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Zemřel Mgr. Ladislav Smejkal 
Z českolipského Vlastivědného muzea přišla smutná zpráva, že po těžké nemoci zemřel tamní historik, který v muzeu pracoval 

přes 50 let. 75 let by oslavil 30. září t. r. Avšak těžká nemoc mu nedopřála se jubilea dožít. Pana Smejkala jsme několikrát 

přivítali na velmi fundovaných přednáškách i v Krompachu. Napsal do Rozhledů rovněž krátkou historii Krompachu. Kdo 

zažil jeho poutavé přednášky, s úctou na něj vzpomene. Čest památce tohoto pilného regionálního historika. 

M. Hlinomaz 

 
Místní knihovna  

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. 

Těšíme se na Vás ! 

 

Babinec 

Milé ženy, kamarádky, 

Příští oblíbený „Babinec“ bude  

12.10.2021 v 19 hodin v restauraci „Na Hřebenovce“. 

Tak děvčata, přijďte na pokec. 

Těším se.  Jarka Davidová 

Krompašský poklad 
Roku 2007 byl u obce Krompach na úbočí vrchu Plešivec nalezen depot 40 pražských grošů z období ražby za krále Jana 

Lucemburského. Poklad byl objeven v lesní hrabance na rozloze zhruba jednoho čtverečního metru, což znamená, že mince 

byly uschovány v nějakém organickém obalu, asi koženém měšci. K jejich rozptylu došlo pravděpodobně v důsledku 

svahových pohybů. Mince jsou dochovány celistvě, pouze jedna byla přehnutá do tvaru půlměsíce a jiná z nich natržená a 

ohnutá. Nález je uložen ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě pod přírůstkovým číslem 61/07. Podrobnější údaje jsou 

uvedeny v Numismatickém sborníku 31/1, 2017, s. 118-121. 

Milan Hlinomaz 
 

„Přestat se bát Němců.“ O kříži v lese, hlouposti na obou stranách a hromosvodu frustrace 
Napsal Vojtěch Berger, 3. září 2021 

 

Když Petr Kubát popisuje své mnohaleté přátelství se sudetskou Němkou Erikou Rahnschovou, v jejíž rodné chalupě už 

dlouho žije a kde ji také před lety poprvé přivítal, zní to pro někoho možná až příliš idylicky. Sám si však iluze nedělá, i když 

má z výborných česko-německých vztahů radost. Loni v sousedním lese někdo rozbil a hákovým křížem pomaloval smírčí 

kříž na památku Němců zavražděných Čechy. „Tak jsme ho opravili a zatím je tam,“ říká lakonicky. 

To, že se minulý týden německý prezident Frank-Walter Steinmeier poklonil památce českých parašutistů v pražské kryptě, 

mohlo pro nezúčastněné pozorovatele vypadat samozřejmě. Ve skutečnosti to bylo přelomové gesto, k němuž vedla dlouhá 

cesta obrušování česko-německých historických křivd. 

Kromě politiků na tom ale pracovali i „neviditelní diplomaté“, lidé jako Petr Kubát, který do své chalupy v Kytlici 

v Lužických horách před lety bez váhání pozval Eriku Rahnschovou, jejíž rodný dům to původně býval a která se tehdy – 

trochu s obavami – přijela na místo po dlouhých letech podívat. 

Jejich intenzivní přátelství a kontakty vydržely 16 let, paní Rahnschová letos zemřela. Díky dlouholeté práci v bavorském 

archivu po sobě nechala řadu zaplněných, původně bílých míst v kytlické historii i zbořených předsudků o tom, jak „nám 

Němci chtějí sebrat barák“. 

„Myslím, že daleko víc než strach, že by tu reálně někdo chtěl nějaký majetek, máme strach z našeho špatného svědomí,“ 

komentuje Petr Kubát v rozhovoru pro HlídacíPes.org onen stále složitý postoj řady Čechů k německým sousedům. 

 

Nikomu to téma necpeme… 

A takhle idylicky to pokračovalo dál? 

Ano, já myslím, že ji tady vzali za svou, i díky její práci v archivu. Ona byla ročník 1929, takže když odtud odcházela, bylo 

jí sedmnáct let a to už si člověk dost pamatuje. Díky práci v archivu měla navíc spoustu informací a Kytlice byla její 

celoživotní téma. Věděla o každém domě něco. Takže mě pak začali oslovovat  sousedé, jestli by nevěděla, kdo bydlel u nich 

v domě, a několik domů v Kytlici jsme takhle „zrešeršovali“. Ve Waldkraiburgu v archivu bylo možné najít i fotografie těch 

domů, takže jsme je těm lidem předali. Takže lidi tu věděli, že Erika, to je „ta od Kubátů“ a kdyby něco potřebovali, můžou 

se na ni obrátit. 

