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Zprávy z obce 

 
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat 29.9.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti. 

 

Program:  

1/ Úprava cen vodného a stočného na období 2020/2021. 

2/ Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům - p.č. 1029/8 a p.č. 1143/9 v k.ú. Krompach. 

3/ Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům –  p.č. 1877/8 a p.č. 1884/3 v k.ú. Krompach. 

4/ Schválení výběru dodavatele a Smlouvy na akci: Projekt Okolo Hvozdu č. 100309715. 

5/ Schválení Pasportu místních komunikací obce Krompach. 

 

Volby do krajských zastupitelstev a do senátu 

Volby se konají: 

Pátek 2.10.2020 od 14:00 do 22:00 hodin 

Sobota 3.10.2020 od 8:00 do 14:00 hodin 

Volby budou probíhat v prostorách zasedací místnosti OÚ 

 

Pro obě akce platí: 

Je třeba zásadně dodržovat vládou nařízená hygienická opatření 
 

Dopoledne se zvířaty 
 

V neděli 20.9.2020 pořádalo SpK "Dopoledne se zvířaty". 

Program, který se odehrál přímo na půdě DD Krompach, se 

skládal ze dvou představení - ukázky dravců a předvedení 

výcviku australského ovčáka. 

Rádi bychom s touto tradicí pokračovali i v dalších letech. 

Děkujeme Mgr. Martině Hendrychové (na fotografii) a 

panu Zemanovi, který se svým psem dorazil z Litoměřic, 

za to, že i v časech, které setkáváním a kultuře obecně moc 

nepřejí, dorazili a zpříjemnili tak dětem z Krompachu jeden 

z posledních letních dní... 
Kuba Horák 

 

 

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

 

č. 10 říjen  www.spk-krompach.wbs.cz       vydáno v Krompachu 25. 9.2020 
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Na Krompachu začala o posledním letním víkendu cvičit nová hudební skupina s názvem "Nouzový 

vchod". 

Jejím frontmanem je stále ještě novousedlík Kuba Horák, který tak po tříleté pauze navazuje na svou muzikantskou 

činnost se skupinou Zhasni, s níž se v roce 2013 dočkal i nominace na cenu Anděl v kategorii Folk. Když Covid a 

Bůh dá, dočkáme se na jaře křtu Kubovy sólové desky, na jejíž nahrávání můžete, chcete-li, přispět předplatným. 

Zajímavostí je, že některé písně byly napsány přímo u nás, na krompašské Truhlárně. Tak jako v případě Zhasni, 

půjde převážně o tišší akustickou muziku s akcentem na textařinu, které se autor učil u osobností jako Vlasta Redl, 

Slávek Janoušek, Vladimír Merta apod. Zapojena bude i jedna z nejmladších obyvatelek obce Anička Maruška 

Horáková. Kuba, který se cítí být více textařem než kvalitním hudebníkem, se v kapele setkává se skvělými hráči z 

Prahy, Liberce a Nového Boru. 

 

Pro zájemce o předplatné cd s pracovním názvem "Datová schránka" uvádíme účet: 670100-2207294666/6210 

 

Doporučená (ne daná) cena činí Kč 300,-  Kuba všem, i těm, co jeho hudebnímu projektu už pomohli, děkuje za 

podporu! 

 

Uvádíme také odkaz na youtube, kde můžete vidět v akci zmíněnou Aničku: 

https://www.youtube.com/watch?v=3G9tX9bMa2I 
redakce 

 

Noví obyvatelé „Údolíčka“ 

Dvě nová zvířátka se usídlila v klidné části Krompachu, kterou všichni nazývají „Údolíčko“. Prosíme – nerušit !!! 

 

 
Foto: M. Truksa 

Babinec 

Na babinec můžete vyrazit 13. října v 19:00 hod do restaurace „Na Hřebenovce. 
Bude to pravděpodobně letošní poslední setkání vzhledem k počasí a stavu pandemie. 

Zvou Vás organizátorky: Jarka a Renata 

 

Jak to bude letos v obci s některými akcemi? 
 

Na rovinu, špatně!! 

Situace s koronavirem se neustále zhoršuje a to dokonce i v Libereckém kraji. 

Museli jsme zrušit nejen Buřtobraní, zrušila se všechna letošní plánovaná představení divadelního spolku ĎAS. 

