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Veřejné zasedání zastupitelstva 
Na veřejném zasedání zastupitelstva konaném 18.7.2019 byl bod týkající se prodeje cesty firmě Lesy ČR z programu 

vypuštěn. 

Nabídka  dovozu obědů nadále trvá.. 
Máme možnost zajistit dovoz obědů. Svůj případný zájem hlaste na OÚ. 

Kahounová 

Další zprávy z obce 

 V následujícím období se bude připravovat již 4. komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí 

Novoborska. Hlavním podkladem budou potřeby a podněty od občanů a také poskytovatelů sociálních služeb. 

Prosím občany o vyplnění dotazníku do 20.9.2019. Dotazníky je možno vyzvednout na obecním úřadě nebo je 

vyplnit na webových stránkách obce Krompach. 

 Přátelé staré hasičské služby Jonsdorf Vás zvou na 13. ročník „Historik Mobil“ v sobotu 3.8 a v neděli 4.8. vždy 

od 10:00 hodin v Jonsdorfu. 

 Dne 10.8.2019 od 8:30 hod. se na louce u restaurace „Na Hřebenovce“ uskuteční již 3. ročník soutěže 

v požárním útoku o putovní pohár starosty obce Krompach. Přijďte podpořit krompašské hasičské družstvo, 

aby putovní pohár už neputoval a zůstal na Krompachu.              Starosta obce 
 

Na tuto soutěž budou 10.8.2019 ve 14 hodin navazovat i oslavy 150 let hasičů na Krompachu. 

Seznámíme Vás s naší historií a po zbytek dne Vám nabídneme zajímavé ukázky práce hasičů a jejich techniky. 

Po celý den nás bude doprovázet hudba, bude připravené občerstvení a pití. 

Proto si Vás tímto dovoluji pozvat nejen na naší soutěž, ale také na odpolední oslavy.                              Jiří Balšánek 

 

ĎAS 
Dne 2.8. od 20:00 hodin můžete  navštívit představení krompašského divadelního souboru ĎAS v kytlickém Lesním 

divadle Mlýny. Uvádíme hru „Čekání na Čechova“. 

 

Přetiskujeme část rozhovoru se „sousedkou“ Stanislavou Jachnickou, nyní i režisérkou ĎASu: 

………………………………………. 

Novinkou je i to, že jste se pustila do režie! 

Máte pravdu, u nás na chalupě v Krompachu režíruji ochotníky. A není to jen legrace pro celou vesnici. Jsou tak šikovní, 

že od nich vyžaduju skoro profesionální výkony. Každý rok uvádíme v rámci červnového jarmarku nové představení, letos 

Fantoma Morrisvillu. Je to dřina, ale krásná, zpětně obdivuju práci režisérů. Taky jsem napsala hru Vražda v pivovaře. 

Hraje se v malém pivovaře v Dolních Počernicích: lidi sedí kolem stolu, zapojují se do příběhu a pomáhají řešit vraždu. 

Hra se líbí, a tak snad o prázdninách sepíšu další... A budu-li mít čas, zkusím trochu víc chalupařit………… 

Právo, 4.6.2019, Styl pro ženy, Klára Říhová 

10 lužických sedmistovek 
Opět po roce se Vám připomínám s naším ultramaratonovým. závodem, který má v sobotu 3.srpna tradičně cíl v 

Krompachu na návsi  Máme již 9.ročník. 
Martin Hunčovský, Kly 

SDH Krompach 2019 - kde letos můžete místní SDH Krompach v soutěžích vidět: 
10.8.2019 150 let SDH Krompach – účastní se i hasiči z Německa!! 

31.8.2019 závody - Stráž pod Ralskem 

  7.9.2019 závody – Kuratice 

14.9.2019 noční závody – Skalice 

21.9.2019 závody – Jezvé     Přijďte fandit našim klukům i děvčatům!!!! 

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

 

Č.08/19      www.spk-krompach.wbs.cz     srpen 2019 

http://www.spk-krompach.wbs.cz/
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Poděkování  ředitelky DD Krompach: 

 
Chtěla bych poděkovat šikovným cukrářkám a pekařkám, 

které nabízely dobroty na akci Krompach umí, za finanční 

dar.  Byl použit na nákup zmrzlinového potěšení pro děti. 

V příloze zasílám fotografii, na které je vidět, jak dětem 

chutnalo. 

Mgr. Regina Stiblíková 

ředitelka DD,ZŠ a MŠ Krompach 

 

 
 

Ohlédnutí za 12. Cyrilometodějskými slavnostmi a poděkování  

Letošním CMS přálo počasí a slavnosti provázela dobrá nálada a příjemná atmosféra. Bylo vidět, že se všichni dobře bavili 

a novinky v programu v podobě velkých modelů techniky, dětské autoškoly a přehlídky veteránů zaujaly. 