Byla jediná, kdo se takhle vrátil „domů“? 

Ne, těch lidí je tady víc a přistupují k tomu různě. Jezdí sem ještě jeden pán, který žije v Magdeburgu, a jeho rodina odsud 

odcházela, když mu bylo asi pět let. Jejich dům už nestojí, ale jezdí sem pravidelně, protože se mu líbí okolí a miluje to tu. 

Jen u nás doma byla určitě tak stovka Němců, protože my jsme ve Waldkraiburgu taková rarita a fungovali jsme tady trochu 

jako muzeum a skrz dům nám doslova procházely německé výpravy. 

Proč myslíte, že jste u místních kvůli kontaktům s Němci nenarazil? Přece jen, jsme na venkově, kousek od hranic, a před 

15 lety, kdy jste s tím začínal, mohla být nedůvěra mnohem silnější než dnes. 

Já se tu setkávám s tím, že – ať je to chalupář nebo místní – mladší ročníky lokální historie zajímá, ale ti starší do toho 

opravdu moc sahat nechtějí. Ti mladší vědí, že tu nějací Němci byli a zajímají je souvislosti, jsou nezatížení minulostí. 

A v čem konkrétně se to projevuje? 



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

Evidenční číslo MK: E 18130 

4/6 

Dělali jsme s gymnáziem ve Varnsdorfu takový projekt „Krajina za školou“, kdy oni sháněli staré fotografie míst tady 

v okolí, pak to přefotili, jak to místo vypadá dnes, a na počítači z toho dělali takové prolínačky. Dělali jsme tu taky výstavu 

fotografií, co jsme měli od Eriky Rahnschové. V Kytlici dřív býval bohatý spolkový život, byl tu třeba kuřácký klub a je 

z něj zachovaná nádherná fotka pánů s dýmkami. Snažil jsem se vytáhnout pár podobných kuriozit a setkalo se to tu 

s velkým úspěchem. Abych pravdu řekl, nikomu to necpeme nějak násilím, ale když je zájem, jdeme mu naproti. 

Zmiňoval jste, že paní Rahnschová u vás poprvé zaklepala v době, kdy jste dokončovali opravu téhle chalupy. Už jsem 

slyšel o pár nálezech artefaktů po původních německých obyvatelích právě při podobných rekonstrukcích – ať už šlo o 

cennosti nebo třeba jen porcelánové nádobí. Vy jste něco našli? 

Ne. Nenašli, i když jsem trochu doufal, že najdeme a hledal jsem úplně všude. Zatím poslední věc, kterou jsem tu dělal, jsou 

původní fošny, které jsem obrousil a dal je zpátky. Sliboval jsem si, že aspoň tam něco najdu, nemyslím předměty nebo 

zlato, ale třeba tužkou psanou zmínku od truhláře, který to dělal, abychom o tom domě zjistili něco bližšího. Ale fakt se 

nenašlo vůbec nic. Já sám jsem dal při rekonstrukci pod venkovní smaltovanou tabulku s číslem papírek se stručnou historií 

domu, fotky naší rodiny a Eriky i s jejím podpisem a mincemi, které dřív platily. To je takový vzkaz pro někoho, kdo se tu 

v tom možná jednou bude „vrtat“. 

 

Přiznat si, že něco bylo špatně 

Co podle vás dnes vystihuje vztah Čechů k Němcům líp váš, možná trochu idylický příběh smíření s původní majitelkou 

domu, nebo spíš fakt, že v Česku třeba slovo „sudetský“ na řadu lidí pořád působí jako červený hadr a politici typu Miloše 

Zemana to neváhají využívat k rozdělení společnosti a získávání hlasů ve volbách? 

Myslím, že je to mix obojího. Maminka snachy Eriky Rahnschové původně z Rumburka se před pár lety jela také podívat do 

„jejich“ domu v Česku – a přibouchli tam před nimi dveře. Řekl bych ale, že je to spojené s hloupostí na obou stranách, 

české i německé. Zrovna Erika Rahnschová byla členkou Sudetoněmeckého landsmanšaftu a když jsem tam jezdil, s mnoha 

lidmi jsem se tam setkal, a byli milí, příjemní, pozitivně naladění. 

