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Zprávy z obecního úřadu. 
 

Upozornění: 
Nezapomeňte na povinné čipování psů ! 
 
Pořadatelé kulturních a společenských akcí pro rok 2020
Dále obecní úřad vyzývá všechny pořadatele 
plánovaných akcí a případné požadavky na spolupráci a p
Přehledy je nutno dodat do konce listopadu na sekretariát obce
 
Rozsvěcení vánočního stromu a advent –
ještě upřesňuje. 
 
 
 
Výročí vzniku Československé republiky
 
Malý zpětný náhled na slavnostní událost
 

 
Foto: Vladimír Šíma     

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s

Č. 11/19 (listopad)   www.spk
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enských akcí pro rok 2020 
adatele kulturních a společenských akcí pro rok 2020

požadavky na spolupráci a příspěvky od obce. 
do konce listopadu na sekretariát obce, nejlépe v elektronické form

– 30.11.2019 - sledujte na plakátech, akce se konat bude a její

: 

událost ze 27.10.2019 v Krompachu. 

 
     Foto: Jiří Daněk 

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

www.spk-krompach.wbs.cz           vydáno v
     

Č: 28553161 

akcí pro rok 2020, aby dodali přehled jejich 

elektronické formě (Word, Excel,…). 

, akce se konat bude a její program se 

 

adem, místními obyvateli a chalupáři jako občasník 

vydáno v Krompachu  4.11.2019



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, I

Foto: Jiří Daněk     
 
Koncert na oslavu 30 let svobody – 15.11.2019 od 20:00 v
Skupina Žamboši. Držitel tří ocenění prestižní ceny And
za nejlepší desku roku ve svém žánru.  
Nejúspěšnější folková sestava desetiletí, v jejímž 
stojí geniální kytarista, skladatel a textař Jan 
Žamboši doposud vydali čtyři CD a všechna 
nominována na zmíněného Anděla. Jejich hudba vychází 
z folku. Je melodická, hravá, sdělující.  
15. 11. v prostorách OÚ Krompach. Vstupné dobrovolné
(doporučené 100,- Kč) 
 
Canyoning  -  29. 11. od 20.00 hodin  
Takřka sebevražedné sportovně laděné souzn
přírodou představí Ing. Petr Kubát 
29. 11. od 20.00 hod. Vstupné dobrovolné. 
Místo bude určeno v nejbližší době (Penzion Na 
Hřebenovce nebo v prostorách OÚ Krompach)

Krompašský divadelní amatérský spolek
Kde nás ještě letos do konce roku ještě můžete vid
Poslední letošní vystoupení se koná 15. 11. 2019 v Dolním 
ĎAS uvádí hru: „Fantom Morrisvillu“. A pak až v
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      Foto: Jiří Daněk 

15.11.2019 od 20:00 v prostorách OÚ Krompach
ní prestižní ceny Anděl 

jší folková sestava desetiletí, v jejímž čele 
 Jan Žamboch. 

a všechna čtyři byla 
Jejich hudba vychází 

15. 11. v prostorách OÚ Krompach. Vstupné dobrovolné. 

né souznění s 

 
 (Penzion Na 

OÚ Krompach) 

spolek ĎAS 
žete vidět? 

15. 11. 2019 v Dolním Podluží od 17:00 hodin. 
A pak až v roce 2020, termíny upřesníme. 

Č: 28553161 

 

prostorách OÚ Krompach: 
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Další rozhovor s obyvatelkou Krompachu. 
 
Obyvatelka Krompachu, kterou jsem zpovídal tentokrát, pamatuje časy, kdy se na sále dnes rekonstruované hospody konaly taneční 

zábavy a promítání.  

V minulosti byla členkou hasičského sboru. Je držitelkou čestného uznání. I přes svůj pokročilý věk je stále aktivní a pálí jí to. 

Prokazuje to při mnoha kulturních akcích, na kterých se svým dílem podílela a podílí,  i na divadelních prknech. Mojí respondentkou 

byla paní Jaroslava Davidová.  