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se bez nároku na odměnu na zajištění průběhu slavností, organizaci a přípravě 

podíleli. Všichni ochotně pomáhali, a to je to nejlepší, co si může pořadatel přát ! 

Rádi bychom touto cestou poděkovali i odboru kultury ve Cvikově, který nám ochotně vyšel vstříc se zápůjčkou pivních 

setů a manželům Horáčkovým za zapůjčení lavic a židlí.  

A samozřejmě děkujeme sponzorům: vedoucí odboru kultury Libereckého kraje Ing. Květě Vinklátové za záštitu akce a 

zastupitelstvu obce Krompach. 
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Nové vzpomínání od p. Pomahače. 
Takhle to tu taky bylo. 

Krompach, Krompach. Náš zamilovaný. To byl, je a bude náš život. My, často zatracovaní Pražáci, jsme se pomalu 

přeměnili ve skoro místní. Někdo dřív, někdo později. Někoho však toto štěstí kvůli svému naturelu, povýšení, jednání a 

chování vůči ostatním spolubydlícím a sousedům nepotká a stává se krompašským vyděděncem. Jsou to většinou lidé, 

kteří jenom sobecky a bezohledně chtějí a sami nic nechtějí dát. Rozhlédněme se kolem sebe. Stará hospoda, údolí, … 

Každé prázdniny, každou dovolenou a když už bylo i auto, tak skoro každý víkend jsme strávili zde. Pražáci, místní, 

všichni jsme zde žili dohromady a snažili jsme si navzájem pomoci. Prožívali jsme zde společně všechny krompašské 

radosti, jako byly různé společné akce. Na Juliovce, je to dávno, bylo přírodní divadlo a v hospodě Na Zámku byly často 

tancovačky. Jednou je pořádali hasiči, tenkrát vlastně oficiálně požárníci, jednou Svaz žen, jednou Svaz československo-

sovětského přátelství. Vážně. To tu bylo také. A bylo vždycky veselo. Holky šly odpoledne k holiči a večer přišly 

vyfintěné na bál. A skoro vždycky hrála stejná kapela, což byla dechovka pana Beránka ze Cvikova. Za nimi chodil pěšky 

cvikovský „Otík“.Jmenoval se shodou okolností také Beránek. Stoupl si stranou někde na parket a ťukal do rytmu na 

dřevěné tyčky. Považoval se za člena kapely. No a občas mu koupil někdo pivo a on se pak mohl na ty tyčky umlátit. No a 

na ty tancovačky sem jezdili lidé autobusem i z okolních vesnic a i ze Cvikova. A pak šli pěšky domů, protože už nic 

nejelo. Někdo riskoval a jezdil autem i s těmi několika pivy, která vypil. Tenkrát ale lidi měli rozum, jezdili opatrně a 

pomalu, nikdo se nepředváděl a nikdy se nic nestalo. Jen jednou přemluvili autobusáka a ten vezl lidi do Cvikova i s 

kapelou, která cestou hrála. No a v Mařenicích narazili do stromu. Trumpetista si vyrazil zub. Jinak nikdy nic. Tancovačky 

byly pokaždé stejné, nám to bylo ale jedno a všichni jsme se na to těšili. Byla to ideální příležitost se všichni sejít, 

popovídat si a chodili tam mladí i staří. A vždycky byla tombola a skoro každý nějakou maličkost vyhrál. Naše babička 

s dědou nám dali deset korun, abychom zaplatili vstupné i za ně za oba a omluvili je, že nemohou přijít. Tím chtěli vždy 

tuto akci ze svého chudého důchodu podpořit. Babička upekla bábovku, do ní doprostřed strčila celuloidovou panenku, 

ozdobila ji a kolem natřela nějakou polevou. A byla to princezna v šatičkách. Bylo to hezké. Tu poslala do tomboly. Velmi 

často to byla potom první cena. 

Nebyly však jenom radosti, které jsme zde zažívali všichni společně. Často díky bouračkám netekla voda, neustále se to 

někde hledalo a provizorně opravovalo. Ve studnách jsme byli denními hosty. Původní německý vodovod přežíval už 

spoustu let a byl samá prasklina a porucha. Kvůli únikům a nedostatku vody byl za zámkem vyvrtán a připojen na řád vrt, 

který situaci výrazně zlepšil. Hromadná doprava sem tenkrát byla lepší než dnes, zato zásobování bylo bídné. Dnes není 

sice žádné, ale dnes má skoro každý auto a zásoby si přiveze. A navíc jsou mrazáky, které dřív nebyly, a to také vše ulehčí. 

