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Zprávy z obce 
 
 

 

 
 
 
 

Volby do zastupitelstva obce se konají 
v pátek 5.10.2018 v 14:00 - 22:00 

 a  
v sobotu 6.10.2018 v 8:00 - 14:00 

 
 

Úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost: 
 

pondělí 09:00 17:00 

úterý 09:00 12:00 

středa 09:00 17:00 

čtvrtek 09:00 12:00 

pátek 09:00 12:00 

 
 
Přednáška o historii finanční stráže 
 
Obec Krompach zve dne 28.9.2018 od 18 hodin, 
v prostorách obecního úřadu na přednášku Finanční 
stráž aneb Historie finanční stráže se zaměřením na 
Šluknovský výběžek a rok 1938 v regionu, kterou 
pořádá Jednota Československé obce legionářské v 
Mladé Boleslavi. Přednášet bude pan Ing. Jaroslav 
Beneš, známý a uznávaný odborník specializující se na 
toto téma. 
Díky   František Chadima, starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

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

Č.10/18      www.spk-krompach.wbs.cz    říjen 2018 
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Babinec 
 
Zvu vás na Hřebenovku 20.10.2018 v 19 hodin. 
Všem tímto děkuji a těším se na další setkání, abychom probraly, co je nového a zajímavého. 
Zdraví vás Jarka 
 
 
Ozvěny z Buřtobraní – 22.9.2018 
 
Příprava letošního setkání byla sice trochu hektická, když jsme ráno zjistili, že postavený stan nám vítr poponesl o 10 
metrů a poškodil ho, ale vše se podařilo dát do pořádku a akce se i přes ne zrovna teplé počasí podařila.  
Děkujeme touto cestou všem, kteří se na uskutečnění akce svou prací podíleli, bez nichž by se akce nemohla konat. 
Zároveň děkujeme hasičům, kteří nám pomohli po skončení akce "rychlým zásahem" stan složit a uklidit a  
blahopřejeme ke druhému místu v soutěži, kterou ten den absolvovali. 
 

   
 

 

  foto: Jan Horáček  

SDH KROMPACH  
V příštím čísle se dozvíte o celoroční činnosti místního SDH. 
Vzhledem k činnosti, kterou naši hasiči konají pro obec a její obyvatele, a k jejich soutěžním aktivitám to budou jistě 
zajímavé informace. 
Vzpomeňte třeba jen na fontánu při letošních CMS, kterou jste jen tak někde vidět nemohli. 
 
Další díl vzpomínek pí. J. Cihelníkové,  
 
Vzpomínky – 1.část. 
Tato vyprávění budou jen úryvky vzpomínek, které vás snad zaujmou, a vy starší určitě budete rozumět, o čem vyprávím. 
Draní. 
Snad v každé chalupě se tenkrát chovala drůbež, králíci, husy. Na Vánoce se krmily 3 husy. 2 husy rodiče posílali do 
Prahy příbuzným a 1 jsme snědli. Mezitím se husy 2x škubaly. Z toho peří, když ho bylo dost, měla být výbava pro nás 3 
děti. Pro každého 2 peřiny a 4 polštáře. Takže se sešly dračky, byly to sousedky, které si navzájem takto pomáhaly. Bratr 
a sestra byli na internátě a doma jsem zbyla jen já. Přiznám se, že jsem moc nadšená nebyla, ale ženy si při draní peří 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

