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Vážení přátelé, sousedé, kamarádi. 
Zase je tu konec dalšího roku. 

Nedá se o letošním roku říct, že by byl až tak příjemný. 

Všechny nás trápí samota. Nikam jsme nemohli, nic se nesmělo dělat. Ves jako po vymření. Ještě to asi budeme muset chvíli 

vydržet, i když se zdá, že se blízká na lepší časy. Snad to nebude jen planá naděje. 

My se nevzdáme, těšíme se na Vás všechny, že se příští rok sejdeme a společně prožijeme zase pěkné společné chvíle. 

Už se zase chystají akce na příští rok. Ještě to není úplně jisté, ale myslíme na Vás a chceme Vám zase přinést nějakou zábavu. 

Vždyť Krompach léta žil a letos je to jak v opuštěné vsi. Nevzdáme to. Je třeba se scházet a bavit se společně. 

Vydržte, hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. 

 

 
 

 

 

  

Hezké vánoční svátky, 

ať máte čas na pohádky, 

ať se na Vás štěstí směje, 

ať Vás láska stále hřeje, 

ať Vás úspěch provází 

i v roce, který přichází. 

 

 

V krbu oheň plápolá, 

jehličí pokojem voní, 

přichází vánoční nálada, 

zvoneček nádherně zvoní. 

 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje redakce KR. 

 

Rozsvěcení vánočního stromu v Krompachu 
Vzhledem k stávající situaci a s tím souvisejícím opatřením, nebude se letos konat rozsvěcení stromu hromadně. Nepřijede ani 

pan farář. 

Stromek bude rozsvícen bez předem určené hodiny, aby nedocházelo ke shromažďování. Nebudou ani koledy, ani stánek 

s občerstvením. 

V souvislosti s těmito opatřeními nebude letos ani dílnička s perníčky a výrobou věnců. Jistě, není to ono, ale ještě to letos 

vydržme. Třeba bude příští rok lépe a vynahradíme si to. 

 

Letošní prodej kaprů 
Hurá, kapři letos, jako každý rok, přeci jen budou ! 

Prodej bude probíhat 22. prosince od 10:00 hodin na obvyklém místě v Mařenicích. 

Objednávejte na telefonních číslech: 

725 301 370          

606 294 966 

Objednávejte v předstihu. Nejdéle do 15. prosince 2020.     

 

 

 

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

 

č. 12 prosinec   www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 26.11.2020 
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Příprava kulturních a společenských akcí na rok 2020 

Ve spolupráci s obcí a dalšími pořadateli se snažíme dát dohromady společenský a kulturní program roku 2021 „jako by se 

nechumelilo“, tj. jako by nebyl koronavirus. Plánujeme na papíře od masopustu, oslav jara přes koncert, jarmark, 

cyrilometodějky, buřtobraní, advent, vystoupení oblíbených divadelníků, cestovatelů, kytaristů a hudebních skupin, 

samozřejmě i ĎAS a hasiči…. Tak v lednu snad to bude i s přibližnými termíny na papíře a samozřejmě i v Rozhledech. Teď 

už jen, co na to koronavirus…. 

 

 

Jak pokračují stavební úpravy v obci na garáži pro hasičské vozy? 

 

 

 

 

 

 

 

Na garážích pro hasiče se maká. Střecha už je, zbývají 

podlahy a vrata. Vrata by snad měla být začátkem prosince. 

 

 
 

Od našich dopisovatelů 
 
Paní Jaroslava Náprstková pro Vás zpracovala a připravila další zajímavé čtení. 

 

Josef Rössler- Ořovský – 2. část – obdivuhodný sportovní nadšenec a profesionál - první český lyžař 

Kdo o tomto průkopníku sportů slyšel nebo četl, pravděpodobně si zapamatoval neuvěřitelný příběh prvních dvou párů lyží 

v českých zemích. Nebyl to kníže Harrach, který opatřil svým lesníkům lyže ze severských zemí v roce 1890. Již o 3 roky 

dříve doputovaly 2 páry lyží na pražskou celnici, odkud je převzali 5. ledna 1887 Josef a jeho bratr Karel Rösslerovi. Celníkům 

tato prkénka trochu zamotala hlavu. Jak je nazvat při proclívání? Žádná kolonka „lyže“ neexistovala. A tak zapsali do spisu 

„dřevo prosté, nelakované“ a vůbec se nezabývali ještě záhadnějším předmětem, a to vázáním. Šlo o dva typy lyží – norský 

s vázáním z rákosu a finský s dlouhými řemeny. 

