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Zprávy z obce 

Termín příští veřejné schůze zastupitelstva sledujte na obecní úřední desce a webových stránkách obce. 
Bližší informace  v době tisku nebyly známy. 

Obecní vodovod 
Obec Krompach zahájí v květnu letošního roku stavební zakázku: Rekonstrukce vodovodu Valy II a oprava části 
obecního vodovodu. 
Zakázka bude realizována na základě výsledku výběrového řízení, které proběhlo v březnu. Otevřeným výběrovým 
řízením, byla ušetřena částka 616 198 Kč vč. DPH oproti původní projekční ceně. Celkové náklady na realizaci této 
stavby jsou 1 135 881,13 Kč vč. DPH. Z toho částku 746 208,23 Kč vč. DPH přispěje obci Liberecký kraj z Fondu 
ochrany vod. 
V červnu bude jako první zahájena oprava obecního vodovodu na p.č. 1895/1 a 1896/1. V rámci stavby dojde ke 
kompletní výměně hlavního vodovodního řadu v délce 132 m. Vodovod je umístěn v nezpevněné cestě, která je v 
havarijním stavu.  V projektové dokumentaci na opravu vodovodu bylo počítáno pouze s opravou komunikace nad 
rýhou. Po jednání vedení obce bylo rozhodnuto, že kompletní oprava komunikace včetně podkladních vrstev proběhne v 
dalších letech v závislosti na dotacích a financích obce. Dokončení této etapy rekonstrukce vodovodu je dle Smlouvy o 
dílo plánováno na 30.6.2017. 
Zahájení druhé části stavební zakázky (Rekonstrukce vodovodu Valy II) předpokládám v polovině července. Bližší 
informace k této etapě budou v červnových Krompašských Rozhledech.  

Pavel Soukup 
místostarosta obce 

 
Malevil Cup 2017 – dopravní omezení 
Dne 10. června 2017 se v našem okolí v době od 6,00 hodin do 19,00 hodin pojede 18. ročník mezinárodního 
cyklomaratonu horských kol „Malevil Cup 2017“.  
Z tohoto důvodu dojde k uzavírkám vybraných silnic III. třídy  v našem nejbližším okolí.  
Jedná se o následující silnice: 
úplná uzavírka provozu na silnici III. třídy číslo 27016 v úseku Heřmanice v Podještědí - Mařenice od km 0,000 (od 
křižovatky se silnicí III/27014 v Heřmanicích v Podještědí) do km 2,812 (po křižovatku se silnicí III/26839 v 
Mařenicích) dne 10.6.2017 v době od 6,00 hodin do 19,00 hodin. 
částečná uzavírka provozu na silnici III/26839 v Dolní Světlé od km cca 11,400 (od křižovatky se silnicí III/26844) do 
km cca 11,980 (po bývalý "Celňák") dne 10.6.2017 v době od 10,0 hodin do 17,00 hodin.  
částečná uzavírka provozu na silnici  III/26839 v úseku Mařenice - Juliovka od km cca 8,420 do km cca 8,500 (po 
vyústění polní cesty) dne 10.6.2017 v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. 
částečná uzavírka provozu na silnici III/26844 v úseku Dolní Světlá - Huť - prostor Janova pramene dne 10.6.2017 v 
době od 10,00 hodin do 17,00 hodin. 

F. Audes 
Babinec 
Milé ženy, další posezení se bude opět konat 19. května v 20 hodin v restauraci „Na Hřebenovce“. 
Těším se opět na naše posezení a na shledanou s vámi.      Jarka Davidová 
 
 
 

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

č.05/17      www.spk_krompach.wbs.cz     květen 2017 
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Koncert Kytlického chrámového sboru a Pěveckého sboru ČVUT Praha 
v sobotu 27.5.2017 v 17:30 hodin 

PROGRAM:  
 
Pěvecký sbor ČVUT Praha: 
A. Vivaldi  Gloria 
Johaness Brahms Wie lieblich sind  (Ein Deutsches 

Requiem; díl 4) 
Denn alles Fleisch (Ein Deutsches 
Requiem; díl 2, první polovina) 