My jsme ledničku, ani mrazák neměli, tak babička dávala maso do sklepa v hrnci na zem zalité kyselým mlékem. Zprvu to 

zde bylo dobré. Byl zde krám a v hospodě Na Zámku bylo i řeznictví. Tam prodávala paní Pohlová. Později to bylo 

zrušeno. Krám byl dál, ale řeznictví bylo jen v pátek, to přijela pojízdná prodejna. Když jsem přišel do krámu, kde bylo 

vše možné, a byl jsem čtvrtý, tak jsem si říkal, to je bezva, čtvrtý, to budu hned hotový. Omyl. Když zde prodával pan 

Poupě, tak to ještě šlo. Byl sice šizuňk, ale byl rychlý šizuňk. Po něm zde byla paní, jejíž jméno jsem zapomněl, tak to byl 

horor. Čtyři dámy před mnou. „Andulko, já bych si vzala pět vajíček“. A Andulka vzala pytlík, foukla do něj a šla dozadu 

odpočítat pět vajíček. „Nebo mi jich dej radši deset, já budu péct bábovku“. „To si musím vzít větší pytlík“. Tak si vzala 

Plán kulturních a společenských akcí pro rok 2019 

Akce Přibližný termín Místo konání 

Soutěž SDH - požární útok 10.8.2019 
10:00 

louka za Hřebenovkou 

150 let SDH Krompach 10.8.2019 
13:00 

louka za Hřebenovkou 

Českoněmecké setkání s hudbou a občerstvením 16.8.2019                 
18 hodin 

louka za Hřebenovkou 

Ukázka dravců s výkladem  od Ing. Martiny Hendrychové z Rumburku 

Září 2019 prostranství před kostelem 

Buřtobraní -  sousedské setkání 21.9. 2019 prostranství před kostelem 

Filmy s cestovatelskou tématikou - České Švýcarsko 
(úspěšné filmy ze svých cest představí manželé Pipalovi) 

26.10.2019 Hřebenovka nebo OÚ 

Adventní věnce pro děti a dospělé  30.11.2019 Krompach, OÚ 

Rozsvěcování vánočního stromku - sousedské setkání, 
vánoční výstava v knihovně 

30.11.2019 prostranství před kostelem, 
knihovna, zasedačka OÚ 

Andělská slavnost 6. - 8.12.2019 DD 
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větší pytlík, zase do něj foukla a vzadu těch pět přendala z malého do většího pytlíku a přidala další. Neměla připravené a 

napytlíkované pět a deset dopředu. A stejné to bylo s chlebem, rohlíky a s čímkoliv. Než natáhla ruku pro mouku, pak pro 

cukr, do lednice pro máslo. Želva byla proti ní blesk. Pro dámy byl ale nákup společenská událost. Nespěchalo se. V krámě 

se sešly, všechno se zdrblo, vyřešilo, pomluvilo. Kde jinde. Jo, ještě u řezníka. Horor. Čtyři lidi a byl jsem tam skoro 

hodinu. Navíc ráno vozili mléko dodávané v konvi a rozlévané do bandasek. To byla jedna fronta. Před polednem druhá 

fronta byla na chleba, který se objednával a zapisoval a na pečivo, což byly jenom gumové rohlíky. Budiž jim ale ke cti, že 

pondělní gumové rohlíky vydržely a byly úplně stejně gumové i ve čtvrtek. Bylo to vlastně trvanlivé pečivo.  Odpoledne 

jezdili s bombami, které shazovali zákazníkům z výšky z náklaďáku. To byly rány. Divím se ještě dnes, že nedošlo 

k explozi. Takže jsme chodili do krámu i třikrát denně. Největší komedie ale byla pojízdná masna. Ta jezdila okolo druhé 

v pátek. Dole na návsi se utvořila daleko před příjezdem fronta. Do toho přijeli na pionýrech a mopedech  nebo přišli 

pěšky chlapi. „Mařenko, kdo je poslední“? „Andula“.   „Andulko, já jsem za tebou“. Tak se stanovilo pořadí a chlapi šli 

hrát mariáš do hospody. Když přijela masna, tak se chlapi v určeném pořadí dostavili na náves. Když si nakoupili, tak se 

vrátili do hospody karty dohrát. Síťovky pověsili na věšák a hráli, pili a hráli. To se většinou protáhlo, takže když přišli 

nebo přijeli na těch prskoletech domů, tak maso bylo již uzené.A je zajímavé, že se v pátek v podvečer z těch mopedů 

někdy i padalo. Alespoň u nás jo. Tatík nebyl silný jezdec. Nákupy byl problém. Lidi samozřejmě remcali. Jelikož ale 

nezažili nikdy nic jiného a lepšího, tak remcali jen málo a mysleli si, že je to takhle normální a že to jinak nejde.A hlavně 

nikdo nikam nepospíchal. 
 