 
V Krompachu jsi zažila nejedno desetiletí. Na kterou etapu svého života tady vzpomínáš nejraději? 

Narodila jsem se až v Uhlířských Janovicích, ale většina mého života je spojena s touto obcí. Inu, jsem tu od roku 1969. Ráda 
vzpomínám na všechny roky. Nejde to od sebe odtrhnout. Moc mě bavila práce pro úřad – tehdy Národní výbor - Mařenice. Měla 
jsem tam na starost několik činností včetně knihovny. Byla jsem dost vytížená, ale těšilo mě to.  
 
Jak ses na Krompach vlastně dostala? Uhlířské Janovice nejsou úplně přes kopec.  

Učila jsem se ve Cvikově pro Severku na dámskou krejčovou. Mým snem bylo stát se zdravotní sestrou, ale osud mě zavedl sem. 
Pracovala jsem i v Kutné Hoře, ale pak jsem se vrátila na sever. Vystřídala jsem různé práce. Byla jsem mimo jiné vedoucí 
krejčovství v tehdejších komunálních službách. Chvíli jsem pracovala pro penzion Ministerstva vnitra jako pokojská.  
 
Co se za léta, kdy tu žiješ, ve tvých očích nejvíc zlepšilo? 

Těžká otázka. Dění v obci mě zajímalo vždy. Zažila jsem tu pět starostů a přijde mi, že největší zájem o dění má ten současný. Hlava 
obce se má účastnit vesnického života a má z ní být cítit, že chce.  
 
Když uvážím, do čeho všeho se pouštíš. Myslím teď na babinec, SpK, výpomoci při koncertech, zapojení se do divadelního 

spolku...vychází mi, že jsi extrémně aktivní seniorka. Jak vnímáš sama sebe? 

Nevydržím nic nedělat. Práce pro lidi a s lidmi mě bavila vždycky a dokud můžu, není důvod to měnit. Víš, já jsem začala pořádně 
žít až v 55 letech, kdy mi děti, kterých mám pět (a se všemi se naštěstí vídám), řekly, ať už se věnuju hlavně sobě. Babinec, nebo 
nápad ho organizovat, přišel po setkání s kamarádkami. Podařilo se myšlenku realizovat a udržet při životě. Původně jsem chtěla, 
aby byla ta setkání orientovaná na turistiku, ale dnes je to jinak a nevadí to. Probíráme všechno, zasmějeme se, podrbeme, vyměníme 
si názory. Myslím si, že to má smysl. Stejně tak SpK a vůbec všechny kulturní akce a setkání. Jsou to věci, za kterými je práce 
občanů, a které napomáhají tomu, abychom se setkávali.  
 
Co ti přináší tvoje aktivní účast na ochotnickém souboru ĎAS?  

S divadlem jsem začínala před pěti lety. Zapojila jsem se do všech her, které soubor nastudoval. Trénuju u toho mozek a 
taky...buďme upřímní, když tě pochválí někdo jako Stanislava Jachnická, tak tě to kopne hodně příjemně do srdce. Uvidíme, jak 
dlouho vydrží zdraví. Zkoušení je těžká řehole a dvacet mi už prý bylo. Ale baví mě to a třeba tím i ukazuju mladším, že věk 
neznamená všechno.  
 
Co tě napadne při slovním spojení "sousedská výpomoc"? 

Přijde mi to jako něco normálního. Teď třeba provádím obchůzky a hlídám chatařům kolem mě nemovitosti a pozemky. Vycházíme 
tu dobře a jsem za to vděčná. Jinak bych se opakovala. Výpomoc je něco, co by mělo patřit do vesnického života. Stejně jako 
setkávání a společné akce.  
 
Co tě vlastně, kromě už řečeného, baví a plní tvoje dny? 

Je toho spousta od vnoučat na celé prázdniny, přes houbaření, pletení, pěstování bylinek, výrobu sirupů (odchází, aby přinesla na 
ochutnání sirup z černého bezu), až po ty už probírané kulturní události.  
 