G.F.Haendel  Halleluia 
 

sbormistr Jan Steyer 
na klávesy doprovází Karel Prokop 

 
Kytlický chrámový sbor:  
H. Purcell   Miserere mei (barokní skladba ) 

A. Bruckner  Locus iste (duchovní skladba)  
J.S.Bach Jesu, Wahres Brot des Lebens 

(chorál z kantáty BWV180) 

Česnokov  Tebe poem  
R. Dubra  Sanctus a Agnus Dei (Missa Simplex) 

(část mešního ordinária) 
N. Kedrov  Otče náš  

(klasická křesťanská motlidna) 
Spirituály: 
 
Keep Your Lamps 
Deep River (Pane, chci přes tuto hlubokou řeku...) 

Somebody's knockin' 
The Battle of Jericho 
 

sbormistr Marie Šťastná 
 
Kytlický chrámový sbor a Pěvecký sbor ČVUT : 
W.A.Mozart:   Ave verum 

 
Koncert se koná s laskavým svolením ředitelky Dětského domova v Krompachu  v prostorách dětského domova. 
 
Akce v penzionu „NA HŘEBENOVCE“  

 

 
 

Dětská velikonoční diskotéka, kterou skvěle vedla paní 
Simona Jirmásková. Diskotéka byla úspěšná a již jsou 
hlasy žádající její opakování. 

 
 
 
 
 
 

A jako další akce dne 6.5.2017 od 21:00 hod. se bude 
konat“Na Hřebenovce“ Ohnivá show. 

Nechte se okouzlit německo – českou show 
prezentovanou dětmi a mládeží  

organizací SCHKOLA a Centrum Svaté Zdislavy pod 
heslem : oheň spojuje 

 
 

 
Upozorňujeme předem na další letošní akci: 

Každoroční jarmark „Krompach umí“ , se bude konat 10.6.2017 v odpoledních hodinách. 
Akce se uskuteční v prostoru před kostelem. 

Podrobnosti čtěte v příštím čísle, které vyjde začátkem června. 
 