3/6 

vyprávěly o všem možném, též bylo i veselé vyprávění a bylo zle, když jsem do peří kýchla. Na dodernou se pekly 
koblihy jako poděkování. Maminka nám všem dětem opravdu ušila peřiny a polštáře. Ještě je mám a vždy, když 
povlékám, tak s úctou a dojetím zapínám dirky, které všechny maminka ručně obšívala. Dodnes se nepářou. 
Černá hodinka. 
Když jsme se roku 1949 nastěhovali do našeho baráčku, nebylo v něm nic, ani kamna. Tatínek si koupil bouračku, z které 
vybral rozbouraná kachlová kamna. Ta nám postavil v kuchyni pan Sokota. Byl údajně vyučen, ale kamna v zimě nehřála. 
Tak jsme na zimu ještě do kuchyně stěhovali malá kamínka. Kuchyň, kde jsme celoročně žili všichni, nebyla velká, místa 
tam moc nebylo, ale tenkrát jsme k životu moc nepotřebovali. Spát se chodilo nahoru, kde se netopilo. Jen o Vánocích 
tatínek nacpal piliňák. Vánoční stromek, který tam byl, voněl a bylo to úžasné. Nikdy mně už stromek nevoněl jako 
tenkrát, v dětství. 
Ale teď už k té černé hodince. O televizi jsme tenkrát skoro nic nevěděli. Bylo jen rádio. A bylo to úžasné. V sobotu 
odpoledne rozhlasová hra, v neděli od 13 hodin pohádka. Všichni jsme poslouchali. Ale nejzajímavější byla sobotní četba 
na pokračování od 19 hodin večer. Ta kamínka uprostřed místnosti měla v tálech mezery, a když se zhaslo, tak po stropě 
tančila světýlka, a každý z nás si našel místečko a poslouchal. Pamatuji na vyprávění herce pana Filipovského o 
Pučálkovic Amině nebo od Gastona Leroux Fantom opery. Bylo to tak napínavé a strašidelné. Mělo to velké kouzlo té 
černé hodinky. Tenkrát jsme to brali jako samozřejmost. Jak se vše měni, zapomíná se na mnoho takových krásných 
rodinných chvilek. 
Kino. 
Po podesátých létech jezdilo do vesnic takzvané putovní kino. Ve Světlé se promítalo v restauraci na křižovatce (dnes se 
tam otáčejí autobusy). My děti jsme s napětím čekaly, až se dole u obchodu pana Krátkého objeví auto s dlouhým 
čumákem, podobné dřívějším sanitkám. Hned jsme pomáhaly odnášet na sál různé kufry, krabice a tašky s filmovým 
materiálem. A pak jsme nadšeně čekaly, až pan promítač vše smontuje dohromady a na plátně se objeví první trhané 
obrázky. Většinou to byly ruské filmy, válečné a smutné. Ale kreslená ruská Popelka mě tenkrát okouzlila. Nedávno ji 
opět v televizi dávali. Pro nás děti, které jsme pohádku slyšely jen v rádiu, to byl zážitek. Často se film trhal, v nejhorším 
se někdy i promítačka rozbila a nedohrálo se. 
Večer se promítalo pro dospělé. Stalo se, že když jednou za čas maminka přemluvila tatínka, aby šli na film, vždycky se 
něco porouchalo a film do konce neviděli. A tak, když přijelo kino, mnoho lidiček si přálo, aby Písař zůstal doma. 
Pro dnešek končím a příště Vzpomínka na rok 1968. 

Jana Cihelníková-Písařová 
 
Kultura Cvikov  
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Kultura Nový Bor  
 
Městské divadlo pondělí 8. října v 19 hodin 
MANŽELSTVÍ V KOSTCE 
Představení je skvělou příležitostí pro komediální talent 
dvou skvělých herců Zuzany Kronerové a Oldřicha 
Navrátila . Oba hrají dvacetileté, když se seznámili na 
břehu Berounky i sto dvacetileté, když přemýšlejí na 
lavičce v Beskydech, proč se jim vlastně nepovedlo 
zakroutit tomu druhému krkem. 
Vstupné:  320 Kč 
 
Městské divadlo úterý 16. řína v 19 hodin 
Agentura HARLEKÝN 
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TE ČE VODA 

„Poznání šokem“, „Stopy holubic“ a „Já jsem Herbert“ – 
tři směšné, ale i lidské příběhy, odkrývající kouzlo zcela 
obyčejných situací. 
Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Naďa 
Konvalinková, Libuše Švormová a další. Režie: Pavel 
Háša 
Vstupné:  390 Kč 
 
Navrátil ův sál pátek 26. října v 19 hodin 
PAVEL VĚTROVEC & band 
Tradiční večer světové i české hudby v podání Pavla 
Větrovce a jeho hostů. 
Vstupné:  100 Kč 
 

 
 
 
Upozornění od p. Hlinomaze na regionální literaturu  
 
Česká Lípa, město na Ploučnici 
 
Tento titul nese impozantní historicko-vlastivědná kniha velkého formátu i rozsahu, jež vyšla letos péčí města České Lípy 
z pera početného kolektivu českolipských i regionálních odborných autorů. Je k dostání v Informačním centru České Lípy 
na náměstí vedle radnice. Její cena 1900,- Kč odpovídá jejímu rozsahu, obsahu i kvalitě. Náklad 600 kusů by měl 
dostačovat, aby pokryl potřebu odborných institucí i nemnoha opravdových a vážných zájemců o dějiny a přírodní 
poměry města i okolního Českolipska.  Publikace je vytištěna na křídovém papíře s bohatou obrazovou přílohou. 
Výpravná kniha začíná geologickým rozborem krajiny a je rozdělena do tří částí: 1. obsahuje chronologický výklad dějin 
(za velmi důležité je třeba považovat zhodnocení důležitých listin a zveřejnění „městského pořádku“ z konce 14. stol. na 
s. 111, ale i dějiny česko-německých vztahů ve městě v 19. a 20. stol.) 2. se věnuje výraznějším městským tématům 
(kostely, budovy, významné stavby). 3. jsou témata zpracována pouze stručně informačně jako spíše dosud méně 
probádané okruhy a témata (slavné osobnosti a rodáci, připojené obce, pojmenování ulic). Součástí jsou i životopisné 
medailony autorů. Závěrem lze konstatovat, že kniha je určena pouze pro skutečně zapálené příznivce dějin města a jeho 
regionu a stane se jistě ozdobou knihovny každého vážného zájemce. Její informačně dokumentační hodnota je 
nepochybně vynikající a trvalá. 
 