A nejčerstvější zpráva, ruší se i koncert Pěveckého sboru ČVUT Praha plánovaný na první advent 28. 11. 2020. 

Držme si palce a přežijme ve zdraví! 

Snad se to vše v příštím roce vylepší a začneme zase normálně žít. 

redakce 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3G9tX9bMa2I
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Jaroslav Ježek očima Václava Holzknechta, českého klavíristy, hudebního vědceahudebního popularizátora 
Závěrečná část 

 

V New Yorku se Ježek sblížil s několika krajany, učil jejich děti hře na klavír a začal se zajímat o mužský pěvecký sbor při 

tzv. Dělnickém domě.  Pod jeho vedením se během roku projevil jeho vliv na kvalitu tohoto tělesa.  Ježek …předvedl svůj 

Československý pěvecký sbor v neděli 6. dubna 1941. Sál byl vyprodán, tím spíše, že šlo o první celovečerní sborový koncert 

v New Yorku vůbec. … Úspěch byl naprostý jak u obecenstva, tak u kritiky. Práce s amatéry nebyla snadná, ale Ježek ji rád 

dělal. … při zkouškách sboru seděl u piana a snažil se poznat, kdo mu tak falešně zpívá,…Najednou se začal široce usmívat, 

protože už objevil pachatele. „A to seš tedy ty?“, volal radostně, jako když četník chytí zloděje. Vzal si nemotoru stranou a 

učil se s ním tak dlouho, dokud to nešlo. Zpěváci ho měli ze srdce rádi. Se sborem pak vystupoval i na zájezdech po USA a 

v Kanadě.Po úspěchu koncertu si přály krajanky  založit ženský sbor. Ještě v tomtéž roce opět s úspěchem vystoupil i tento 

nový sbor, nazvaný Zpěvokol, a Ježek sklidil opět po jeho vystoupení velké ovace. 

 

Tyto úspěchy se střídaly se dny deprese a hlásily se také zdravotní problémy, zejména nemocné ledviny.. Často ho bolela 

hlava. Ztrácel chuť komponovat. Od doby, kdy vstoupila Amerika do války, přestala pošta fungovat a tím spojení s domovem 

zcela skončilo. V r. 1940 se seznámil s Františkou Bečákovou, zvanou v Americe Frances. Ta byla Ježkovi velkou oporou, 

starala se o jeho domácnost a zejména v době jeho psychických i zdravotních obtíží mu velice pomohla.  Doprovázela ho i na 

vycházkách, poslouchala jeho vyprávění a do určité míry mu nahrazovala matku. Přes veškerou péči Frances i dalších známých 

Ježek chřadl. Dokládají to fotografie z tříletého pobytu v USA. Na fotografiích se sice vždycky směje, dokonce se někde tváří 

„po americku“, ale je výrazně patrný zhoršený fyzický stav. Ve vzpomínkách známých a kamarádů je vidět i změnu osobnosti.  

Dříve komponoval lehce, psal rovnou na papír a skoro nic neškrtal. Nyní se soustřeďuje s obtížemi… Zanechá i 

rozpracované partitury. … Při dřívější spolupráci snášel kritiku svých druhů lehce: nehodí se, dobře, tady je něco jiného. 

Nyní se zlobí, když mu vracejí jeho návrhy.Na Štědrý den 1941  byl převezen do nemocnice. Jeho zdravotní stav se stále 

zhoršoval. V 21. poschodí moderní nemocnice v New Yorku byla Frances a Jaroslav Ježek oddáni in articulomortis (tj. 

v nebezpečí smrti, kdy právně odpadají formality, spojené se sňatkem). 

 

Jaroslav Ježek zemřel 1. ledna 1942. Frances po válce přijela do Československa a přivezla urnu s Ježkovým popelem do 

Prahy. Po slavnostním rozloučení v Domě umělců byla urna uložena do rodinné hrobky na Olšanech. 