 
Bledulová louka 
Není mnoho historických či přírodních zajímavostí, které Krompach může nabídnout svým hostům a návštěvníkům. 
Nicméně všechna taková místa jsou důležitá k tomu, aby se Krompach mohl nadále profilovat jako turisticky a rekreačně 
zajímavá obec. A i proto je nezbytné jim věnovat náležitou péči. Jedno z pozoruhodných míst se nachází na „staré lipské 
cestě“ směrem ke státní hranici. Každé jaro zde na velké ploše rozkvétají tisíce květů bledulí, a louka vypadá jako 
fantastický zelenobílý koberec. Jedná se o poměrně unikátní přírodní úkaz, ležící v bezprostřední blízkosti frekventované 
turistické trasy z rozcestí „Stern“ do Krompachu. Toto místo by určitě mohlo (a mělo) patřit mezi chlouby obce,  
bohužel naprostý opak je těžko pochopitelnou pravdou. 
První, co okamžitě upoutá pozornost příchozího, jsou smetiště na okolních pozemcích/zbořeništích, původně patřících 
jednomu z bývalých starostů, dnes „investorům“.  Ve svahu na louce nad cestou pramení potok, díky kterému se 
bledulím v tomto místě velmi daří. Potok byl v minulosti veden (dodnes snadno rozpoznatelným) korytem podél 
bývalého hraničního pásu a přes cestu dále právě do louky s bledulemi. Dnes je koryto zarostlé letitými náletovými 
dřevinami. Nikdo se o koryto nestará, nikdo jej nečistí a neprořezává.  Voda tudíž neteče, kudy by měla, hledá si cestu 
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jinudy, nebo zůstává stát v rozbahněných lagunách. Podmáčená louka nad cestou je rozryta hlubokými brázdami od 
traktoru, který zde „utopil“ nějaký „traktorista Bezmozek“. Výsledkem jeho prostoduchosti je bažina, kde se drží voda, 
která následně zaplavuje (nejen) sousední cestu. Marná a zoufalá je snaha některých obětavců pokládat na rozbahněnou 
cestu prkna, aby bylo možné toto místo projít suchou nohou nebo projet na kole. Vrcholem celého šlendriánu je 
kanalizační šachta v cestě, kterou „traktorista Bezmozek“ rozvalil a zbavil víka. Celá dlouhá léta do šachty vesele stékala 
voda z okolní rozryté louky. Šachta je plná splavené zeminy, ovšem jistě dostatečně propustné, aby do šachty natékající 
voda mohla dlouhodobě přispívat k proplachování obecní čističky (……).   
Vlastníkem cesty (p.č. 1922) i sousední louky (p.č.159/1) je obec, spravující svůj majetek jako řádný hospodář. Pokud je 
snad louka pronajata nějakému nájemci, tak lze předpokládat, že obec průběžně kontroluje, jakým způsobem nájemce o 
svěřený majetek obce pečuje. Dále lze předpokládat, že povinnosti a závazky nájemce jsou definovány v nájemní 
smlouvě, se kterou by bylo možná zajímavé se seznámit. Rozhodně nestačí louku jednou ročně posekat a zinkasovat 
státní dotace, které zřejmě nejsou nezajímavé. A pokud to takto (ne)funguje, pak asi obec v této oblasti rezignovala a 
nevyužívá důsledně možný potenciál. Ale to je téma na samostatnou diskuzi. 
Spolek Jánské kameny-Johannisstein se dlouhodobě snaží přispívat k rozvoji turistického ruchu a zvýšení atraktivity 
obce Krompach a jejího okolí. Jedním z aktuálních projektových záměrů je propojení naučné stezky Jánské kameny se 
„starou lipskou cestou“, právě s využitím části bývalého hraničního pásu, nacházejícího se na louce p.č.159/1. 
Podobným způsobem bylo v minulosti realizováno propojení naučné stezky na červenou turistickou trasu pod Hvozdem. 
Hraniční pás křižuje „starou lipskou cestu“ v bezprostředním sousedství bledulové louky. Na tomto křížení by mohlo 
vzniknout příjemné odpočinkové místo s lavičkami a informační tabulí. Vybudování stezky a umístění mobiliáře by na 
vlastní náklady realizoval spolek Jánské kameny-Johannisstein.  Ovšem před dalšími kroky v této věci je potřeba pro 
vznik turistické stezky vytvořit vhodné výchozí podmínky. Tzn. vyčistit a prořezat část bývalého hraničního pásu, 
obnovit funkci odvodňovacího koryta potoka, včetně jeho přechodu přes „starou lipskou cestu“ a zkultivování traktorem 
rozryté louky. O opravě poničené kanalizační šachty ani nemluvě. Finanční náklady s tím spojené nechť jsou případně 
hrazeny z dotací, které inkasuje nájemce louky. A pokud se k provedení uvedených opatření nikdo nepřihlásí, pak je 
spolek Jánské kameny-Johannisstein připraven navrhnout obci převzetí pronájmu louky p.č.159/1 a zajistit její 
odpovídající údržbu.   

Jiří Kudrna 
spolek Jánské kameny-Johannisstein 
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Letošní oslavy čarodějnic v Krompachu 
… a opět se povedly, chvála hasičům…. 
 

