Dne Vratislavické kyselky v červenci. 

Letos je to 160 let, co Karl Skollaude objevil pramen kyselky na zahradě, náhodou při hloubení studny pro svou bělírnu látek. 

Vratislavická kyselka byla uznána za léčivou v roce 1894 a ve Vratislavicích pak vznikly městské lázně. Zájem o léčebné kúry 

byl ale malý, a tak se objekty lázní změnily v průmyslovou stáčírnu. Minerální voda se v ní s přestávkami stáčela do roku 

2008. 

Kitl koupil zchátralý areál Vratislavické kyselky v roce 2018, loni na jaře tam firma přesunula výrobu sirupů a sklady, se 

stáčením kyselky ale začít nemohla. 

Dva více než 200 metrů hluboké vrty z let 1964 a 1983 totiž patřily státu. „Tři roky a jeden měsíc trvalo, než se je od státu 

podařilo odkoupit a dokončit tak jejich privatizaci,“ řekl ČTK majitel společnosti a Podnikatel roku 2020 v Libereckém kraji  
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Jan Vokurka. Vrty dostaly jména Liberec a Jablonec a loni na podzim zahájila firma testování, které bylo nutné pro pořízení 

technologie na stáčení minerálky. 
(Genus) 

 

♦ Pozdrav z antiky: toaletní nádobka v podobě býčka v 

Severočeském muzeu 

 

Souborem antického umění se může pochlubit Severočeské 

muzeum. Prostorem i množstvím vystavených sbírkových 

předmětů je kolekcí velice komorní, ale přesto nabízí 

výjimečnou příležitost k setkání s autentickými doklady 

starobylých kultur. Jedním z nejzajímavějších exponátů je 

malá toaletní nádobka v podobě býčka. 

„Často se stává, že když navštívíte muzejní výstavu, 

neumíte bez popisek určit, k čemu ten který historický 

exponát sloužil. Je to práce odborníků, historiků, 

archeologů, zkrátka pracovníků muzeí, aby určili původ, 

stáří a účel užívání nalezených předmětů. Díky nim se pak 

můžete přiblížit životu a zvykům mnoha předcházejících 

generací. Ne jinak je tomu i u toaletní nádobky v podobě 

býčka ze Severočeského muzea,“ uvedla Květa Vinklátová, 

náměstkyně hejtmana Libereckého kraje. 

Toaletní nádobka pochází z Kypru ze 14. až 13. století před 

naším letopočtem, tedy z pozdní doby bronzové. Tehdy 

představoval tento ostrov ve Středozemním moři důležitou 

křižovatku národů mezi Evropou, Asií a Afrikou. 

V určitém období tu velice silně působil také vliv krétské 

kultury. Proto společně s Krétou patřil Kypr k významným 

oblastem, kde byl pro svou sílu a užitečnost býk uctíván 

jako mýtické zvíře. 

Na těchto dvou ostrovech se kult býka rozšířil nejvýrazněji, 

a právě z těchto míst pochází nejvíce nálezů drobných i 

větších figurek a nádobek tohoto typu. 

Sloužily jako votivní dary, ale také jako předměty denní 

potřeby, kdy se do nich nalévaly vonné oleje pro denní 

hygienu. 

Dodnes jsou tyto nádobky nalézány při vykopávkách 

antických domů, nebo jako součást pohřebních výbav. 

Tělo toaletní nádobky ze sbírky Severočeského muzea je 

duté, vyrobené z pálené hlíny. Původní hnědou barvu 

zdobily bílé pruhy, dnes částečně setřené. Oči jsou 

zhotoveny z terčíkovitých keramických nálepů. To, že měla 

figurka funkci nádobky, dokládají dva otvory a úchytka ve 

tvaru podkovy. Větší otvor na hřbetě sloužil k naplnění, 

menší otvor, umístěný mezi nozdry, pak jako výlevka. 

Jak se drobná nádobka v podobě býčka dostala do sbírek 

Severočeského muzea, není známo. Jisté je jen to, že patří 

do sbírek nejstarších. 
Jan Mikulička 

 
 

♦ Modrá kráska získala cenu odborné poroty za 

rekonstrukci 

 

Modrá kráska – rekonstrukce Kaple Božího hrobu v tzv. 

barokní zahradě u Kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci 

získala v sobotu spolu s dalšími 9 stavbami Cenu odborné 

poroty architektů a památkářů ve 13. ročníku soutěže Má 

vlast cestami proměn! Celkem přitom v této celostátní 

soutěži o ocenění usilovalo 106 proměn. 

„Jsem moc rád, že si porota v tom množství návrhů naší 

modré krásky všimla. Naši předci ji v období baroka 

vystavěli pro větší slávu boží, jiní naši předci ji málem 

nechali zřítit. A to by pro budoucí generace a Liberec jako 

město byla nevratná věc. Nemohli jsme to dopustit,“ uvedl 

k ocenění náměstek primátora pro kulturu, školství, 

sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

Kapli, vystavěnou v roce 1772 dle vzoru kaple ve Zhořelci, 

město zrekonstruovalo na přelomu zimy a jara 2020-2021 

a zachránilo ji přitom v poslední chvíli. Další měsíce by 

stavba už nejspíš nepřežila. Poslední opravou totiž prošla v 

roce 1986 a od té doby kvůli zatékání atrofovala jak střecha 

s věžičkou, tak zdivo. Ještě předtím se ale muselo město 

domluvit s církví na výpůjčce kaple na 50 let. „Blankytná 

fasáda je už jen vrchol toho drahokamu. Památkáři sondami 

do zdiva totiž objevili rezidua modré barvy a rozhodli o 

jejím obnovení. I proto teď kapli přezdíváme modrá 

kráska,“ dodal náměstek Ivan Langr. Práce přišly asi na 2,5 

miliónu korun, z toho půl miliónu přispěl Liberecký kraj. 

