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  Vážení spoluobčané,dostáváte do rukou první vydání 
občasníku,který jsme nazvali „Krompašské 
rozhledy“.Jeho posláním bude objektivně informovat 
všechny občany o tom co se děje v naší obci,upozorňovat 
na nešvary a problémy které nás trápí a které se budeme 
snažit společně řešit.Zde je třeba připomenout,že i Vaše 
pomoc bude velkým přínosem do budoucna.Že je zde co 
vylepšovat o tom se může přesvědčit každý na vlastní 
oči.Lze si jen přát aby občanů,kteří budou ochotni 
přiložit ruku k dílu bylo co nejvíce,vždyť všichni máme 
k naší obci nějaký vztah,který nám toto zavelí až zazní 
polnice hlas. 
  Hlavní náplní tohoto prvního vydání je rekapitulace 
činnosti občanského sdružení“Sdružení pro Krompach 
o.s.“za uplynulé období a články vysvětlující  cíle naší 
budoucí činnosti.  
                                                                       Petr Mikeš    
 
   Ohlédnutí  za prvním rokem  existence  občanského  
    Sdružení SpK o.s. 
    V lednu 2007 se sešli přátelé,kteří svůj neformální 
kolektiv nazývají KKK(Klub Krompašských 
kolonistů).Tam se objevil návrh na vznik krompašského 
občanského sdružení,které by svoji činnost zaměřilo na 
podporu obce.O  tomto záměru byl ještě v lednu 
informován starosta obce  p.Václav Holan. 
   První aktivita vznikajícího obč.sdružení byla zaměřena 
na získání finanč.zdrojů pro rozvoj místního Dětského 
domova.Byla vzhledem ke krátkému termínu odevzdání 
předepsané dokumentace neúspěšná. 
   Obč.sdružení bylo na MV ČR zaregistrováno až 
v dubnu pod názvem Sdružení pro Krompach 
o.s.(SpK). U zrodu stáli tito lidé-Jarka Davidová,Jana 
Davidová,Michal David,Stanislav Chromec,Marta 
Chromcová,Jindra Kalitová,Ruda Kalita,Míla Panák,Petr  
Mikeš,Mirek Štěpán a Pepa Vincík. 
   Bezprostředně po registraci zorganizovalo SpK dne 
21.4.2007 setkání s obec.zastupiteli.Členové OÚ kteří 
pozvání přijali, byli o vzniku,cílech a připravenosti 
spolupracovat s OÚ oficielně informováni. 
   Svou první společenskou akci uspořádalo SpK dne 
6.5.2007 a to při příležitosti 62.výročí ukončení 
2.svět.války.Pásmo dokumentárních filmů shlédlo asi 40 
občanů. 
   V květnu 2007 se předmětem zájmu SpK stal  
Operační programČesko-Saské přeshraniční 
spolupráce.Po prostudování tohoto dokumentu SpK 
dospělo k závěru,že  přístup k dotacím z tohoto programu 
předpokládá funkční dopravní infrastrukturu,tedy i 