   
foto: J.Horáček a  L.Jirmásek  

 
Odjezdy celá dvacet 
Vzpomínky sepsal místní chalupář JP. 
Moped 
Asi ve třinácti jsme se zamilovali do všech možných technických vymožeností, které by nás mohly vozit. Snili s jsme 
s bratrancem o tom, jak si od pana Kučery koupíme německé motokolo Sachs, obsah 98 ccm. Pan Kučera byl místní 
kovář a občas nám opravoval nějaké tragedie na našich kolech. Pamatuji si, že mi jednou přivařil šlapku, ale tak strašně 
křivě, že se mi noha na tom mlela sem a tam. Než jsem dojel do Heřmanic na koupaliště a zpátky, měl jsem v kotníku 
málem výron. Pan Kučera  měl ještě velký červený motocykl Indian a toho malého Sachsíka, že prý nepotřebuje. Nabídl 
nám ho za 500 korun. No to bylo něco. Celé léto jsme sbírali borůvky a sušili seno, abychom si ty peníze vydělali. Když 
jsme je konečně našetřili a mělo dojít ke koupi, tak nám to naši zakázali. Že bychom se na tom zabili. Tak bohužel nic. 
Jejda, dneska to mít. To by byl veterán. 
Odjeli jsme do Prahy. Můj bratranec tam se mnou vždy jezdil na posledních pár dní prázdnin, aby Prahu poznal a taky si 
ji trochu užil. Dostali jsme peníze na autobus do Lípy, a pak vlakem. To bylo levnější. V rámci  našich klukovských 
úsporných opatření jsme ale dojeli jen do Lípy, a pak jsme jeli stopem. To bylo tenkrát moderní, ale pro nás zakázané. 
Naši se to nesměli dozvědět. Vlak se hrozně coural a my jsme byli v Praze mnohem dřív než oni. Pamatuji se, že jsme 
jeli nějakou dílenskou vejtřaskou a seděli jsme vzadu na ponku. To se nám hrozně líbilo a hlavně to bylo zadarmo. Zase 
jsme něco ušetřili. Museli jsme ale přijít domů jako od vlaku, a tak jsme seděli tři hodiny v Praze na Palmovce na 
lavičce, aby to časově vyhovovalo. No a potom jsme si v Praze za ušetřené peníze místo Sachse po dlouhých úvahách 
koupili dva stejné béžové svetry. Ty by nám naši stejně museli koupit. V čem bychom chodili. Ze všeho jsme hned 
vyrostli. A peníze byly fuč.  
Alespoň jsme si podle našich koupili něco pořádného. 
Mé motoristické sklony mě však neopustily. V tomto se na mne ale usmálo obrovské štěstí. Moje starší sestra pracovala 
na Vinohradech v podniku Motorpal vývoj. A tam se vyvíjely mopedy. První začaly už před válkou v Itálii. U nás to byla 
absolutní novinka. Říkalo se tomu motokolo a nebyly na to ještě vůbec žádné předpisy. Nikdo nevěděl, co to je. Má to 
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šlapky, tak je to asi kolo, nebo motorka? To se vyjasnilo až později. Pak to byl moped, neboli malý motocykl. A k tomu 
musela být kartička řidiče malých motocyklů, takový předřidičák. A brýle. To bylo všechno ale mnohem později.  
Sestra občas v sobotu přivezla z práce mopeda. Stadiona. Později se tomu říkalo splašené trubky. Půjčovali to 
zaměstnancům na vyzkoušení. Já na ni čekal na rohu u trafiky. Teple oblečen, kulicha, holínky, rukavice, brýle. Jenom 
jsme si přesedli. Celou sobotu a neděli jsem na tom projezdil a byl jsem šťasten. Kluci mi to záviděli, ale nesměl jsem to 
nikomu půjčit. Celý týden jsem sháněl peníze, prolejzal popelnice, sbíral sběr a šetřil, abych měl na benzín. Benzín stál 
2,40,  s olejem byl o malinko dražší. Nejbližší pumpa byla ve Kbelích. Pamatuji si, jak jsem tam už jednou nedojel, 
benzín došel. Musel jsem to do kopce asi kilometr dotlačit. Měl jsem v drobných asi tři koruny. U pumpy jsem chtěl jen 
litr a nejmenší odběr napsaný na stojanu byl 2 litry. Pumpař mi to nechtěl dát, že je to málo, a já mu řekl, že měřím 
spotřebu. On se usmál a povídá: „Kolik máš“? Já jsem mu vysypal do dlaně všechny ty drobné  a on mi natočil plnou 
nádrž, asi 3 litry. S odstupem času na to vzpomínám, jak byl ten člověk hodný. Viděl zapáleného mladého kluka, a tak 
mu udělal radost. Špatně se mi to píše, ale naši by mi na ten benzín tenkrát nedali. Šetřili jsme na Spartaka. 
JP. 