Rösslerovi bydleli v objektu mezi Václavským náměstím a Jindřišskou ulicí. Josef a Karel okamžitě cenný balík otevřeli a 

ještě na dvoře vyzkoušeli, jak lyže krásně klouzají po vrstvě bílého sněhu. Jakmile se Václavské náměstí v pozdních večerních 

hodinách vylidnilo, vzali prkénka na ramena a ve stmívajícím se večeru, aby nebudili hned napoprvé pozornost, učinili 

rozestavěnou budovu Národního muzea prvním svědkem lyžování. A tak se prvolyžování neodbylo v horách, ale přímo 

v srdci hlavního města. Dvě postavy na prkénkách se nezvykle pohybovaly od místa bývalé Koňské brány k Můstku. 

Pikantní je i samotné objednání lyží. Josef Rössler pátral i v cizojazyčných reklamních letácích, aby získal přehled o soudobých 

možnostech sportovní výbavy. Protože začínal jako bruslař, zajímaly ho nové typy severských bruslí. Napsal si do Osla o ceník 

bruslí, ale ve své žádosti uvedl pod svým podpisem klubový titul: Bruslařský klub Praha. Norové si všimli přípony „ský“(ski 

= lyže) a přeložili si text jako „Lyžařský klub pana Bruslara“ a poslali i leták s nabídkou lyží. Josef byl nadšený a ihned 

objednal ony 2 páry lyží, které pak měly premiéru na Václavském náměstí. 

Je nutné připomenout, že v červnu tohoto roku dovršil Josef 18. narozeniny. A zásluhu na uvedení tohoto nového sportovního 

odvětví mělo i hmotné zázemí rodiny. I když otec nebyl synovými sportovními aktivitami nadšen, oba jeho synové si mohli 

tyto novinky dopřát.  

Již o 2 roky později (1889) Josef Rössler objednal pro své přátele 20 párů lyží ve Stockholmu. První lyžaři sklízeli na veřejnosti 

při svých lyžařských začátcích pošklebky a vzbuzovali smích. Josef Rössler vzpomínal, jak na ně volali “Kam s těmi klacky?“, 

„To jdou sekat led?“ „Co to nesou za ploutve?“ V této době však nešlo o horské lyžování. Často využívali Letenskou pláň, 

Stromovku a další místa v Praze a jejím okolí. Brzy však začali vážně přemýšlet o lyžování v horách. 

Jak již bylo řečeno, v r. 1890 zakoupil kníže Jan Nepomuk František Harrach, majitel krkonošského panství, první 2 páry 

lyží v Norsku a ve Vídni pro své lesní zaměstnance. Šlo tedy o pracovní využití, nikoliv o sport. Lyže si začaly vybojovávat 

pozornost u dalších osob, zejména z oblasti Podkrkonoší. Začaly vznikat paralelně lyžařské spolky, a to kromě Rösslerova 

pražského skiklubu, který byl nejprve v r. 1893 připojen k Bruslařskému závodnímu klubu, také spolky v Jilemnici a ve 

Vysokém nad Jizerou. S průkopníky těchto spolků vytvořil Rössler v r. 1903 první lyžařský svaz na světě. 
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Nastalo období rychlého rozvoje zimních sportů zejména v Krkonoších, kde pěstovali sportovní aktivity zprvu pochopitelně 

zejména Němci. České Skikluby v Praze, Jilemnici i ve Vysokém nad Jizerouvšak nezůstávaly pozadu. Lyžování dostávalo 

nové dimenze. Kromě běhu na lyžích a sjezdu se v první dekádě 20. století rozvíjí i skok na lyžích. V r. 1906 je 

postaven první pevný skokanský můstek ve Sv. Petru (začínalo se na můstku ze sněhu). V r. 1909 se v Krkonoších objevil 

první saňový vlek, který sloužil ještě 50 let.  

