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Z obce: 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce  
Se bude konat dne 4.11.2021 od 17 hodin v prostorách obecního úřadu. 

 

 

Místní knihovna  

Knihovna je otevřena a internet k dispozici. 

Od listopadu každé pondělí odpoledne od 15 hodin do 16 

hodin nebo podle dohody s knihovnicí. 

Těšíme se na Vás! 

 

 

 

 

 

Babinec 

Milé ženy, kamarádky. 

„Babinec“ bude tentokrát 11.11.2021. v 19 hodin pro 

změnu na „Farmě Hvozd“, jak jsme se minule 

domluvily. 

Ćekám Vás co nejvíce, protože to bude asi poslední naše 

letošní setkání. protože nastanou přípravy na Vánoce, 

tak ať je vše v pohodě, jak má být. 

11.11.2021 v 19 hod se na Vás těším. 

Jarka Davidová 

 

Africký mor prasat 

Informace o zhoršené nákazové situaci týkající se afrického moru prasat: tato nákaza, která se v současné době na našem území 

nevyskytuje, postupuje v Polsku a Německu směrem k naší společné hranici s těmito státy v oblasti Frýdlantského a 

Šluknovského výběžku. Africký mor prasat je virové, vysoce přenosné, obvykle smrtelné, nakažlivé onemocnění domácích a 

divokých prasat a představuje vážnou hrozbu i pro chovatele domácích prasat. 

 

Farma Hvozd informuje 
 

Listopadové akce na Farmě Hvozd 

 

Od 11.11. do 14.11.2021 budeme mít svatomartinské 

menu o čtyřech chodech: 
 

• Husí paštika s karamelizovanými jablky a 

cibulovým chlebem   98 Kč 

• Husí kaldoun s krupicovými noky a zauzeným 

prsíčkem    75 Kč 

• Pomalu pečené husí stehno na švestkách, 

červené a bílé zelí, variace knedlíku  265 Kč 

• Teplý čokoládový dort s hruškami a vanilkovou 

zmrzlinou     95 Kč 

V sobotu 13.11.2021 od 19 hodin budeme mít na sále 

kapelu Stratos band   vstupné 240 kč 
 

 

 

Otevírací doba Farmy Hvozd. 

 

Po-Čt:   11-20 

Pá-So:   11-22 

Ne :   11-20 

 

 
 

Příběhy z Kytlicka 
RUDOLFOVA SKELNÁ HUŤ 

Sklářství, jehož počátky se u nás datují k roku 1530, se bez dřeva neobešlo a s hutě se za ním přesouvaly. Postavit, vytěžit a 

šlo se dál. Lehké přístřešky, sklářská pec, nekvalitní tzv. lesní sklo. Hluboké, staletími nedotčené lesy, se přímo nabízely, až 

během tří staletí pozvolna zmizely.  Majitelé panství, rod Kinských, zvyšoval za další těžbu neúměrné peníze a výhodný artikl 

nahrazoval rychleji rostoucím smrkem. Z dříve smíšených zdravých porostů se stávala monokultura, v které se pokračovalo 

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

 

č. 11 listopad 2021  www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 29.10.2021 

https://www.kytlice.eu/ostatni/pribehy-z-kytlicka/
https://www.kytlice.eu/rudolfova-skelna-hut/
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do nedávné doby. Následky sklízíme dnes v kůrovcové kalamitě, plošném kácení napadených stromů, vývozem do zahraničí 

za minimální ceny. 

Záchranu přinesla místnímu sklářství stavba železnice Podmokly-Varnsdorf se zahájením provozu r.1869. Již čtyři 

roky poté vyrostla pod Malým Bukem první stabilní sklárna Augusta Vincenta Hrdličky, bohužel se však udržela v provozu 

pouhých 17 měsíců, aby následně skončila v konkurzu, později se tu vyráběly i kokosové rohože. O dvacet let později zahájila 

výrobu další nová huť Marjánka v Dolním Falknově a Tereza v Hillově Mlýně. Obě v roce 1893. Všechny hutě byly vytápěny 

generátorovým plynem, tedy závislé na dodávkách uhlí, což bylo právě pro Augustu likvidační. Dovoz uhlí koňskými povozy 

až z mlýnského nádraží byl neúnosně nákladný. 

Poslední místní sklárna vyrostla r. 1900 v Kytlicích. Postavil ji ve svých 54 letech Rudolf Wenzel, původně řezník, 

majitel pily a obchodník s dřevem. Byl zámožný a tak se rozhodl své podnikání rozšířit také o výrobu skla. Využil ke stavbě 

pozemky v těsné blízkosti tratě, čímž se patrně vyhnul nákladnému dovozu uhlí z Mlýnů a vagony vykládal z kolejí. Tuto 

domněnku podporuje i poloha komína.  Nové huti dal pyšně své jméno – Rudolfova huť. Mezi lidmi prostě Rudolfka. Zemřel 

v Praze o 13 let později, pohřben je na kytlickém hřbitově v rodinné hrobce. Huť zaměstnávala 80 až 120 lidí. 