zprovoznění hranič.přechodu..To se ale v té době jevilo 
jako zásadní a obtížně řešitelný problém.Bylo 
informováno obec.zastupitelstvo o tomto 
programu,předán text OP.Starosta přislíbil svolat 
k tomuto  problému mimořádné zasedání OZ,kde by 
předseda Spk dostal možnost  informovat a vysvětlit 
celou věc.K tomu ale bohužel nedošlo.Proto SpK přijalo 
rozhodnutí přizpůsobit druhou společenskou akci 
plánovanou na září daným okolnostem.Akce jejímž cílem 
bylo informovat o důsledcích vstupu ČR do 
Schengenského prostoru a o možnostech které nabízí 
operač.program česko-saské spolupráce dostala název  
  „Krompach v Evrop ě bez hranic“.Akce se 
uskutečnila dne 28.září 2007 a za předsednický stůl 
zasedli pánové-univerzit.prof.PhDr  NálevkaCSc. 
z filosofic.fakulty UK,ředitel českolipské policie pan 
pluk.Hýsek,předseda mikroregionu Novoborsko  
p.J.Vosecký,starosta saské obce Oybin pan 
H.J.Gott.Pozvání také přijali – starostka obce Svor paní 
ing.Petrboková,místostarosta obce  Radvanec 
p.ing.Ullrich.Z obecního zastupitelstva  se akce zúčastnili 
jen paní M.Řípová a pan Fr.Audes.Židle vyhrazená pro 
starostu obce Krompach zůstala prázdná. 
   Vzhledem k neúčasti hlav.představitelů obce nebylo 
možné  pečlivě připravenou  a početně dobře navštívenou 
akci  považovat za úspěšnou.Z tohoto důvodu SpK 
pořídilo z akce audiovizuální záznam a  DVD s tímto 
záznamem bylo předáno na OÚ .  
   V obci dále narůstalo napětí vyvolávané rozporuplnými 
názory na zprovoznění hranič.přechodu.Vzhledem 
k blížícímu se termínu vstupu do Schengen.prostoru začal 
tento problém přesahovat hranice obce.SpK se pokusilo o 
navázání konstruktiv.komunikace s OÚ,publikovalo 
v tomto smyslu otevřený dopis s výzvou 
k jednání.Současně byly rozvíjeny aktivity k navázání 
prac.vztahů s představiteli saských obcí a to 
úspěšně.Prac.spojení bylo navázáno rovněž s předsedou 
mikroregionu Novoborsko a  se zastupitelem 
Liberec.kraje  a místostarostou města Cvikov p.Švehlou. 
   Bylo reagováno i na jiné možnosti přístupu 
k dotač.zdrojům.Předseda SpK se zúčastnil akce  
pořádané Ministerstvem živ.prostředí a předal OÚ 
informace  jak do tohoto procesu vstoupit a také 
kontakt.údaje  na organizaci ,která nabízí bezúplat.pomoc 
při přípravě dokumentace.  
   Souboj příznivců a odpůrců zprůjezdnění 
hranič.přechodu směr Johnsdorf vyvrcholil 
tzv.Boháčovou peticí(71 podpisů),která se sice formálně 
hlásila k Schengenu  ale současně se postavila proti 



 

zprůjezdnění hran.přechodu.Tuto petici použila obec 
k přijetí rozhodnutí o nepředání obec.komunikace zpět do 
vlastnictví Liberec.kraje.Toto rozhodnutí jehož 
důsledkem  mělo být zakonzervování havarij.stavu 
komunikace bylo přijato dne 13.11.2007 . 
   Vedení SpK se koncem listopadu odhodlalo 
k poslednímu pokusu o změnu tohoto stavu.Byla 
uspořádána petice  a 161 krompašských občanů a 
chalupářů potvrdilo svým podpisem souhlas s předáním 
komunikace  zpět do vlastnictví kraje.Svůj podpis 
připojila i řada těch,kteří podpořili tzv.Boháčovu 
petici.To  byl bod  zvratu. 
   Z iniciativy předsedy občanského sdružení 
Johannisstein p.ing.Kudrny a s  podporou OÚ byl 
ustaven“ Výbor pro rozvoj Krompachu“.Jeho existence 
sice neměla dlouhého trvání ale na jeho prvním zasedání 
byli členové seznámeni s dopisem OÚ Liberec.kraji 
v němž byla vyjádřena ochota k zahájení jednání o 
předání komunikace.Současně iniciativa SpK orientovaná 
na uspořádání akce při příležitost vstupu ČR do 
Schengenského prostoru byla převzata a připravována 
OÚ. 
   Dne 21.12.2007 se občané Krompachu zúčastnili 
slavnostního aktu na hran.přechodu Johnsdorf.Oficiální 
část vyvrcholila  
       přečtením tzv. Výzvy ke spolupráci mezi 
Krompachem, Johnsdorfem a Oybinem a jejím předáním 
starostům těchto obcí. 
   V lednu ještě doznívaly ozvěny vzrušené atmosféry 
v obci.Za pomoci p .Fr .Audese bylo zprostředkováno 
setkání předsedy SpK   s vedoucími představiteli 
obce.Došlo k tomu dne 16.2.2008.Výsledkem byla 
dohoda o spolupráci. 
   Do dalšího roku své existence vstupujeme za této 
situace: 
 -  Bylo zahájeno jednání OÚ s Libereckým krajem 
ohledně předání komunikace  
   -v běhu jsou jednání o získání finanč. podpory na 
vybudování nové čističky v prostoru Juliovky 
   -jsou zahájena součinnostní jednání o spolupráci se 
sousedními saskými obcemi Oybin-Johnsdorf. 
   Všechny tyto akce bude SpK aktivně 
podporovat.Budou připravována a realizována pásma 
dokumentár.filmů k tzv.“osmičkovým“ historickým 
událostem.Kromě toho se snažíme uspořádat  ve 
spolupráci s p.Pomahačem a se sousedy z Johnsdorfu 
společnou akci za účasti pěveckého sboru ČVUT.Další 
záměry SpK budou projednávány na výr.členské schůzi 
v měsíci dubnu.      
                               Stanislav Chromec 
                                Předseda SpK  
     Z historie: 
       Dobrovolné hasičstvo z Krompachu. 
    Dobrovolné hasičstvo Krompach-Valy-Juliovka bylo 
založeno v roce 1869 ale už delší čas předtím byla 
konána na lukách a strništích cvičení k tomuto účelu. 
   Zakladatelé byli tito občané-Anton Richter –Valy,Franz 
Peschke Valy 22,Josef Hockauf Krompach,Wenzel 
Novak Krompach,Anton Schröter,Josef Günther Valy 
114 a Anton Rösler Krompach 52 který byl prvním 
velitelem. 