Rekonstrukce kaple byla v zahradě přitom už druhou v 

pořadí. V roce 2018 město nechalo zrestaurovat mariánský 

sloup Matyáše Bernarda Brauna, který předtím převzalo od 

církve do vlastnictví. 
 Jana Kodymová, Liberec 
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Krompašský „Babinec“ 
 

Tak ženy a děvčata, je tu opět Váš milovaný „Babinec“. 

Zdravím a hlásím, že příští setkání žen bude v úterý 19. července v 19 hodin v restauraci „Na Hřebenovce“. 

Těším na shledání a pokec.          Jarka Davidová 
 

 

 

Tabulka plánovaná kultura Krompach  
 

Kulturní akce Krompach 2022  

Datum akce Program Místo pořádání 

3.7.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

09.07.2022 
10-16, 19-…. 

Krompašské slavnosti - spojení CMS a Jarmarku před kostelem, náves, 
sál + venkovní prostor 
Farma (večer) 

30.7.22 8:30 4.ročník soutěže SDH O putovní pohár starosty 
obce Krompach 

louka u silnice na 
Heřmanice 

7.8.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

4.9.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

17 (24).9.2022 Buřtobraní Hřebenovka 

2.10.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

6.11.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

27.11.2022 asi 10-19 Advent (možná vč. "svařáku", dle situace ???) OÚ, kostel, před 
kostelem 

4.12.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

 

Tato tabulka není konečná ani úplná. Nemáme informace od ostatních subjektů, které obvykle něco před dobou covidovou 

pořádaly. 

Místo pořádání sledujte vždy na plakátech, pokud nebude uvedeno přímo v „kulturní“ tabulce. 

 

 

Pár obrázků z předpremiéry z 24.6.2022 představení „Dušičky, aneb není to tak špatné“ jako pozvánka na 

premiéru 9.7.2022 na Farmě Hvozd. 
 

     
 

Divadelní amatérský soubor ĎAS Krompach se s nucenou covidovou dvouletou přestávkou vyrovnával statečně, ale i tak se 

mohl ke své činnosti vrátit až na počátku roku 2022. S ohledem na to, že nebylo jisté, jakým způsobem se bude zkoušet, 

kolik lidí se bude moct scházet a jak to bude s premiérou, proběhl i výběr titulu. Volba padla na večer složený ze tří krátkých  
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aktovek, které by měl spojovat černý, ale laskavý humor, nadsázka a nadhled, protože humor byl a vždy bude nejúčinnějším 

prostředkem, jak čelit nepřízni osudu… 

24.6. proběhla předpremiera a 9.7. v rámci Krompašských slavností proběhne premiéra. Nechte se tedy unést vtipnými, někdy 

až sarkastickými dialogy a vězte, že byť se nám v životě děje cokoli, nakonec…není to tak špatný…… 
Eva Suková 

 

Zamyšlení. 

 

Na konci května proběhlo po delší pauze v jonsdorfském a v krompašském kostele opět vystoupení pěveckého 

souboru ČVUT Praha. A nejenom jeho. Byl to vlastně jakýsi malý festival pěveckých sborů, neboť zde kromě 

Pražáků vystoupil ještě nám už známý Kytlický chrámový sbor a nově liberecký sbor Rosex.  

 

Po delší kovidové pauze to byla opět trochu kulturní vzpruha, takové malé kulturní pohlazení po duši. Dát 

dohromady na jedno místo tři sbory najednou, to je problém i ve velkých městech a nám se to úspěšně povedlo u 

nás v Krompachu. Myslím, že všechny jednotlivé koncerty proběhly dobře, lidem se líbily a všichni byli spokojeni. 

Když se na to dívám jako Krompašák, tak mám obrovskou radost, že se nám zde podařilo udělat takovouto velkou 

akci. Za to patří největší dík organizátorům této akce, což je SpK a finančním příspěvkům obce Krompach a 

Libereckého kraje. 

 

 Dále jako Krompašák bych chtěl poděkovat všem naším přátelům v sousedním německém Jonsdorfu a hlavně 

jonsdorfskému panu faráři. Ti nám pomohli s organizací koncertů a zázemím pro soubory v jejich obci. A jako 

Krompašák děkuji všem třem souborům, jejichž členové se neváhali trmácet do naší příhraniční obce a předvést zde 

své umění. 

A když se na to dívám jako člen souboru, tak musím naopak poděkovat všem Krompašákům za účast na koncertě. 

Tyto koncerty zde mají již skoro třicetiletou tradici a členové souboru s Krompašáky prakticky srostli. Noví členové, 

kteří ještě v Krompachu nebyli, byli překvapeni a udiveni hojnou účastí a sympatiemi obecenstva. A hlavně bych 

chtěl poděkovat všem Krompašákům s pomocí při ubytování členů souboru. 

 

A nakonec ještě jako Krompašák a člen souboru zároveň, děkuji obci za zajištění zázemí pro členy souboru a panu 

faráři Repkovi za zapůjčení kostela. 
J.Pomahač 

 
 

 

 

  Již zaniklý Krompach. Víte kde? 
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K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco pro zasmání a pobavení 
 

      
 

 

INZERCE 
 

 

Termíny rozvozu plynu: 16.7, 6.8. 2022 - mob.: 777 174 836 
 

 

UPOZORŇUJEME NA 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, Krompach (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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