V této době již Josef Rössler Ořovský nebyl osamělým organizátorem. Objevovali se i další výrazné osobnosti, např. Jan 

Buchar, učitel a propagátor lyžování mládeže v horských oblastech. Jeden z prvních lyžařů byl také lesní inženýr na 

harrachovském panství Ing. Ferdinand Reich.  Zajímavá je postava Josefa Šimona Alše. Tento bratranec malíře Mikoláše 

Alše si ke svému jménu připojil přídomek Lyžec.  Málokdo si spojí tohoto sportovce jménem Josef Šimon Aleš – Lyžec s jeho 

nemanželským synem, významným malířem, grafikem, tiskařem – Josefem Váchalem. 

 

Počátky lyžování provázely první spory a diskuze. Jak dlouhé mají být lyže? Má se používat jedna nebo dvě hole? Čemu dát 

přednost – alpskému nebo norskému stylu? Jaké vázání je nejvhodnější? Jak nazývat sportovce na lyžích? Lyžec? Lyžař? 

Název „lyžař“ zvítězil. První lyže byly velice dlouhé. Měly přes 3 metry.  Zpočátku byla k dispozici jedna dlouhá hůl. 

Byli i sportovci, kteří uvědoměle odmítali lyžování. Jeden z významných pražských veslařů a bruslařů Potůček, velký přítel 

Rösslera, prohlásil, že „ lyže patří do Laponska, ne sem“. Obával se, že lyžařství přebije bruslařství, což se později opravdu 

stalo. 

Pro Rösslera není lyžování jediným sportem, který od konce 19. století do první světové války provozuje a prosazuje. Jeho 

sportovní činnost se prolíná v různých odvětvích. Přesto v lyžování vyniká jeho organizační talent, a to zejména v nové roli 

sportovního novináře. Lyžařskou osvětu uplatňuje od 90. let ve Sportovním obzoru, kde se objevují i jeho zdařilé obrázky ze 

sportovního prostředí. Aktivně se zapojuje i v budování adekvátního zázemí lyžařů, kteří přijíždějí do hor a zpočátku jim chybí 

i důstojné přístřeší. Často jim poskytuje nocleh hajný, dřevaři, hlídači horských bud. V r. 1909 byla z iniciativy Českého Ski 

klubu zakoupena chata na Benecku a z chlévů a seníku byly zřízeny pokoje pro hosty z řad lyžařů. 

Lyžování se pomalu stávalo silným magnetem pro nadšené milovníky sportování. Byli ochotni obětovat čas a pohodlí za 

nádherné zážitky z horských túr na lyžích. V té době řada z nich pracovala v sobotu do sedmi hodin večer. Jakmile přišli domů, 

balili nezbytné vybavení a před půlnocí vyráželi vlakem z Prahy. Před šestou hodinou v neděli ráno následovala snídaně 

v hotelu Modrá hvězda v Jilemnici a ještě za svítání se lyžaři vydali na hřebenovou túru. Po celodenním výkonu nasedli večer 

v Jilemnici do vlaku a v pondělí ráno byli v Praze. Rössler nebyl jen prvním lyžařem v českých zemích. Jeho další role 

spočívala v propagátorství a osvětě nejen tohoto sportu, ale v celkovém působení na veřejnost v otázce využití volného času, 

změny životního stylu a zájmu o sport. Na nově zbudovaných horských chatách pro lyžaře obnovil starší tradici v zavedení 

tzv. „staničních knih“. V tomto důležitém prameni o počátcích lyžování v Čechách byla uvedena jména i příběhy prvních 

lyžařů. Sám Rössler Ořovský do nich věnoval jako zdatný kreslíř řadu obrázků.  