 

Rozhovory s Krompašáky – pokračování – zpracoval Jakub Horák 
 

Tis je svatá rostlina 

 

Po delší odmlce přicházím s dalším dílem seriálu rozhovorů s Krompašáky. Tím, kdo na mé dotazy odpovídal tentokrát, je 

celoživotní sportovec, profesor, který to umí s kosou, výjimečně zcestovalý, rovný a charismatický pán - PhDr. Jan 

Bělohlávek. 

Dvě hodiny strávené s ním mi bez nadsázky daly hodně. Stihli jsme za ně projít desítky příběhů, vyměnit si spoustu názorů 

a zážitků. Jsem za pozvání na jednu z největších a nejudržovanějších krompašských zahrad vděčný a rád zlomek toho, co 

jsem na ní "dostal", se svolením respondenta zasílám dál... 

Tuším, že kdybych hledal Vaše kořeny, místo, ze kterého jste do Krompachu přišel, najdu je v Praze... 

Ne tak docela. Mládí jsem prožil na různých možná i překvapivých místech. Žili jsme v Polsku, tři roky dokonce v 

Rumunsku a válečná léta s rodiči strávili v Bukové na Brdech. Až potom naše kroky mířily do zmiňované matky měst, 

dokonce do jejího srdce do Senovážné ulice.  

V Rumunsku?  

Ano, dokonce jsem tenkrát rumunsky plynně hovořil. Když se pohybujete mezi dětmi, chtě nechtě si vás jazyk najde. Z 

historického hlediska jsme tam ale pobyli jen chvíli.  

Na Prahu Vašeho mládí vzpomínáte jak?  

Současná Praha, kdy se, když tam zajedu, pořád dívám na hodinky a sleduji, kdy už budu moci odjet na Krompach, je 

vzdálená té, kterou jsem znal v minulosti. Její poetika se, alespoň pro mě, vytratila.  

Krompach je pro vás tedy v současnosti jediným domovem? Cítíte se být místním patriotem.  

Cítím. Krompach je mojí srdeční záležitostí. Srovnávat Krompach s Prahou je ale porovnávání jablek s hruškami. Já jsem 

nicméně od roku 97 trvale tady a do Prahy se vracím jen občasně.  

Kam sahá historie pořízení Vašeho domu?  

Daleko. Až do roku 1972, kdy jsem od státních statků odkoupil nemovitost určenou k demolici. Protože jsem měl v té době 

za sebou výstavbu domu na Hanspaulce, který jsme svépomocí během dvou let zvládli přivést na svět, věřil jsem si, že 

bych mohl pro sebe zachránit i tuto toho času ruinu.  

To jste jako profesor na Univerzitě Karlově takhle rád a dobře zedničil? 

Mně to přišlo normální. V učení se tomuto řemeslu mi vypomáhal bratr, který měl už tehdy za sebou podíl na Nuselském 

mostě nebo Letenském tunelu. Když jsem přijížděl na Krompach a viděl to místo, na které mi dal tip kamarád, věděl jsem, 

že do toho chci jít. Dům tenkrát neměl ani okna, ani komín.  

Takže byl k demolici určen právem? :) 

To byl :) 

Jezdíte sem od roku 1972. Kdy jste se rozhodl pro to trávit tu většinu svých dní?  

Když přišel rok 1997 a s ním můj čas odejít z politického života. Trochu paradoxní je, že trvalé bydliště tu mám až od 

letošního února. Jsem ale zkrátka Krompašák.  

Co je pro Vás kromě krásného místa pro zdejší život zásadní?  

Určitě lidé kolem mě. Mám výborné sousedy, se kterými si mám co říct a se kterými mě pojí přátelství. To je hodně.  

Zažil jste chvíle, kdy jste se tu necítil nejlépe? Nebo jinak. Zaregistroval jste období, kdy to na Krompachu společensky 

tak říkajíc skřípalo? 
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Byly doby, kdy jsem tu registroval nesváry mezi chalupáři a trvale žijícími, ale to už je dávno pryč. Dnes jsou tu lidé, kteří 

spolu chtějí něco vytvářet, organizovat. Mám velký respekt k mnoha lidem. Nerad bych někoho vynechal, ale to, kolik 

energie do zdejší kultury věnují manželé Kalitovi nebo to, jakým způsobem Horáčkovi organizují událost "Krompach 

umí"...a mohl bych jmenovat dál, je pro mě obdivuhodné.  

V pohraničí mnohdy cítím něco, čemu sám pro sebe říkám "sudetský duch". Není to úplně euforický pocit. Vnímáte 

něco podobného tady na Krompachu? 

Ne. Je tu dobře a cítím se tu obklopen vším dobrým, co k životu potřebuji.  

I z toho, že jste ve svém vyšším věku schopen sám posekat zahradu, která mi připomíná Letenskou pláň, usuzuji, že jste 

stále v dobré kondici. Přičítám to Vaší sportovní minulosti. Čemu jste se věnoval nejvíce? 