Erika mi ale jednou říkala o své kamarádce ve Vídni, která měla tatínka odsud, měl tu lesovnu, čili služební dům, nebyl ani 

jejich, a při odsunu ho museli opustit. Současní majitelé tam udělali penzion a dali si i inzerát do německých novin, že když 

Němci přijedou, můžou bydlet tam. A ta paní z Vídně se hrozně rozčilovala, jak je možné, že si v jejich domě někdo udělá 

penzion a ještě na něj dá inzerát. Erika mi volala a říkala, že tuhle reakci své kamarádky nechápe. Takže myslím, že ta 

hloupost je oboustranná. 

Myslím, že daleko víc než strach, že by tu reálně někdo chtěl nějaký majetek, máme strach z našeho špatného svědomí, kdy 

my jsme měli po válce jako Češi poměrně velkou šanci zachovat si čistý štít a hodně se nám to nepovedlo. Tím v žádném 

případě nechci revidovat výsledky války, to, co udělali Němci, bylo prostě strašné, ale když si bráníme přiznat, že jsme po 

válce taky udělali něco špatně, je to špatná cesta. 

Takzvaný divoký odsun sudetských Němců nechal stopy i v Kytlici. Nedaleko odtud v lese jste před lety vztyčili pamětní 

kříž, připomíná vraždu šesti německých mužů příslušníky Revoluční gardy… 

Trochu víc se o té události začalo mluvit, když přišel kontakt s Erikou. Já jsem o tom původně nevěděl, nejsem odtud, 

nicméně v Kytlici se vědělo, že u Hraničního rybníka došlo k něčemu, co nebylo „úplně košer“. A potěšilo mě, když mě obec 

oslovila, jestli by Němci neměli nic proti tomu, kdyby se tam zřídilo pietní místo. Samozřejmě, že oni byli šťastní. 

Chtěli jsme ale postupovat opatrně, a tak jsme udělali obecní referendum, které těsnou většinou dopadlo pro, nicméně když 

jsme to potom předložili zastupitelstvu, tak to rozhodlo, že „ještě nenazrála doba“. To byl asi rok 2007 nebo 2008 a my jsme 

to pak tedy se skupinou dalších nadšenců udělali na vlastní pěst. 

Ten pomník byl dlouho v pořádku, ale loni na něj někdo načmáral výrazný hákový kříž. 

My jsme se nejdřív báli, že to tam dlouho nevydrží, ale sedm osm let byl v pořádku, objevovaly se tam kytky, svíčky. Pak ale 

ten kříž někdo postříkal barvou a rozbil. Tak jsme ho opravili a zatím je tam. 

Vy sám jste v Německu pracoval a díky vašemu kontaktu s Erikou Rahnschovou máte k Němcům, i k těm ze Sudet, 

výjimečně blízko. Nemáte někdy dojem, že v Česku politici i část společnosti Německo používají jako něco, kam se dá 

ukazovat prstem, že „tomu to nejde“ – třeba s uprchlíky nebo s covidem… Prostě trochu takový německý hromosvod naší 

vlastní české frustrace? 

Hromosvod frustrace, to mi přijde docela trefné. Měl jsem tu teď návštěvu, známé z Berlína, kteří vůbec se sudetoněmeckou 

otázkou nemají nic společného. Známá je stejně stará jako já, je jí třiapadesát, válkou nezatížená generace. A ona říkala: já 

jsem se v životě snažila nebýt hrdá na svůj národ, i když se nám něco jako Němcům povedlo, anebo když už být hrdá, tak 

opatrně, aby to nebylo brané jako nějaký přehnaný nacionalismus. Jenom jsem na ni koukal, když mi to říkala, nikdy jsem o 

tom takhle nepřemýšlel. 

My se tu bavíme o takové teoretické rovině vztahu českého národa k německému, ale já jsem strašně rád, že ty skutečné 

vzájemné kontakty jsou dnes na tak výborné úrovni. Důležité je, aby se setkávali lidi. Protože najednou zjistí, že si rozumí, 

že je trápí stejné problémy a že jedni ani druzí nejsou krvelačné bestie, které by chtěly někomu sebrat barák. Nevím, jak to 

říct, prostě se přestanete bát. 