Na závěr kapitoly o Josefu Rösslerovi Ořovském a jeho nakažlivém nadšení z lyžování lze dodat, že zcela zákonitě v letech 

1897 do roku 1925 trávil každé Vánoce na lyžích v Krkonoších. 

 

Život na vsi. 

3. část 
Pak jsme měli také prase. Prase je velmi užitečné zvíře a oproti úplně blbým slepicím je genius. Děda ho krmil šrotem, 

bramborami, tuřínem. Poléval to kozím mlíkem a dále pak ho krmil všemožnými zbytky z domácnosti. Nejvíce prase přibíralo 

přes léto, kdy jsme mu nosili v kýblu domů zbytky z kuchyně a jídelny dětského tábora. Děda měl takový nějaký vzoreček, 

bohužel už jsem ho zapomněl. To se praseti změří obvod v kohoutku u předních nohou a jeho délka mezi očima po páteři ke 

kořeni ocasu. Pak je tam nějaké plus, mínus, násobeno, děleno, a to celé na druhou a vyjde předpokládaná váha. Děda si mnul 

spokojeně vousy, když viděl, jak mu pašík krásně přibírá. Ve chlívku pořád visel starý krejčovský metr. Při zabíjačce se děda 

spletl nejvíce tak o pět, šest kilo. 

Děda občas taky vyvedl prase z chlívku na dvorek, ono žralo trávu a radostí nad nabytou volností lítalo vesele sem a tam jako 

zběsilé. Zkoušeli jsme na něm i jezdit, ale to se mu bůhvíproč nelíbilo. Vždycky nás shodilo. Ale líbilo se mu žrát uhlí. Dávali 

jsme mu ho z otevřené dlaně, jako se dávají koňům kůrky. Vždycky nás přitom poslintalo. Krásně mu to naše topení na zimu 

v tlamě chroupalo a mělo černý jazyk. To prý je dobré na trávení, ale nesmí se moc. Pak má prý zácpu.  

Prase je opravdu chytré, chytřejší než kůň i pes. Bohužel s ním nikdo ale nechce moc filozoficky debatovat, takže se o této 

jeho genialitě vlastně ani moc neví. Prase tuší, že jde ráno na porážku, obzvláště, když večer jako obvykle už nedostane nažrat. 

Celou noc kňučí a chrochtá. Ani ne tak hladem, ale strachy, předtuchou, že to brzo ráno přijde. A ono to opravdu přišlo. Pro 

něj to byla hrůza a pro nás slavnost hojnosti. Zabíjačka, to byl vždy obřad, ale o tom jsem už jednou v Rozhledech psal. Jenom 

přidám, že jsme přes rok tátovi ukradli a spotřebovali všechny špejle k jitrnicím na draky a na šípy k lukům z lískových prutů. 

On už s tím ale tak nějak počítal a vždycky si přivezl nové. Takže dál. 

Koza. To je také „pěknej vejlupek“. Inteligencí někde mezi husou a prasetem. Tu jsme chodili pást na okolní louky a k potůčku 

na vrbové proutí. To milovala. Jak jsme šli kolem vrby, tak jsme ji neudrželi. A proutí je údajně i zdravé, je v něm prý něco, 

hlavně v kůře, jako penicilín nebo chinin. Abychom u ní na louce nemuseli stát a držet ji, tak jsme ji přivázali k zatlučenému 

kolíku a ona spásala trávu kolem dokola. Pak jsme ji přinesli vodu a kolík zatloukli zas o kus dál, a tak celý den. Paličku na 

zatloukání jsme nechávali poblíž kolíku, abychom ji nemuseli nosit sem a tam, pak jsme na ni zapomněli a druhý den jsme ji 

nemohli ráno najít. Někdy se stalo, že se koza nějak zašmodrchala. A i když to měla s řetězem udělané na kolíku otočně, tak 

jak chodila pořád kolem dokola, něco se jí tam zašprclo, klacek nebo tráva, řetěz se jí zkracoval a zkracoval, až se celá 
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zašprajcovala, už nemohla dál a skončila s hubou u země u kolíku. Žalostně mečela, furt tlačila vpřed a snažila se spáchat 