Nač ten minulý čas? :) I když máte pravdu, v Dolomitech jsem byl naposled letos a příští rok je s otazníkem.  

Chcete mi říct, že v 84 letech lyžujete? 

Ano! Baví mě to nejvíc ve Francii a v Itálii. Můj život byl ale nejvíc spojený s plaváním, i z pracovního hlediska. Miloval 

jsem i cyklistiku a turistiku. Kdysi jsme dokonce plánovali cyklo-výlet z Prahy do Moskvy, ale Sověti k němu nakonec 

nesvolili.. 

Uvedl jsem o Vás, že jste zcestovalý. Vlastně si uvědomuji, že jste byl i díky putování v raném věku k této činnosti tak 

nějak předurčený. Jaké země jste viděl a kde Vás to emočně nejvíce zasáhlo?  

V Čechách to bude určitě Novohradsko, kam jsem jezdíval se svými studenty, a samozřejmě Krompach. Co se ciziny týče, 

měl jsem tu možnost vidět velké množství zemí. Rád vzpomínám na dobu, kdy jsme se ženou jezdívali na motorce (Čezeta 

- skútr) do Jugoslávie. Práce na Ministerstvu školství mě přivedla na místa jako je New York a mnohá další. Za 

učitelských let jsem měl na cestování taky štěstí. Tenkrát byla mou častou destinací Francie, ale dostal jsem se i do 

Švédska nebo Vietnamu. 

Člověk neví, na co se ptát a co rozvětvit dříve. Co jste, prosím Vás, dělali ve Vietnamu? 

Učili jsme místní přístrojovému potápění, tak aby poté byli schopni hledat a likvidovat staré miny po válce s USA.  

Váš příběh mi začíná připomínat dobrý filmový scénář. Která země Vám ještě utkvěla v paměti? 

Takových by bylo víc, ale mohu zmínit např. Švédsko, kam jsem se se štěstím dostal jako relativní mladík za prací. 

Tenkrát mi nabízeli, abych tam zůstal, ale i když byl můj postoj ke komunismu a k obsazení naší země sovětskými vojsky, 

jaký byl, a k emigraci mě to táhlo, kvůli rodičům jsem to neudělal. Cítil jsem, že mě tu potřebují.  

Litoval jste toho někdy?  

Ne. 

Vím, že politika je pro Vás uzavřenou kapitolou, ale přeci jen si neodpustím otázku, proč jste z ní odcházel? 

Protože opustila moje morální mantinely. Poslední tečkou byl podpis tzv. "opoziční smlouvy". V ten moment jsem věděl, 

že čas havlovských ideálů, které jsem sdílel, je pryč. Polistopadová politika byla plná dobré víry a dělali jsme jí, alespoň 

někteří z nás, čistě a poctivě. Když se situace začala měnit, věděl jsem, že přišel můj čas k odchodu. 

Jste věřící člověk? 

Býval jsem za mládí ministrantem u kardinála Berana v chrámu sv. Víta a rodiče mě k víře vedli. Jsem jim vděčný za to, 

že mi předali hodnoty, které považuji za nejdůležitější. Právě tyto hodnoty jsou pro mě osobně více než církev. Za věřícího 

se pro svůj vztah k církvi nepovažuji, ale návštěva v kostele a zmíněné hodnoty, to spolu nemusí souviset. 

Když jsem o Vás po mé první návštěvě přemýšlel, dal jsem si k Vám imaginární nálepku "strážce tisu". Cítíte se tak? 

Vlastně trochu ano. Snažím se, aby měli lidé tis v úctě.  

Co pro Vás tento symbol Krompachu znamená? 

Je to svatá rostlina. Je na něm kromě stáří zajímavé i to, že vše včetně jehličí a jádra je jedovaté, vlastní obal jádra je však 

velmi chutný. Já plody tisu jím, ale jádro vyplivávám. Mám se rád.  

Přijde mi, že tis není jen symbolem Krompachu, ale i Vaším.  

Snažím se vážit si každé sazeničky, které se v zárodku ujmu. Jsou to pro mě děti starého tisu. Tak to beru.  

Jak vlastně probíhá proces "porodu" nového tisu? 

Ptáci sezobou míšek, tedy plod. Ten projde trávicím traktem a když skončí s výkaly u mě na zahradě, je tu nový 

stromek...a pak už jen moje péče.  

Zdá se, že, ačkoli jste ve skautingu, strávil "jen tři" poválečné roky, zůstalo to poslání ve Vás. Cítíte se skautem na 

doživotí? Ovlivnilo Vás to? 

Ovlivnilo. Tak jako každá zkušenost. Všechno, čím si projdete, Vás formuje, vychovává...Junák má jistě svůj podíl. Ten 

největší mají mí rodiče.  