 

Převzato z webu  kytlice.eu z 5.9.2021 
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Kultura v Krompachu (předpokládané akce, které připravujeme) 

 

09.10.2021 Žamboši Farma Hvozd 

13.11.2021 Cestovatelská beseda s filmy – Pipalovi Hřebenovka 

27.11.2021 

Advent v Krompachu (adventní věnce, 

 perníčky, rozsvěcení stromku, mše?,společenské setkání u 

kostela,…) 

zasedací místnost 

OÚ, knihovna, kostel, 

prostranství u kostela 

03.12.2021 René Souček a duo Sova – Slamák Farma Hvozd 

Skupina Žamboši původně duo Jana a Stanislavy 

Žambochových, dnes již trio. Hraje v obsazení kytara, 

akordeon a bicí. Sestavu rozšířil v roce 2005 bubeník Jiří 

Nedavaška. Za poněkud zavádějícím názvem se dnes 

ukrývá progresivně znějící folková kapela.  Repertoár se 

opírá o původní tvorbu Jana Žambocha. 

 

Za kulturou 
Cvikov 
Lucerna s láskou, ale bez slitování 

Činoherní komedie na motivy Aloise Jiráska v podání Docela velkého divadla Litvínov. V hlavní roli vodníka uvidíte 

PAVLA NOVÉHO. Příběh malého panství, kam přijíždí nová paní kněžna a místní úředníci na ni chtějí udělat dojem. 

Témata lásky, manželských šarvátek, mládí, stáří a hlavně téma touhy po právu a svobodě a nutnost za ně bojovat, jsou v 

dnešní době současnější, než bychom si přáli. 

Kdy: 15.10.2021 

 

Když princové jsou na draka 

Zábavný pořad plný historek z natáčení, perliček ze zákulisí a veselých historek spojených s touto legendární pohádkou. Během 

ní samozřejmě zazní všechny slavné písně, a to v originálním podání: Dělání, Kdyby se v komnatách, Hlupáku, najdu tě, 

Statistika, Není to příjemné pomyšlení, Jestli to nebude láska.. 

Moderátor ALEŠ CIBULKA, zpovídá hlavní představiteletéto pohádky IVANU ANDRLOVOU a JANA ČENSKÉHO. 

Kdy: 9.11.2021 

 

Deníček moderního fotra - KINO V SEVERU 

V nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana se v hlavních rolích představí Jiří 

Mádl a Tereza Ramba. 

Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se 

neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se 

dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. 

Kdy: 20.10.2021 

 

Nový Bor 
Městské divadlo - úterý 5. října v 19 hodin 

vstupné: 390 Kč 

MILIÓNOVÝ ÚDRŽBÁŘ (agentura Harlekýn) 

V hlavní roli francouzské komedie: Veronika Freimanová a Petr Nárožný.  Jako milionář zklamal. Uspěje jako bezdomovec?  

Před mnoha lety opustil svoji manželku, která se ocitla na úplném dně, Dokázala se vzchopit a vybudovat prosperující firmu. 

Situace se natolik otočila, že dnes musí žádat o práci svoji bývalou ženu, která si ho vychutná se vší parádou. 

 

Městské divadlo - středa 20. října v 19 hodin 

LA STRADA/SILNICE (Divadlo Kalich) 

Námět: Federico Fellini 

Divadelní verze: Lída Engelová, Johana Kudláčková. V hlavní roli Bára Hrzánová a Radek Holub. 

Slavný oscarový film Federica Felliniho Silnice posloužil jako námět divadelní hry, která sděluje prosté a moudré poselství: 

Každý kámen na světě má smysl. Stejně tak každý člověk, i ten nejubožejší. 

Také soužití dvojice potulných komediantů, propastně odlišných, má tajemný důvod. 

 

 

https://soundcloud.com/zambosi-cz/06-o-vlcich-krysach-a-konich-cd-pol-nedostupnosti2014?in=zambosi-cz/sets/zambosi-pol-nedostupnosti-2014
http://www.zambosi.cz/cz/tvorba/texty
https://www.cvikov.cz/denicek-moderniho-fotra-kino-v-severu/a-1132/p1=1046
http://www.divadlonb.cz/prodej
http://www.divadlonb.cz/prodej
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Městské divadlo Nový Bor - čtvrtek 14. 10. v 19 hodin 

vstupné: 200 Kč 

39 STUPŇŮ (Buranteatr z Brna v hlavním programu 45. Českolipského divadelního podzimu).  

Bláznivá špionážní komedie jako pocta mistru napínavého vyprávění Alfredu Hitchockovi. Kompletní program 

na www.cldp.cz. Nepřenosnou permanentku na hlavní program, který čítá 10 inscenací hraných v Novém Boru a v České Lípě, 

v hodnotě 850 Kč zakoupíte přes www.clvstupenka.cz. 

130 min 

 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco pro zasmání 
 

         
 

         

Inzerce 
 

Termíny rozvozu plynu: 2021: 16.10. a 6.11. 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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