   Podnět k založení vzešel od Ignatze Hockaufa ,který 
také sám utkal látku na první bluzy.Přilby byly 
zakoupeny zakladateli a později obcí odkoupeny  za 5 
zlatých kus.Založení této ochrany proti požárům bylo 
spojeno s obtížemi,neboť mezi občany panovalo mínění 
že to obci přinese neštěstí.Tehdejší vojenský spolek 
v Krompachu chtěl tento záměr překazit,zakladatelé byli 
dnem i nocí na každém kroku sledováni.Tím však 
nadšení pro toto hasičské hnutí bylo čilejší.V krátké době 
byl spolek v plném rozkvětu. 
První stříkačka byla tlačná,a byla přechovávána 
v objektech zakladatelů.V roce 1872 byla obcí 
odkoupena a stejným způsobem  uchovávána až do roku 
1898. 
  V tomto roce vyzvalo hasičstvo obce k postavení 
hasičárny se stoupačkou.Pozemek věnoval Anton 
Knobloch z Krompachu č.1.V roce 1904 byla pomocí 
zemské subvence opatřena tzv.kozlí stříkačka  pro obec 
Valy a uchovávána v krompašském Spritzhauzu.V roce 
1906 však byl obcí postaven hasičský domek na 
Valech,který stojí dodnes.Pozemek odprodala p.Karolina 
Löfler. 
   Veliteli byli postupně tito občané:Karl Scholze, 
Josef Günther,Josef Knobloch a Josef Goth. Podstatného 
pokroku bylo dosaženo pod vedením nadučitele Karla 
Schichta  v letech 1884-1900. 
   R.1906 byli zvoleni Franz Goth Valy 63 jako starosta a 
Rudolf Kofranek  hostinský Valy č.38 jako 
1.velitel.Takto působili až do r.1925. Jako cílevědomé 
vůdčí osobnosti byli po předání funkcí jmenováni 
„čestným starostou“a „čestným komandantem“Čestný 
komandant Rud.Kofranek se rovněž postaral o pořízení  
samaritánských nosítek, které byly později vybaveny 
podvozkem. 
   Až do konce roku1932 měl  spolek k dispozici dvě 
stříkačky, tři ruční stříkačky, dva hadicové vozíky, 
plátěnou skluzavku, 650 metrů hadic a 14 kusů žebříků. 
   Nakonec je ještě nutné podotknout,že na Krompachu 
existoval také „Hasičský ženský spolek“,který byl 
založen r.1892. 
    Z dobových záznamů zaznamenal Mkanap. 
 
     Společenská rubrika 
     Své narozeniny oslavili:v měsíci lednu 
     Dne 24.1.2008 p.Josef Vincík, 
             28.1.2008 p.Pavel Kovalev 
     V únoru  27.2.2008 p.Václav Šimeček 
      v březnu 22.3.2008 p.Růžena Soldánová 
       dne 29.3.2008 p.Jaroslava Davidová. 
   Zpráva pro občany: 
   Vážení spoluobčané, tento občasník je otevřen názorům  
všech lidí, kteří  chtějí a mají zájem  pomoci dobré věci. 
Zde  bude prostor kde budete moci  přednést své 
názory,připomínky,návrhy, zkrátka cokoliv, co přinese  
užitek naší společné věci a tou je blaho naší obce. 
 
   Své příspěvky  zasílejte na adresu: 
   Petr Mikeš Krompach Valy 207 
   E-mail:  petr_mikes@quick.cz 
                       