Rád bych si s Vámi povídal do tmy, ale manželka by mě nepochválila. Čekala mne podstatně dříve, ale nešlo to. Moc 

Vám děkuju za rozhovor a za to, že jsme se mohli potkat. 

Nezabije Vás. Nezabije, protože Vám pro ni dám tuhle kytku (v dešti, který nám po celou dobu bubnoval nad hlavami do 

stříšky velkého slunečníku) odchází a odřezává hortenzie. A nezapomeňte příště přijít spolu... 
 

 

Babinec  

Zdravím Vás ženy. opět Vás zvu na další povídání. Přijďte 27. srpna v 19. hodin „Na Hřebenovce“. 
Jarka  
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Zamyšlení nad budoucností koncertů v Krompachu. 

 
Koncerty v Krompachu? 

Nevím, jak začít. Jsem napůl Pražák a napůl Krompašák. Takový hybrid. Každopádně jsem 33 roků členem Pěveckého 

souboru ČVUT. A ať se na to dívám, z které chci stránky, z té první, druhé nebo třetí, nemám smíšené pocity, ale pořád jen 

ten jeden. Pocit jakéhosi zklamání, nepochopení a pro mne nevysvětlitelných lidských postojů. 

Před více než dvaceti roky jsme se domluvili při posezení v hospodě s mými přáteli ze souboru a s přáteli Krompašáky, že 

bychom mohli my jako soubor přijet sem k nám do Krompachu a přivézt pro zajímavost i trochu jinou kulturu než jenom 

tu zdejší naší pivní. Tenkrát byl starostou těsně po revoluci ještě pan Machytka. Ve spolupráci s oybinskou radnicí jsme 

uspořádali vystoupení nahoře v Oybině v oybinských ruinách a druhé v krompašském kostele. Koncerty, hlavně ten 

krompašský, měl obrovský úspěch. Byli jsme požádáni, zda bychom nemohli zase někdy přijet a vystoupení opakovat. A 

protože jsem Pražák a taky Krompašák a zároveň člen souboru, stala se zde naše vystoupení časem pravidlem a tradicí. 

Vystupovali jsme nejen zde, ale i v okolí, např. v Mařenicích, třeba při svěcení nových zvonů, nebo v Srbské Kamenici, 

v Jonsdorfu nebo v Žitavě. Členové souboru sem jezdili a jezdí rádi, neboť je zde bezvadné publikum a za ta léta je zde náš 

soubor populární a je místními občany vítán už jako „jejich“ soubor a příjemné zpestření jinak zde doposud absolutně 

fádního a nečinného bytí. Mnoho členů souboru ke mně jezdí na návštěvu, na dovolenou a s místními občany jsme vlastně 

srostli. 

 Po vzniku SpK jsme začali konat pravidelné kulturní akce i v rámci příhraniční spolupráce. Navázali jsme kontakt a 

spolupráci s Žitavským pěveckým sborem. V současné době spolupracujeme i s Kytlickým chrámovým sborem. Na naše 

vystoupení se všichni těší a nechodí na něj jenom krompašští, ale i hosté z blízkého či vzdálenějšího okolí. Vedení obce 

Krompach toto kvituje s povděkem a uznáním, že vykonáváme něco pro obec. Poskytuje nám finanční podporu na naše 

koncerty a pomáhá nám společně s SpK s organizací a zázemím pro členy souboru. Jelikož oficiálně vystupujeme na 

pozvání SpK, spolek se snaží vždy získat nějakou finanční podporu u všemožných kulturních organizací. Málokdy se to 

však podaří. Z valné části si naše náklady hradíme sami, něco vždy přispěje sama obec a něco vybereme na dobrovolném 

vstupném. Musíme si platit v prvé řadě dopravu, což je z Prahy nemalá částka, zvláště v tomto počtu účinkujících. Při 

slavnostnějších akcích a aby naše vystoupení měla vysokou úroveň si najímáme, stejně jako v Praze, profesionální sólisty. 

Krompašští si jistě vzpomenou na Rybovu mši vánoční, provedenou již dvakrát v místním kostele. K výdajům je nutné 

připočítat i náklady na ubytování. Jelikož se na hotelové ubytování všech členů souboru či sólistů peněz samozřejmě 

nedostává a členové souboru jsou většinou nemajetní studenti, spí se různě a jak se dá. U mne na chalupě, u sousedů, u 

přátel v obci, na zemi na karimatkách a ve spacáku, po půdách či v garážích a v květnu třeba už i pod stanem. Všemožně 

nám vždy vycházela vstříc restaurace Vyhlídka a v dnešní době máme velmi dobrou spolupráci s restaurací Hřebenovka, 

která nám poskytuje ubytování za sníženou cenu a se sníženými službami, což nám vyhovuje. (Ve spacákách, bez snídaně 

atd.) Pravidelně teď vystupujeme na obou stranách hranice. Začínáme v sousedním Jonsdorfu a potom na naší straně v 

krompašském kostele. 