Po smrti zakladatele se stal spolumajitelem jeho zeť Gustav Albert Ložek původně novoborský kupec, který si ve 

svých 29 letech vzal jeho dceru, v té době sotva dvacetiletou. V obchodním i společenském světě ovšem nepůsobilo jméno 

Ložek dobře, a tak se poněmčil na upravené příjmení Loschek. V důsledcích první světové války, tedy následující rok 1914 

byla sklárna na dlouhých pět let odstavena, stejně jako ostatní. Výroba byla obnovena roku 1919 a o skleněné výrobky byl 

velký zájem, stejně jako o jejich zušlechťování. Obec ožila, práce bylo nadbytek i v jiných řemeslech, výdělky velmi dobré. 

Následný strmý vzestup cen v r. 1922 způsobil ve všech třech sklárnách nepokoje a požadavky na zvýšení mezd. Zájem 

o sklo, doposud vyvážené do celého světa, klesal. Přicházely znepokojivé zvěsti o blížící se světové krizi. Ta udeřila plnou 

silou právě na sklářství 30. listopadu 1929 a podle tehdejších zpráv neměla pamětníka. Hutě zastavily práci, pece vyhasly, 

nezaměstnaných přibývalo. Tou dobou již vládl majetkem Erich Loschek junior a Rudolfka jej příliš netrápila. Pece byly sice 

nakrátko účelově zapáleny až v roce 1934, následně opět vyhašeny až do roku 1938. Lidé odcházeli za prací jinam, obec 

zachraňovaly před hladem za státní pomoci veřejné práce, stavěly se např. silnice, vodovody a j. Druhá světová válka opět 

přinesla hlad a bídu. Po jejím skončení r. 1945 byla Rudolfka i s dalšími hutěmi znárodněna a začleněna do nového národního 

podniku Borské sklárny, Bor u České Lípy. Zde je nutno připomenout, že Kytlice patřívaly do novoborského okresu, dnes tedy 

do Libereckého kraje. A to až do roku 1960, kdy uzemní reorganizací připadly Kytlice a Mlýny do okresu Děčín, do kraje 

Ústeckého. 

Poválečné nucené vysídlení občanů německé národnosti způsobilo  prudký pokles trvalých obyvatel. Vysídleni byli i 

majitelé Rudolfky. Jejich novým domovem se stala obec Waldkraiburg v Bavorsku, kde se usadili spolu s dalšími německými 

rodinami z Kytlic, Novoborska a okolí. V duchu nové politiky ČSR byly o jejich osudech rozšiřovány zaručené 

propagandistické zprávy o životě v nuzných poměrech a bídě. Skutečnost však byla jiná. Za pouhé dva roky stála, za vydatné 

pomoci ostatních přistěhovalců, nová sklárna a znovu se pod svou značkou uváděla na světový trh. Opět žádané sklo bylo 

expedováno do 60 zemí. Z malé zapadlé vesničky je dnes univerzitní město s 25 tisíci obyvatel. 

Pokusy oživit provoz také zdejších skláren byly neúspěšné, a tak byla výroba Borskými sklárnami-národní podnik 

převedena do Kamenického Šenova. Tady skončil nejen použitelný inventář hutí, ale i stavební materiál. Nebylo ani třeba 

bourat – Rudolfka zmizela sama. Do dnešních dnů zůstala zachována pouze budova přes silnici. Dříve byty pro zaměstnance, 

dnes rekreační objekt. Nejdéle vzdoroval komín. V 60 letech byl odstřelen. Stával v místě současné nové hasičské zbrojnice 

kytlických dobrovolných hasičů, slavnostně předané veřejnosti r. 2019.  
E. Sedláček 2021 

Převzato z webu  kytlice.eu z října 2021 

 

Reakce čtenáře k minulému článku o odsunu Němců po 2. světové válce: 

 

Nenávist, kterou jsme na konci války cítili k Němcům, byla nejen obrovská, ale především oprávněná. To samozřejmě nemůže 

omluvit excesy, k nimž při odsunu sudetských Němců došlo. Bylo to však důsledkem zločinů, kterých se za války dopouštěli. 