Když 20. ledna 1939 připlula trojice V + W + Ježek do přístavu v New Yorku, Ježkova první otázka byla zcela nečekaná: 

„Nevíš, kde hraje Benny Goodman?“  

Jednou nahrával Werich v new yorském rozhlasu a než byl připraven stroj, bavil se tím, že si pouštěl Ježkovu desku. Ve 

vedlejším studiu zkoušel Benny Goodman, jedna z velkých hvězd amerického jazzového nebe. Zatím co Werich desku 

poslouchal, vstoupil Goodman do místnosti. Hudba ho zaujala do té míry, že se zeptal: „Co to je?“  

 „Ale, to je skladba mého kamaráda,“ řekl Werich. 

 „To je znamenitá věc, kdo to je ten Váš kamarád?“ 

 „Už umřel. Byl to Čech a jmenoval se Ježek.“ 

„Ale dělal to tady přece, ne?“ 

„Kdepak, dělal to doma a před válkou.“ 

Goodman žasl. Tak dávno a s evropským orchestrem? To není možné. Pak to byl úplně výjimečný talent. 

 

 

 

 
 

Podle knihy V. Holzknechta připravila J.Náprstková 

 

 

Jedno vyprávění skončilo a předkládáme další od známého krompašského písmáka, p. Pomahače. 

Tak se tedy dobře bavte. 

 

Život na vsi. 
Děda po válce z „Fondu národní obnovy“ jako válečný poškozenec koupil po odsunutých Němcích barák zde v Krompachu. 

Já je, ty Němce, respektive jejich dceru znám. Po revoluci, po otevření hranic, k nám přišla starší paní, představila se a jestli 

se smí prý podívat, kde se narodila a že se jde také podívat, kam chodila do školy a navštívit ve vsi svou bývalou spolužačku. 

Skamarádili jsme se a občas se i navštívíme. Dal jsem jí staré, její dětskou rukou podepsané ramínko, které zde zůstalo a viselo 

mi šedesát let ve skříni. Ledacos mi o domě vyprávěla a řekla i různé podrobnosti, které já jsem nevěděl. Dnes už je to hodně 

stará bělovlasá paní.  Zde, v tomto jejich bývalém domě, si děda po válce vybudoval vlastní pílí hospodářství. Vynechám 

politiku, ale válka, a pak i poválečná doba, byla pro lidi na obou stranách hranice děsně krutá.¨ 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 

Evidenční číslo MK: E 18130 

4/6 

Žil jsem tu v předškolním věku asi dva roky s dědou a babičkou, protože jsem dle pediatra byl takzvaně „chabrus“ na plíce. 

Do školy jsem šel tedy později s ročním odkladem, abych se tu na čerstvém luftu trochu vykurýroval a nebyl ze mne „chcípák“. 

Děda s babičkou mě v pěti letech naučili hrát žulíky, protože byli tenkrát jen dva a potřebovali třetího. Ve dvou to jde taky, ale 

ve třech je to lepší. A tak jsem seděl na hrnci s polštářem na židli, abych byl výš. Abych viděl a dosáhl, měl přehled a mastil 

jsem s nimi karty.  

Děda měl tenkrát opravdu „obrovské“ hospodářství. Spíše hospodářstvíčko. Nejvzácnější bylo prase, potom koza, asi dvanáct 

slepic a stejně hus. A spoustu králíků. A děda, který vyšel z bídy, za první války byl jako saniťák na Piávě v Itálii a za druhé 

strávil skoro tři roky po německých kriminálech a nakonec v koncentráku o hladu, vrátil se a měl čtyřicet pět kilo, byl tedy na 

toto jeho vybudované hospodářství patřičně hrdý. Pro něj to byl úspěch a majetek. Po smrti mojí tety, která umřela velmi 

mladá, se náš strýc i se svými třemi dětmi sestěhoval do domu dědy a babičky a zde žili a vychovávali děti společně a společně 

zde na všem i hospodařili. Na tuto dobu hrozně rád vzpomínám.  