A teď bych se chtěl trochu pozastavit nad přístupem k našemu vystoupení té i oné strany. 

V německém Jonsdorfu jsme vždy vřele přivítáni osobně panem farářem. Na faře pro nás vždy zajistí zázemí se sociálkou 

a zařídí malé občerstvení. Potom nás v kostele představí publiku a náš koncert vždy osobně uvede. Na závěr nám poděkuje 

za vystoupení s přáním mít možnost nás příští rok zase v Jonsdorfu přivítat. Vyjádří poděkování i v češtině, což působí 

v německém dialektu velmi mile. Pak rozdá pár malých dárečků, většinou čokoládových. A obsah dobrovolného příspěvku 

na dopravu, vybraného při našem koncertu do jeho kasičky, nám předá. Z tohoto příspěvku, který je vybrán pro nás, my 

samozřejmě přispějeme dle našeho vlastního uvážení na údržbu kostela. Žádný pronájem ani úklid nám není účtován. 

Oboustranná slušnost, dokonalá souhra. Kostel je vždy čistý, vyvětrán a udržován v naprosté čistotě. Nikdy nebyl jediný 

problém. 

A teď na naší straně. Před každým naším vystoupením v krompašském kostele muselo vždy SpK zajistit brigádu na úklid 

kostela a místní obětavé ženské i chlapi tam třeba dva dny šůrovali a tahali vodu až z radnice. Třeba i po opravách a 

řemeslnících, kdy byl proveden jenom hrubý úklid. Podlaha špinavá, kluzká, zelená od mechu, všude prach a špína a na 

zapatlané lavice byste si asi nikdo nesedl. Kostel je nyní i po rekonstrukci zanedbaný, příšerně špinavý, páchnoucí, 

plesnivý, nevětraný a neudržovaný. I po rekonstrukci do něj stále zatéká. O kostel se absolutně nikdo nestará. Po Vánoční 

mši se kostel zavře a otevře se až na náš květnový koncert. Do té doby sem nevstoupí ani noha. Jako třeba letos, kdy byly 

v kostele pod půlcentimetrovou vrstvou prachu nainstalovány v květnu jesličky ještě od Vánoc. Neměly být na Tři krále již 

uklizeny? Nebo jsou snad připraveny již na příští Vánoce? Lavice byly opět špinavé, ty SpK stihlo ještě otřít, ale na větší 

úklid již nemělo čas, protože klíče od kostela byly spolkem Jánské kameny – Johannisstein, z.s (přesný název jsem si 

bohužel nezjistil a omlouvám se za případnou nepřesnost), která má kostel v pronájmu, předány k dispozici SpK těsně před 

naším vystoupením. Návštěvníci i účinkující jenom kroutí hlavou, do jakého chléva to byli pozváni. Již několik let se 

mluví o tom, že by do dveří kostela měly být nainstalovány mříže, aby mohly v příznivém počasí zůstat dveře otevřeny a 

bylo zajištěno větrání. Tím by se zamezilo plísním a zápachu, který zde je. Dokonce jsou i dobrovolníci, či spíše 

dobrovolnice, které jsou ochotny se této větrací služby zdarma ujmout. Je trapné, že opravu kostela zařídila společnost 

Jánské kameny s nemalým příspěvkem obce Krompach a samotná církev, která do této opravy nedala ani korunu (jestli se 

mýlím, ale myslím si, že ne, tak se omlouvám) není schopna ani po letech tuto mříž zajistit. Zvláště v době, kdy byly církvi 
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navráceny miliardové majetky, mi připadá obyčejná mříž, i v uměleckém a stylovém provedení za několik tisíc, jako 

absolutní prkotina. O kostel se prostě ani po rekonstrukci nikdo nestará. Že v Krompachu je málo věřících? Ano to je. Ale 

to není důvod, proč by kostel neměl být udržován. Alespoň v čistotě. Kostel je přece národní kulturní památka. A na tuto 

památku byly také poskytnuty finanční dotace a příspěvky. Ty nebyly poskytnuty pro těch pár věřících, kteří v obci jsou. 

Ty byly poskytnuty pro tuto památku, pro objekt kostela. A že se o něj nikdo dále nestará je trestuhodné. 