Osobním tragédiím sudetských Němců předcházely osobní tragédie statisíců a milionů občanů zemí okupovaných nacistickým 

Německem.            Standa Chromec 

 

Kultura v Krompachu (předpokládané akce, které se připravují) 
 

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 

18.12.2021 Martin Rous ??? 
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Svátek sv. Martina 11. listopadu. 

 

Historie svatomartinských tradic 
započala již během raného středověku, kdy uctívání svatého Martina získalo postupem doby evropský rozměr. Kostely 

zasvěcené sv. Martinovi se záhy nalézaly od Korutan až po hanzovní města, obzvláště pak na franském a bavorském území. 

Martin z Tour byl prvním světcem, který byl svatořečeným za svůj příkladný život a ne jako mučedník. Zároveň ztělesňoval 

přechod od pohanství a antického dědictví ke křesťanství. Den sv. Martina byl (tak jako den sv. Mikuláše / Nikolotag či 

Hasenbartl a sv. Tomáše / Thomastag či Schweinethomas) dnem veselic, lovů a zabijaček. Tradice martinské husy (či 

martinského vepře), která byla na mnoha místech konzumována v den světcova svátku, souvisela s ukončením zemědělského 

roku, s odvodem úroků vrchnosti, s adventním šestitýdenním půstem (začínajícím 12. listopadu) a ve vinařských oblastech s 

ochutnávkou prvního vína. V některých oblastech se zapalovaly martinské ohně, které nahradily lampiony, světil se chléb a 

peklo obřadní pečivo. Den 11. listopadu se vyznačoval lidovým veselením, začínaly fungovat tribunály, parlamenty, školy, 

slavily se volby do místních zastupitelstev, platívaly se daně a obnovovaly se kontrakty. Mnohé z těchto obyčejů přežily i 

světcův kult. 

 

 

Martinské ohně] 

Tradice martinských ohňů / Martinsfeuer, které se zapalovaly po celém Německu, Holandsku a v Belgii, byla udržována v 19. 

století jen v určitých oblastech. Spisovatelka Ida von Reinsberg-Düringsfeld (1815–1876, Dolní Slezsko) na konci 19. století 

napsala: „Jakmile se v předvečer svátku svatého Martina setmí, rozzáří se na kopcích a podél břehů Rýna mezi 

Kolínem a Koblencem tisíce ohňů, obzvláště v oblasti Sedmihradského pohoří.” Martinské ohně symbolizovaly také 

vyřezávané svítilny z krmné řepy (Futterrübe) a tykví, nošené na holi s uvnitř zapálenou svící (Stocklämpchen). Na začátku 

20. století se ulice měst v Dolním Porýní plnily po několik večerů zpěvem a halasnou mládeží, oslavující svátek sv. Martina 

zapalováním martinských ohňů a průvody s hořícími pochodněmi a lampiony z barevného papíru nebo vydlabané řepy. 

V Düsseldorfu se martinský večer / Martinsabend stal vyloženě národní oslavou. V některých oblastech obcházely děti s 

lampiony a svítilnami dům od domu s martinskou koledou / Martinssingen. Zejména na severu Německa se mládež maskovala 

a ve Slezsku nechyběl martinský rohlíček (Martinshörnl). Ve 30. letech 20. století planuly v oblasti Sedmihradského pohoří 

(Siebengebirge) na březích Rýna v předvečer sv. Martina nejen na tisíce ohňů, ale pasáci v těchto krajích předstupovali před 

své сhlebodárce převlečeni za sv. Martina a předávali mu zázračný svatomartinský prut. Ve Švábsku, Braniborsku a 

Vestfálsku, a byly děti obdarovávány ořechy a jablky. 

 

 

Martinské víno 

V zemích s vinařskými oblastmi bylo na sv. Martina zvykem ochutnávat nové víno („Heb an Martini, trink Wein per cirkulum 

anni.”). Středověké úrokové knihy z německých a švýcarských vinařských oblastí uvádí, že vinaři odváděli vrchnosti, 

klášterům, kostelům a kněžím úroky z vína (Weingesälle). Sebastian Frank ve svém díle „Weltbuch” (r. 1542) uvádí, 

že Frankové: „Především holdují svátému Martinu dobrým vínem, chlastají do plna; nešťastný dům, kde by neměli na tu noc 

husu na stole; tu načínají nové víno, které dosud uchovávali.” („Erstlich loben sy St. Martine mit guotem Wein, saufen bis sy 

voll werden. Unselig ist das Hauß, das nicht auf diese Nacht eine Gans zu essen hat; da zapfen sy ihren neuwen Wein an, die 

sy bisher beholten haben.”) 