Spojení s Prahou je pro Krompach běžnou věcí. Častější jev je ale ten, že obyvatel hlavního města dojíždí nebo se usadí v naší 

vesnici. Tvoje dcera to vzala naopak a stala se z ní Pražačka (se silnou láskou ke Krompachu, samozřejmě). Jak Prahu vnímáš ty? Je 

to moje pravidelná otázka, ale...prostě mě to zajímá. 
Nerada cestuju. Jsem nejradši tady, doma. Vždycky to tak bylo. Krompach jako místo mi dělá dobře. Do Prahy jezdím na otočku. To 
ale neznamená, že mi nedochází, co všechno Pražáci udělali pro naší vesnici. Jejich přínos je výrazný. Mám je ráda a jsem jim 
vděčná.  
 
Přijde mi, že máš do života pořád chuť. Už jsme to částečně probírali, ale jsou pro tebe roky nějak zásadní? 

Nedávno jsem na Hřebenovce hrála na barelbasu a pobyla jsem tam s dcerkou do noci. Chci život prožívat, jak to jen jde. Věk má 
svou váhu, ale není rozhodující. To hlavní je, co chce člověk, jak chce žít a čím chce žít a plnit si svoje dny.  
 
Co bys popřála všem Krompašákům a těm, kteří na Krompach rádi jezdí? 

Asi obyčejné věci. Ať se lidi mají rádi, ať na sebe nejsou zlí a ať řeší vzájemné problémy z očí do očí. ¨ 
Mám vás ráda, lidi!  
 
Děkuji za rozhovor, dobré kafe a výbornou buchtu.  

Rozhovor vedl a zpracoval Kuba Horák  
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Kultura Cvikov 
NEREZ & LUCIA 
1.11.2019 19:00 - 1.11.2019 21:30 
Koncert folkové legendy skupiny Nerez, kterou tvoří Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál se zpěvačkou Lucií Šoralovou, která nahradila 
ve skupině Zuzanu Navarovou. 
MAJA 
15.11.2019 19:00 - 15.11.2019 21:00 
(DS Karel Čapek Děčín) 
Hra světoznámé irské dramatičky Mariny Carr vypráví o hledání lásky v rodině čtyř generací žen. Současný příběh plný tajemství a 
magické atmosféry. 
SENEGAL 
26.11.2019 19:00 - 26.11.2019 20:30 
Cestovatelská beseda - přednáší Lenka a Václav Špillarovi 
 
 
 
Kultura Nový Bor 
Městské divadlo pondělí 4. Listopadu v 19 hodin 
Divadlo Kalich - Torben Betts 
KOČKA V OREGÁNU 
Střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemitostí, dávné ambice, sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné 
předsudky. Na tak pestré paletě témat staví tato konverzačně – situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen humorné aspekty 
naší současnosti a staví na precizních dialozích.  
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková a Zdeněk Velen. 
Vstupné: 390 Kč 
 
Městské divadlo úterý 19. Listopadu v 19 hodin 
Vip-Art Company 
MŮŽEM I S MUŽEM 
VTIPNÁ AUTORSKÁ FEÉRIE 4 žen, 4 archetypů. Vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí… Co vše se odkryje a kolik slupek 
oloupe během jedné narozeninové párty? A po čem všichni touží? No přece po lásce, po tom nádherném stavu milovat a být 
milován.…. A co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí? 
hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková  
PODOBNOST SE SERIÁLEM SEX VE MĚSTĚ JE ČISTĚ NÁHODNÁ ! 
Vstupné: 390 Kč  
 
Navrátilův sál pátek 22. Listopadu v 19 hodin 
JAZZ BAKERS 
Sehraná jazzová partička Vám připraví příjemný večer plný známých melodií. 
Vstupné: 100 Kč 
 
Kultura Jablonné v Podještědí 
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J. M. can.  Rudolf Repka si vyžádal zveřejnění omluvy ve věci vyžádaného daru od SpK. 
 