 
Vlastivědný sborník Českolipska, Bezděz 2018 
 
Tato ročenka vydávaná českolipským muzeem v letošním roce uveřejnila, mimo jiné, velmi zajímavý a přínosný článek 
ohledně krompašské historie od českolipských historiků Jaroslava Panáčka a Michala Gelnara: Schürerové z Waldheimu 
na Krompachu a jejich huť. Poměrně rozsáhlý článek se vyznačuje faktografickou hutností o tomto sklářském 
nobilitovaném rodu v Krompachu usazeném od poloviny 16. století se sklářskou hutí pravděpodobně na místě dnešního 
„Čtyřdomí“ za Kulichem u cesty směrem do Mařenic. Existenci tamní sklárny potvrzují mnohé archeologické nálezy a 
v krajině dodnes trvající vykácené holiny na místo lesa, který posloužil k rozžhavení sklářských pecí. My jsme se zde již 
před nedávnem zmínili o Martinovi Schürerovi, který byl sekretářem posledních Rožmberků, čímž se asi z celého rodu 
nejvíce proslavil. Pro Krompašany je jistě pozoruhodná skutečnost, že zmíněný hutní statek byl roku 1670 prodán Georgu 
Gottemu (též Gothe), tedy předkovi později nejrozvětvenější krompašské rodiny. Navíc k roku 1843 pozemky v těchto 
místech patřily nadále jistému Josefu Gothovi. Pozitivem článku je i podstatné zmínění vyhořelého krompašského 
hostince U zámku v obrazové příloze (prostřednictvím zlovolného žhářství), jako jednoho ze sídel zdejšího sklářského 
rodu. Nepochybně vážnému zájemci o hlubší poznání dějin Krompachu bude tento článek velmi užitečný a lze říci, že 
celé číslo této ročenky je velmi zajímavé pro dějiny Českolipska.  
 
 
 
 
 
 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

5/6 

Pozvánka pro zájemce o výuku předení na kolovrátku – pořádá Krompach umí. 
 

 
 
HEJ RUP. A JE TO ! 
 
Ten Krompach je zakletý. Už jsme tu měli stavbaře, který přes 25 let vozil kolečko cihel z kouta do kouta a nic. Teď je to 
horší. Je to na návsi. Je to v centru. Je to na hlavní třídě. Musíš jít kolem. Musíš tudy jet. I turista, i návštěva, i 
pořádkumilovný Němec. Ta hospoda U zámku je zakletá. Napřed ji milovník ohňů nechá vypálit. Dokonce až na druhý 
pokus to vyšlo. 
A pak ji koupí FIRMA. Pokud barák koupí jedinec, nese jméno na trh. V dobrém i ve zlém. Za právnickou osobu schováš 
ledacos. Když koupili spáleniště, dušovali se: "Do dvou tří let točíme pivo..." Ta doba uplynula. Kde nic, tu nic. Není ani 
vyklizeno. A barák nechce spadnout. Na návsi je nepovolená skládka. Co na tom, že na vlastním. Je to bordel. A je to 
drzost. Je rok stého výročí vzniku republiky (ale i kdyby nebyl!). Všechny obce uklízejí a snaží se vypadat. U nás vzniká 
kolem pomníčku elegantní parčík, loučka či jak se to nazve a 100 m dál na vás čučí ohořelé trámy zasypané sklem a sutí. 
A je to tu zas. Dva až tři lidé pracují týden v roce, nejlépe na podzim. To něco značí. Především ohromné pohrdání 
venkovem. Jinde by si to nedovolili. Třeba v Praze. Nevím, proč mne napadlo zrovna tohle město... Stavba by musela pod 
plachtu a kolem dokola by se neválel nábytek a další nepořádek. A je to i nebezpečné... Na tom pozemku ze strany (tedy 
také na návsi) jsou dvě lípy, vysazené ke 30. výročí republiky. Je jim 70 let a jsou v hrozném stavu. Šikovný chlap by je 
upravil za chvíli a takové tu máme. Chybí snaha, chybí pokora, chybí vztah k obci. Chybí toho víc. 
Opravdu si mohou dovolit všechno? 

zdraví vás Josef Vincík 
 
K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
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Pro pohodu pár žákovských perliček 
 
Kdyby chlapci vpředu, kteří se hádají o fotbalu, byli trošku potichu, jako třeba chlapci uprostřed, kteří soustředěně luští 
křížovku, pak by chlapci vzadu mohli spát bez neustálého rušení. 
 
Předávám ti opravený domácí úkol. Řekni otci, že se už o dost zlepšil, ale pořád to není to, co od něho čekám. 
 
Tyfus je velmi zlá nemoc. Kdo jí padne za oběť, zemře nebo zhloupne. V mládí jsem ji měl naštěstí jen v lehčí formě. 
 
Jsem ráda, že ses konečně naučil botaniku. Vidíš, jak ti to jde, když se vám pokazil televizor. 
 
Přírodní rezervace je místo, kde nacházíme víc odpadků a střepin než jinde. Úkolem horské služby je zajišťovat na horách 
dopravní značky. Kde je hodně odpadků, tam chodí lidé za krásami. 
 
 
Inzerce a jiné 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2018: 29.9., 20.10. 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. 

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 