Když jsme se tady tenkrát všichni sešli a sjeli, tak nás bylo v domě jako psů. Šest dětí a pět dospělých. My, myslím naše rodina, 

jsme samozřejmě bydleli a žili v Praze. Ovšem každé prázdniny a skoro každé soboty a neděle, jak to jen šlo, jsme sem jezdili 

s panem Bublou náklaďákem Opel Blitz, válečnou kořistí, na lavicích pod plachtou a byli jsme všichni tady. A šťastní. Tady 

to byl pro nás dětský ráj. Volnost, louky, lesy, zvířata, všechno to, co v Praze nebylo. No a potom, bratranci, sestřenice, 

kamarádi.  Oblečení i boty jsme dědili jeden po druhém. Obrácené zapínání na svetru? Pche, to byla banalita a nikdo si toho 

nevšímal. Sukni jako Jára Cimrman jsem ale nosit nemusel. Všichni kluci jsme dostali každý rok vždy jako dárek k Vánocům 

novou čepici zmijovku s bambulkou. V mrazu se nosila ohrnutá přes uši. Abychom si je poznali, tak byly různobarevné. Hnědé, 

zelené, šedivé, vínové. Česká čepice zmijovka dobyla svět, nosila se všude i v Orientu, je to vidět ve filmech z ciziny. Děda ji 

měl taky a strejda s mým tátou taky. Všichni. Na věšáku to bylo samý had. Braly nám je i holky, protože byly teplé. Myslím 

ty čepice.  

Doma jsme museli všichni samozřejmě se vším pomáhat. Bez rozdílu. S úklidem, s nádobím, se senem, s bramborami. Z lesa 

se nikdo nesměl vrátit bez soušky v ruce. Chodili jsme pást husy. Nejlépe na posekaný oves, na zbytky zrní, ale ještě lépe do 

neposekaného ovsa, na „panské“, do statkového. Husy oždibovaly zrní nastojato a když jsme je navečer hnali proutky domů, 

tak měly volata nacpaná k prasknutí.  To se dědovi tak líbilo, že se usmíval od ucha k uchu. To ale nikdo nesměl vědět. Hlavně 

strejda, který dělal účetního na statku, ten by se moc zlobil. Nebo jsme chodili oves takzvaně drhnout. Odrbávali jsme do hrsti 

polozralé zrní a dávali ho do tašek, nebo za košili. Tím jsme pak krmili havěť a prase. Děda nás napomínal: „Kluci, nervete to 

tak po kraji, zalezte doprostředka, ať to není vidět.“ Tak jsme se skrčili a zalezli.  

A taky jsme měli vlastní pole. Taky s ovsem a hned vedle byly brambory a tuřín. Když sekali statkové kombajnem a my měli 

to naše ovesné políčko hned vedle, tak děda pozval řidiče kombajnu na oběd, dal mu pivo a panáka a on pak posekal i ten náš 

malý záhumenek. Nějak ale předtím zapomněl vysypat to, co už měl předtím v bubnu, a spojil to i s naší sklizní. My měli 

potom takové hektarové výnosy, o kterých se nikomu nikdy ani nesnilo, mnohem větší než v Rusku. Na poli na bramborách 

jsme museli sbírat do sklenice pruhovaného amerického brouka, a pak jsme ho pálili na ohni nebo v kamnech. Slepice ani husy 

to nežraly. U kozy ani u prasete jsme to nezkoušeli. Mandelinky prý žerou jedině koroptve. Ty jsme bohužel neměli.  

Když brambory dozrály, děda je ručně vykopal, nechal oschnout, roztřídil pro prase a pro nás a uklidil okénkem po šupně do 

sklepa. Pro prase byly ty malé nebo nakopnuté. Pro prase se neloupaly. Vařily se ve slupce. My shrabali nať na hromadu, a 

když trochu zaschla, tak jsme pálili ohně a pekli si brambory v popelu. To bylo prima. To byla dobrota, když jsme tu černou 

připečeninu rozloupli, přehazovali si ji v ruce, aby vychladla, a pak to snědli. U toho jsme pouštěli draky. Ne kupované, ty 

jsme si každý sám vyráběl a soutěžili jsme, komu létá líp. Tuřín na vedlejším políčku byl určený výhradně pro prase, někdy i 

pro králíky. Skladoval se na zimu ve sklepě s bramborami. Když je ale tuřín malinký a mlaďounký, tak chutná líp jak kedluben. 

Občas ho děda z pole vytáhl, ořezal kudličkou rybičkou za korunu a dal nám pamlsek. To nám ale moc často nechtěl dávat, 

protože je to opravdu škoda. Z malinké řípičky, kterou jsme my měli tenkrát jako laskominu a slupli ji za půl minuty, vyrostl 

obrovský dvoukilový tuřín, často i větší. To byly tenkrát zlaté časy, zlaté dětství. Pro nás to byla Idyla. 