A teď zpět k našim koncertům. Po dlouhém dohadování mezi církví a SpK bylo domluveno, že SpK nebude platit církvi za 

pronájem a nedej bože úklid kostela, jak bylo původně požadováno, žádný poplatek, ale že církvi při příležitosti našeho 

koncertu poskytne jednorázový sponzorský dar. Výši daru znám, není velká, ale nebudu ji zveřejňovat, protože si myslím, 

že jakýkoliv vyžadovaný dar, nebo poplatek, byť sebemenší, je absolutně nemorální. Opakuji. Koncerty jsou pořádány 

v obci a pro obec, která poskytla dvakrát nemalý sponzorský dar na opravu kostela. Tato obec přispívá SpK na činnost 

našeho souboru při akcích pořádaných výhradně pro obec a z této částky poskytované SpK na činnost našeho souboru si 

chce církev ukousnout ještě alespoň něco pro sebe. To je nemorální. Kostel sice zapáchá, ale peníze nesmrdí. Kdekoliv 

jsme zde v okolí zpívali, nikde jsme, respektive SpK, nic platit nemuselo. Myslím, že tady vzniknul dojem, že SpK na 

koncertech vydělává, anebo si náš soubor ČVUT nemá kde zazpívat. Náš soubor je sice amatérský, ovšem spolupracuje 

s renomovanými umělci a renomovanými hudebními tělesy. Ty do Krompachu s námi pozvat nemůžeme, protože by to 

nikdo nezaplatil. Proto zde vystupujeme bez orchestru, jenom s klávesami, bez nároku na honorář. Vystupujeme např. 

v pražském Rudolfinu, Chrámu sv. Mikuláše, Chrámu sv. Víta, sv. Ludmily, na Pražském hradě, ve Smetanově síni atd. 

atd. Do Krompachu jezdíme proto, že je to pro obec (mimochodem i pro moji obec) kulturní přínos, který není na 

vesnicích zcela obvyklý, jsme zde žádáni a obyvateli tradičně mile vítáni. Nevím ovšem do jaké míry jsme zde vítáni 

vlastníky či nájemci kostela. Asi jenom pro ten finanční přínos, který bychom měli zajistit. Nikdo ze zástupců církve se 

totiž na nás do Krompachu nikdy nepřišel podívat, ačkoli jsou vždy pozváni. Jenom nyní dodal pan farář do kostela 

kasičku na vybírání příspěvků na opravu kostela. Celý rok kostel zeje prázdnotou, nic se tady neděje, nikdo sem nechodí, 

nevětrá. Kostel chátrá a pustne. Když SpK společně s obcí zajistí, že jednou do roka je kostel opravdu hojně navštíven, 

hned se toto církev snaží pro sebe využít a zpoplatnit. Církev nám na naše koncerty nezajistí kromě odemknutí špinavého, 

páchnoucího a zanedbaného kostela vůbec nic. Je trapné, když my, myslím soubor ČVUT, přijedeme do Krompachu ve 

slavnostním, sborovém oblečení, ve kterém zpíváme na Pražském hradě, v Rudolfinu a jinde a máme vystoupit 

v páchnoucím chlévu, kde se účinkující i návštěvníci štítí něčeho dotknout. Mimochodem, absolutně stejné vystoupení, 

které jsme provedli nedávno u nás v Krompachu, bylo o týden později provedeno v pražském Rudolfinu, ovšem 

s filharmonií a s profesionálním houslovým virtuosem panem Svěceným. 

Snaha církve vydělávat na akcích pro obec, která sponzoruje opravy jejich kostela je neetická. Církev svůj vlastní kostel 

sama neopravila. Vše zařídilo Jánské kameny – Johannisstein, z.s. z dotací, které samo zařídilo a částečně i z příspěvků 

poskytnutých obcí. Společnosti Jánské Kameny za to velké díky. Kostel je kulturní součástí obce a myslím si, že obyvatelé 

této obce si zaslouží být informováni o jeho pronájmu a vývoji a financování oprav, aby se předešlo šuškandám a 

spekulacím. Tyto informace jsou pro veřejnost prakticky nedostupné a snad i utajované. Proč? Vždyť obec má na návsi 

veřejnou úřední desku, nebo má internetový portál, kde se můžou občanům obce jim nejasné vlastnické a nájemní vztahy 

jednoduše vysvětlit a postup oprav zveřejnit. Rozhodli jsme se také vznést dotaz na litoměřickou diecézi, do jejíž 

kompetence krompašský kostel spadá, s prosbou o vysvětlení celé této problematiky. 

Co k tomu říci nakonec. Co dál. Je to opravdu k zamyšlení. V souboru budeme toto projednávat hned na začátku příští 

sezony při sestavování dramaturgického plánu na příští rok. A to, co jsem teď napsal, jsem napsal jako soukromá osoba, 

nikoliv člen SpK, kterého ostatně vůbec nejsem členem. Zato jsem dlouholetým členem souboru ČVUT, za který bojuji se 

vší svou silou. Teď už nejde ani tak o vydané peníze, ale o morálku. Ať si to každý přebere podle svého. 

Jiří Pomahač, Pražák, Krompašák a člen Pěveckého souboru ČVUT Praha. 

Kultura Cvikov 
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K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  10.8., 31.8. 2019  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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