sebevraždu uškrcením. Neuměla, jako dodnes mnozí řidiči, couvat. My ji pak museli jít vždycky rozmotat. To šlo 

nejjednodušeji tak, že se kolík vytáhl ze země a znova zatloukl. Navečer jsme ji přivedli domů, babička jí dala vypít 

ze škopku studenou vodu od oběda od nádobí (tenkrát se nepoužívaly saponáty, jenom horká voda, drátěnka a maximálně 

písek), to milovala a děda ji pak podojil a šla spát. Ani nevím, jestli koza spí vleže, nebo jako kůň vestoje. Nevšiml jsem si. Já 

spal jinde. Asi vleže.  

Ale koza je opravdu velmi užitečné zvíře. Mléko děda přilíval ke krmení praseti, nebo králíkům a když nebylo kravské, tak 

jsme ho i pili a babička s ním zadělávala na koláče. Oproti kravskému nemá moc tuku a je velmi zdravé. Čerstvé není moc cítit 

kozinou, to až druhý, nebo třetí den.  

Každý rok měla koza dvě kůzlata. Tomu ale předcházel obřad připouštění. Když se koza takzvaně „prskala,“ tak ji děda odvedl 

na Dolní Světlou ke smradlavému kozlovi. Pak jsme tu cestu přes les nahoru a dolů, asi tři kilometry, absolvovávali s kozou 

často i sami. Tam jsme u „tety“ při čaji a koláčích nebo buchtách, počkali, až svatební obřad dojde naplnění. a šli zase přes les 

zpátky. Když jsme šli tam, tak se koza vzpírala, nechtěla, mečela, protestovala. Ani netušila, o co jde, a divila se, proč ji 

z krásného útulného chlívku někam táhneme. Nevěděla, co ji tam čeká za milé překvapení. Ale při cestě zpět byla veselá, 

radostně pomekávala, vesele cupitala, napila se z potůčku, co tekl v lese přes cestu a za chvíli jsme byli zase doma. Teď mě 

tak napadlo, jestli má koza také orgasmus. 

No a pak se narodila kůzlata. Když rostla, tak byla jako všechna mláďata krásná a hravá. Cucala kozu, skákala na sebe, hrála 

si, zápasila mezi sebou, trkala se a po všem lezla jako kamzíci. Tak to tenkrát nafilmovat. Nebylo čím. Teď už je čím, ale zase 

už nejsou ty kozy. No a jak ta kůzlata skončila? No samozřejmě jako u nás všechno. Na talíři. Na Velikonoce šlo jedno. Tomu 

druhému kůzlátku pak bylo samotnému moc smutno. Nemělo si s kým hrát. Pořád smutně mečelo a stále marně hledalo svého 

milovaného a zmizelého kamaráda. Bylo to až dojemné, vidět a pozorovat ten nádherný cit a krásný zvířecí vztah ke svému 

ztracenému druhovi. Tak aby se mu chudáčkovi samotnému tolik nestýskalo, tak ho táta za měsíc podřízl taky. Kůzlečí maso 

není cítit kozinou tolik jako skopové nebo jehněčí a je jemnější. Z kýty dělala babička normální řízky a jak bylo to maso 

mlaďounké, tak jste skoro nepoznali, že je to z něčeho jiného, než z vepřového, nebo jako pravý vídeňský řízek z telecího. A 

my to ani nezkoumali a neporovnávali, hlavně, že to bylo dobré. Ostatní kůzlečí maso se většinou peklo na česneku, nebo 

majoránce. S bramborem, bramborovým knedlíkem a špenátem z kopřiv, nebo s kaší. Ne krupicovou. Takové domácí lahůdky 

už asi nikdy nezažiju. 

 
J.P 

Dostali jsme do redakce e-mail od pana Táboříka: 

 

Informace o Antonínovi Táboříkovi 

 

Dobrý den, věnuji se dějinám svého rodu. Jeden 

z mých příbuzných, Antonín Tábořík (1902-1966) 

provozoval s manželkou ve Cvikově v Kollárově ulici 

č. 233 likérku a obchod s alkoholem, ale také 

provozoval v Krompachu (i v Trávníku, Mařenicích, 

Juliovce …) hostinec Chtěl bych se zeptat, zda někdo 

má na manžele nějakou osobní vzpomínku, zda někdo 

má fotografii, na které by byl jejich podnik zachycen 

nebo zda o nich má nějaké další informace. 