Pokračování příště  
 
Velikonoce 
 
Letošní počasí jim tady u nás v Krompachu příliš nepřálo. Zima, foukal vítr, sněhopršelo, sluníčko, liják, kroupy. Jako 
na houpačce. Špatné počasí však ale nikoho neodradilo, nikomu nevzalo dobrou náladu. A kdo měl chuť, tak se i dobře 
pobavil. Každý dle svého gusta. V pátek odpoledne byla v restauraci Hřebenovka diskotéka pro nejmenší. Ti se tam 
samozřejmě vyřádili. Jenom se divím, že děti neohluchly. No a večer se totéž konalo pro dospělé. Výborné. Slyšel jsem 
výtku, že na Velký Pátek se nemají dělat žádné veselice či reje. My ale nejsme všichni hluboce věřící, abychom tento 
zvyk museli dodržovat. Stejně jako věřící hřeší a jedí o půstu maso, tak my ateisti ho jíme o půstu taky a na Velký Pátek 
uděláme diskotéku a přitom nehřešíme, protože nejsme nikomu zavázáni. V dnešní divné a ustrašené době jsou lidé 
vděční za jakoukoliv příležitost, kdy se můžou společně sejít o prodlouženém víkendu a pobavit se bezpečně a beze 
strachu s přáteli. Ať jsou to Velikonoce, nebo 1. máj, nebo 28. říjen. Mám příbuznou, která žije v Itálii. To je 
nábožensky mnohem puritánštější země. A ta mi říká, že zábavy a tancovačky jsou v Itálii na Velikonoce, a i na Velký 
Pátek, běžné. Svět se trochu mění. Kněží hřeší, mají mravnostní delikty a my děláme diskotéky. 
No a v sobotu přijela k nám do Krompachu pro nás nová kapela z Nového Boru. Říkají si MKtři. A hrají úplně všechno. 
Jak se říká od Bacha po Vlacha. Ze začátku se zdálo, že moc lidí nepřijde, ale pak byl narvaný sál a tancovalo se ostošet. 
Kvůli ubytovaným hostům s dětmi se muselo o půlnoci skončit, jinak by se asi hrálo až do rána. Dobrá kapela, dobří 
lidé, dobrá zábava. Těšíme se na další spolupráci. 
Nejvíc jsme ale zhřešili na Velikonoční Neděli. To jsme totiž den sváteční nesvětili, ale sešli jsme se na brigádu na 
úpravu cesty od Hřebenovky dolů. A kdy jindy se sejít, než o svátcích, kdy jsou tady všichni. Cesta po zimě byla 
v katastrofálním stavu, rozježděná, rozbahněná. Obecní úřad nám nechal dovézt hromadu hrubého štěrku a my jsme ho 
svépomocí rozvezli a rozhrnuli do těch největších jam. Ještě to bude chtít další úpravy. Přesyp drobnějším štěrkem a 
hlavně udělat šikmé svody vody. To vše se ale postupně vyřeší a nedá se udělat najednou. Opět se ale ukázalo, že jsme tu 
dobrá parta, zase nejsme chcíplá vesnice a nejsme líní i zabrat. 
No a naše hospodyňky, i když nejsou věřící, nabarvily dle velikonočního zvyku vajíčka, aby si je mohli v pondělí 
dopoledne malí koledníčci vykoledovat. Přišlo jich hodně, alespoň k nám. V posledních letech se mi zdálo, že tato hezká 
tradice už pomalu mizí, ale teď mi připadá, že se to zase lepší. Tak ať má k Velikonocům třeba každý trochu jiný vztah, 
někdo je bere přísně nábožensky, jiný uvolněně, je to krásný svátek, máme jej rádi a musí se zachovat. 
My jsme sice na Velikonoce trochu i zhřešili, ale dobře jsme se pobavili a máme opravenou cestu. 
JP 
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2017 
13.5., 3.6. 2017, 

p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 
mob.: 777 174 836 

 

 
 

 
 

 

 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 
 

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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