Vážení spoluobčané. 
Po podrobné analýze ve spolupráci s biskupstvím litoměřickým jsem dospěl k poznání, že jsem to právě já, kdo se 
dopustil osudové chyby, když jsem požádal SPK o nájemné 1600,-Kč nebo podle výběru o dar 1000,-Kč. 

Dar byl sice vyžádán v souladu s dobrými mravy, neboť ŘKF Krompach platí v kostele elektřinu a SPK užívalo kostel 
opakovaně se spotřebou elektřiny, ale to nebylo ve smlouvě o daru konkrétně zmíněno. (Ve smlouvě je pouze: 
„Obdarovaný darované peníze přijímá a zavazuje se, že zajistí jejich použití k účelům náboženským, zejména údržba a 
provoz kostela v Krompachu.“) 
Kostel v Krompachu je ale již deset let ve výpůjčce. To znamená, že majitelem je ŘKF Krompach, ale materiálním 
správcem (žadatelem o dotace) a provozovatelem je Spolek Jánské Kameny. (Dále jen JK.) Farnost Krompach – farář 
může užívat kostel po dohodě s JK. 
Z toho vyplývá, že jediným příjemcem darů popř. nájemného je spolek JK. Tedy i farářem umístněná kasička na opravy 
kostela je určena do správy JK. Spolek JK pak následně podle dohody bude přispívat na úhradu elektřiny, kterou platí 
farnost (církev). 
Vzhledem k výše uvedenému se omlouvám Spolku pro Krompach a vracím vyžádaný dar na účet SPK. 
Dodávám, že SPK užíval kostel v minulosti opakovaně a nikdy (podle dostupných informací) nepřispěl na jeho provoz 
nebo opravy. (Je to nezisková organizace, ale z akcí v kostele získávala peníze. Drobný, byť symbolický dar, by byl na 
místě.) 
K dotacím dodávám, že ze znění smluv o dotacích MKČR, kraje LBC a Obce Krompach nevyplývá, že by Spolek Jánské 
Kameny byl povinen poskytovat jakékoli úlevy na platbách za užívání kostela. 
Za závěr dodávám toto. Velmi si vážím neutuchající snahy Spolku pro Krompach o zakládání, rozšiřování a 
prohlubování nových tradic v Krompachu. Mnoho jste vykonali, mnoho jste dokázali. Je mi velmi líto, že jsme se kvůli 
tisícikoruně tak oddálili. 
Společně hledejme cestu k usmíření. 
J. M. can. Rudolf Repka, farář 
 
A tentokrát k tomu musí říci své slovo i Sdružení pro Krompach z.s.: 
 
 Velmi nás mrzí nepochopení, protože o dar církvi v hodnotě 1 000,- opravdu nešlo a darovali jsme jej dobrovolně a rádi. 
A v žádném případě jej nechceme zpět.  
 Z celé této kauzy se bohužel vytratil komunitní a spolkový život a kultura na Krompachu. A také vzájemná komunikace, 
pochopení a nastolení určitých pravidel pro vzájemnou spolupráci veřejných subjektů ve prospěch kulturního a 
společenského života všech občanů, kteří v obci žijí nebo sem rádi jezdí a snaží se pro obec něco udělat. 

SpK z.s 

  

 

Tímto kauza skončila a rozhodně nechceme, aby nadále pokračovala na stránkách „Rozhledů“ . 

Nebudeme se tedy již ke kauze nadále vyjadřovat a ani nic dalšího zveřejňovat. 
   
 
K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
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UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZM

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s
Není – li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR.

Pište na adresu: R.Kalita – Valy 75 (m
spk_krompach@volny
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Inzerce 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  2.11., 23.11.2019  mob.: 777 174 836

 

 

 

 

 
 
 

UJEME NA VYNUCENOU ZMĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA:
www.spk-krompach.wbs.cz 

 
 

vky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhled
li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR. 

 
 
 
 

Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz
spk_krompach@volny.cz , případně je možno www.spk-krompach.wbs.cz

 

Č: 28553161 

836 

 

NU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

Krompašských Rozhledů. 

kalitovi@volny.cz , nebo na e-mail: 
krompach.wbs.cz 