Kultura Cvikov             J.P 

    Klobouky Jana Přeučila 

Koncert v barvách Semaforu 

4.10.2020 19:00 

Nová generace divadla SeMaFor. Petr Macháček a Dáša 

Zázvůrková se svěží swing kapelou v jedinečném koncertu 

plném energie, humoru, ale především skvělé muziky. 

To nejlepší z tvorby Suchého a Šlitra, hity jako Tereza, 

Kolena, Tak abyste to věděla, Pramínek vlasů aj. 

 

ŠARLATÁN 

13.10.2020 19:00 

KINO V SEVERU 

Promítání nového českého filmu s Ivanem Trojanem v 

hlavní roli. 

Inspirováno skutečným životním příběhem Jana 

Mikoláška. 

18.10.2020 19:00 

Klubové setkání s výjimečnou hereckou osobností Janem 

Přeučilem. Přijďte si užít herecké a rétorické jevištní 

mistrovství tohoto úžasného člověka. Hostem večera bude 

jeho paní Eva Hrušková, která se vám představí v 

odpolední pohádce Šípková Růženka spolu se Zdeňkem 

Rohlíčkem. Večerem provází Jiří Zbořil. 

 
COMMEDIA FINITA 

21.10.2020 19:00 

Nesmírně vtipná divadelní hra o naší nejslavnější operní 

pěvkyni Emě Destinové. Výpovědi její pedagogické 

konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou 

svědectvím nejen o úspěších a pádech Emy Destinové, ale 

především o závisti a malosti, které jako důvěrné známé 

provázejí i naše životy. 

  

https://www.cvikov.cz/klobouky-jana-preucila/a-1104/p1=1046
https://www.cvikov.cz/koncert-v-barvach-semaforu/a-1101/p1=1046
https://www.cvikov.cz/sarlatan/a-1102/p1=1046
https://www.cvikov.cz/commedia-finita/a-1105/p1=1046
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Kultura Nový Bor 
Městské divadlo - sobota 10. Října - v 10 hodin 

Divadlo Loudadlo (JŮ A HELE) uvádí loutkovou revue 

VESELÁ POUŤ 

Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s rodiči velice 

rády chodí - do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných 

zvířat. Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá 

strašidla, Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. V 

představení nás navštíví Jů a Hele a společně se přeneseme 

do míst plných kouzel, zábavy a legrace. „Hola, hola, pouť 

vás volá! 

Vstupné: 100 Kč 

 

Městské divadlo - sobota 10. Října - v 19 hodin 

JT PROMOTION – Sebastien Thiéry 

OSM EUR NA HODINU 

Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti v režii Antonína 

Procházky 

Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Daniela 

Šinkorová / Martina Randová, Antonín Procházka / 

Zbyšek Pantůček 

 

 

Městské divadlo - úterý 13. Října - v 19 hodin 

Divadlo Kalich - J. B. P. Molière 

LAKOMEC 

Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl 

J. B. P. Molièra. Tento mistr francouzské a světové 

komediografie zachytil v hlavní postavě Harpagona věčné 

lidské vlastnosti nezdravých tužeb, hamižností, 

podezíravosti a obav. Strach je to, co nás ovládá a 

deformuje, pokud mu podlehneme. 

Hrají: Pavel Zedníček, Marika Procházková, Ondřej 

Novák / Aleš Petráš, Jana Švandová, Sarah Hlaváčová, 

Roman Štabrňák / Lukáš Král, Mojmír Maděrič, 

Zdeněk Palusga, Kristián Kašpar a Lukáš Matocha 

Vstupné: 390 Kč 

Vstupné: 390 Kč 

 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesmyčky zvířat 

 
 

    4 1  9  

   5   1   

     9    

  9 7  6  8  

1  7  2  6   

5 2  1  8 7   

6   3      

7  8   2    

 5  8 6     

  2    9 7 4 

  6  2 9 5 8  

4         

5  9 7    3  

 4 1  3  7 2  

 2    4 8  5 

        8 

 1 4 2 5  3   

9 6 8    2   



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 

Evidenční číslo MK: E 18130 

6/6 

 

 

 

Přesmyčky hradů a zámků: 
 

 
 

 

 

Inzerce 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2020: 3. 10., 24.10.2020 
 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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