Kontaktovat mě lze na adrese 

tomastaborik@seznam.cz nebo na čísle 723769398. 

 
 

 

Babinec 
Milé ženy. 

Dovolte mi, abych Vám ještě popřála do konce roku 2020, ale také do roku příštího 2021. 

Ať se Vám daří, zdraví ať slouží a štěstí ať Vás neopustí, dobrá nálada a pohoda v kruhu rodinném ať Vám jde vždy naproti. 

Mějte se rádi. 

Příští rok nám, doufám, bude dovoleno, abychom se mohli všichni opět scházet. 

Pohodové Vánoce Vám i Vašim rodinám. 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK  přeje Jarka Davidová. 

 

 

 

mailto:tomastaborik@seznam.cz


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

Evidenční číslo MK: E 18130 

5/6 

 

Ptačí zprávy Hanky Biganovské 

V lednu již tradičně sčítáme ptáky na krmítkách! Třetí ročník sčítání ptáků na krmítkách pod hlavičkou programu Ptačí hodinka 

se již pomalu blíží. Zapište si do svých kalendářů datum 8.–10. 1. 2021. Připravte si krmítka, nasypejte dobroty pro ptáky a 

projděte si novinky na webu ptacihodinka.birdlife.cz. Co si letos třeba vyrobit domácí lojové koule? Sčítání je určené  

 

 

 

naprosto pro kohokoli bez předchozích zkušeností s pozorováním ptáků. Pozvěte své kamarády a známé, ať sčítají taky. Čím 

víc nás bude, tím lépe! Ke sčítání zveme i školy, školky a zájmová sdružení. Chci se zúčastnit! Jak na to? Během daného  

víkendu si vybereme jednu hodinu a tu strávíme pozorováním krmítka. Můžeme pozorovat i více hodin, vždy ale odesíláme 

data za každé hodinové pozorování zvlášť. Zapisujeme nejvyšší počet pozorovaných jedinců daného druhu spatřených 

najednou. Přiletěla na krmítko jedna koňadra, pak tři a pak dvě? Zapisujeme trojku. Dodržením této metodiky zajistíme, že 

žádného ptáka nezapočteme omylem dvakrát. Stát se může i to, že krmítko zůstává po celou hodinu prázdné – nevadí, i takový 

výsledek odešleme přes on-line formulář na webu programu. Pozorování ptáků na krmítku nás baví. Dokládá to i počet 

sčítajících dobrovolníků, který v roce 2019 přesáhl hranici 14 000 účastníků a v roce 2020 dokonce 21 000 sčítajících. Na 

pomyslném stupni vítězů obsadila v obou letech první místo sýkora koňadra, následována vrabcem polním a domácím. Budeme 

i letos lámat rekordy? Zapojte se a sčítejte s námi. Dita Hořáková ČSO 
Hanka Biganovská  

 

 

Pozvánka na netradiční výstavu (od kamaráda fandícího Krompachu) 

 
 

Pozvánku na virtuální předvánoční výstavu. 

Letos je všechno úplně jinak, tradiční výstava v Galerii 

Ecce Terra na Maltézském náměstí v budově Konzervatoře 

J. Deyla být nemohla, a tak několik výtvarníků sáhlo k 

náhražce virtuální prezentace. Tu atmosféru to ovšem mít 

nemůže a ty dvě deci si rovněž musíte dát doma, což není 

ono. 

Už to připadá nesnesitelně dlouho. Doufejme, že se 

přeplněné infekční oddělení nepřemění na přeplněné 

psychiatrie. 

 

 
 

 

 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
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Důchodci budou jezdit zadarmo 

 

 

 

Inzerce 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2020:5.12., 26.12.2020 -  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 

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