Ve württemberských klášterech preláti podělovali martinským vínem / Martinswein (tzv. „Martinstrank”) veškeré 

obyvatelstvo: například v probočství Nellingen obdržel každý leník jeden žejdlík (německy Maß, Seidel), každý stařec a každá 

žena půl žejdlíku a každý pacholek, děvečka a dítě (dokonce i novorozeně v kolébce) čtvrt žejdlíku. Obdobně se tak dělo v 18. 

století ve městě Hanau, kde měšťané Starého města každoročně obdrželi (na památku vyhnaných mohučských úředníků a 

žoldáků o martinské noci v roce 1419) žejdlík martinského vína ze zámeckých sklepů nebo ve 

městě Šmalkaldy (Schmalkalden), kde se rozděloval vinný mošt všem úředníkům, pastevcům, omývačce mrtvol (Totenfrau, 

Leichenfrau) a na obou chlapeckých školách. Jinde zase věřili, že sv. Martin proměňuje mošt na víno (německy „Marteine, 

Marteine, mach das Wasser zu Weine!”). V Halle an der Saale stavěly děti o martinské noci džbán s vodou do saliny, který 

pak rodiče tajně naplnili moštem a k němu přikládali martinský rohlík.  

V německém pohraničí Šumavy zase obyvatelstvo věřilo, že kdo se svatomartinského vína napije, bude silný a krásný, proto 

se také chlapci a děvčata o sv. Martinu scházeli v hostincích ke společnému pití vína. V Čechách se tradovalo: „Radosti 

Martina jsou hus a džbán vína.” či „Post Martinum, bonum vinum.” (Po Martině víno dobré.) Ve starobylých kalendářích byl 

u jména sv. Martina vyobrazován »roh« (k pití).  
wikipedie 

 

 

 

Za kulturou 
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Cvikov 

 

 

 

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 představitelé 

této pohádky IVANU ANDRLOVOU a JANA 

ČENSKÉHO. 

Kdy: 9.11.2021 

 

   
 

Nový Bor 

 

Městské divadlo 
Prosíme diváky, aby si vzali potřebná potvrzení o bezinfekčnosti, která musíme u vstupu do divadla 
kontrolovat. Pokud je nemáte, můžete si v pokladně za 50,-Kč koupit samotest a otestovat se na místě..  
Děkujeme za pochopení. 
 

pátek 5. listopadu v 19 hodin 

KUBA HORÁK - KLUK Z HUSOVKY 

Kuba se svými přáteli představí a pokřtí své první sólové 

album. Zvláštní hosté: Michal Vaněk, Anna Marie 

Horáková, Petr Zatloukal, Andy Allan Pour. 

vstupné: 160 Kč 

 

pondělí 8. listopadu v 19 hodin 

CAVEWOMEN  

Volné pokračování skvělé komedie na soužití mezi 

mužem a ženou, tentokrát pohledem ženy z jeskyně. To že 

se rozesmějete, až k slzám je naprosto jisté…. 

vstupné: 350 Kč 

 

 

úterý 16.listopadu v 19 hodin 

http://www.divadlonb.cz/prodej
http://cavewoman.org/o-predstaveni/
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DOPISY OLZE 

Projekt uctění památky významného českého dramatika a 

politika Václava Havla. Zazní hudba světových i českých 

autorů, která bude porokláddáná čtenou korespondenci 

Václava Havla v podání české herečky Valéria Zawadské. 

Eva Garajová (mezzosoprán), Zbyňka Šolcová (harfa). Po 

skončení programu číše vína. 

 

pondělí 22. listopadu v 19 hodin 

ÚVĚR 

Jordi Galcerán: Hrají Martin Zounar a Filip Blažek. Do 

finančních záležitostí nikdy nezatahujte ženu, v nejlepším 

případě skončíte bez středy nad hlavou. 

vstupné: 390 Kč 

 

 

Jablonné v Podještědí 
 

Mńága a Žďorp je živoucí legendou, ale také etalonem 

opravdovosti. Spíš než kapela je tahle nepotopitelná 

kocábka českého hudebního nebe pro mnoho lidí 

představitelem jejich životního postoje. 

Valmezácká banda oslavila více než 30 let na scéně.  

19. listopadu 2021 ve Společenském centru  

Vstupenky k dispozici od 6.10. v IC Jablonné nebo na 

uvedených tel.číslech: 

Tel:  487 829 972, fax: 487 829 972 

vstupné: 100 Kč 

 

 
 

 

 

 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco pro zasmání a pobavení 
 

Kde se nejlépe trénuje umění odejít? 

Při požáru. 

 

Kdy opouští kapitán loď současně s pasažéry? 

Při výbuchu. 

 

Kdy se co může vychvalovat? 

Den až večer, žena po smrti, meč po bitvě a svět po 

vystřízlivění. 

 

Kdy je i ta nejlepší myšlenka k ničemu? 

Když se nemá v hlavě kde zachytit. 
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Inzerce 
 

Termíny rozvozu plynu: 2021: 6.11. a 27.11. 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 

http://www.spk-krompach.wbs.cz/
mailto:kalitovi@volny.cz
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