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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
Co se v obci v poslední době událo 
Volby do Evropského parlamentu 
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 1 Krompach ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23.05.-24.05.2014. 
Z celkového počtu 123 osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů  bylo odevzdáno 37 platných hlasů. 
Účast byla 30%. 
č.pol. strany  zkratka názvu pol. strany     počet hlasů   nejúspěšnějsí kandidát 
6 Str.zdravého rozumu-NECHCEME EURO 1 
7 Koalice TOP 09 a STAN   2 JUDr.Jiří Pospíšil 
10 Komunistická strana Čech a Moravy 7 
14 Česká strana sociálně demokratická 2 
16 ANO 2011    8 prof.PhDr.Jan Keller,CSc. 
20 Občanská demokratická strana  3 
22 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 1 
23 Strana zelených    3 Mgr.Ondřej Liška 
24 Strana svobodných občanů  7 Ing.Petr Mach,Ph.D. 
32 Česká pirátská strana   2 
38 Věci veřejné    1 
 

Převzato z elektronické úřední desky OÚ Krompach 
5. ročník pěveckého koncertu 
 
Počasí se na chvilku umoudřilo a nádvoří Dětského domova v Krompachu v sobotu 24.5. ožilo přípravami na koncert již 
osvědčených pěveckých souborů Stadtchor Zittau a Pěveckého sboru ČVUT Praha. Díky ochotě paní ředitelky dětského 
domova se mohl koncert vůbec konat, protože havárie stropu kostela, kde se předešlé koncerty vždy konaly, nedovolí bez 
zásadní opravy kostel z bezpečnostních důvodů dále pro jakékoliv veřejné akce používat.  
Děti z dětského domova pomohly na nádvoří nanosit židle, které dětský domov zapůjčil, vykukovalo sluníčko a nic již 
nestálo nevšednímu zážitku v cestě. 
Nový repertoár obou sborů a úžasné výkony sólistů i členů obou sborů přinesly do Krompachu v rámci Roku české hudby 
koncert, za kterým by se jinak muselo cestovat hodně daleko. Záštitu nad koncertem převzala náměstkyně hejtmana 
Libereckého kraje pro kulturu a obecní zastupitelstvo obce Krompach také přispělo finančním darem.  
Koncert se povedl také díky všem, kteří nezištně  pomohli s jeho organizací. A závěrečné „ Proč bychom se netěšili…“ 
z Prodané nevěsty, které zazpívaly oba sbory současně v češtině i němčině, udělalo radost všem, i když s posledními takty 
obětavě všichni přihlížející brali židle a za prvních kapek prudkého deště je uklízeli zpět do budovy Dětského domova 
v Krompachu. 
Pořadatel Sdružení pro Krompach, o.s. děkuje ještě jednou všem, kteří se podíleli svojí podporou na krásném průběhu 
koncertu a příští rok, jak doufáme, na dalším koncertě na shledanou… 
            J.Kalitová 

Vydává: Zapsaný spolek SpK z.s. ve spolupráci s OÚ Krompach, místními obyvateli a chalupáři jako 
občasník 

č. 06/14     www.spk_krompach.wbs.cz    červen 2014 
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Dětský den 
Pořádání Dětského dne se stalo již tradicí a letos se opravdu povedl. Díky tetám z Dětského domova v Krompachu, 
hasičům SDH Krompach a dalším nadšencům z řad místních obyvatel i chalupářů, kteří pomáhali, si děti opravdu 
užily velké množství sportovních i dovednostních soutěží a sladkých odměn. A krásný a trpělivý poník, na kterém 
děti mohly vidět, jak svět vypadá z koňského hřbetu, byl vítaným zpestřením. A zdarma nabídnuté „buřtíky“ 
k opékání na ohni již voněly dlouho očekávanými prázdninami. A věřte, že všechny děti, ať už z místního dětského 
domova, nebo děti místních obyvatel a chalupářů byly spokojené a určitě se těší na příští rok. Takže všem díky a 
zase příští rok…  
             J. Kalitová 
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Co Vás čeká v nejbližší době? 
 
„Krompach umí“ po řádá závěrečný jarmark  

 

 
Blanka Horáčková, Krompach 37 

 
 
 
7. ročník Cyrilometodějských slavností 
 

7. ročník Cyrilometodějských slavností 
Krompach 12. července 2014 

 
 

10:00  slavnostní zahájení 
10:15 – 10:45 taneční vystoupení mažoretek  
10:45 – 11:00 požehnání vlajky obce Krompach panem farářem  
11:15 – 11:45 1. vystoupení skupiny historického šermu „Grex“  - „Boj o ruku princezny“ ve 

spolupráci s dětmi z obecenstva 
11:45 – 14:00    dovednostní soutěže pro děti (a hravé dospěláky) spojené s odměnami pro zúčastněné 

v prostorách nádvoří DD 
13:00 – 14:00 přednáška o historii 100 let od vypuknutí 1. světové,  přednáška Dr. L. Smejkala 

(Vlastivědné muzeum v České Lípě) v zasedací síni Obecního úřadu 
13:15 – 14:15 divadélko pro děti  „To budete čubrnět“ - hraje divadlo „Kocábka“ v t ělocvičně DD 
14:30 – 15:00 2. vystoupení skupiny historického šermu „Grex“ – „Loupežnické historky“ 
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♣♣♣♣ 
19:30  večerní program – umístění dle počasí – bude aktuálně upřesněno 

hudba k tanci a poslechu - kapela MK3 amatérského divadla Kocábka 
        ♣ 

 
V průběhu celého dne Cyrilometodějských slavností  10:00 – ?_je pro vás připraveno: 

- k poslechu a případně k tanci hraje kapela MK3 amatérského divadla Kocábka 
- ukázka hasičské výzbroje a techniky SDH Krompach 
- pouťové atrakce ( kolotoče, skákadla,….. ) pro děti a dospělé 
- pro děti - malování papírových masek – výrobce karnevalového zboží  PVO Zákupy 
- stánky řemesel a jiné 
- občerstvení – zmrzlina, sladkostí,  maso, uzeniny, pivo, limo a jiné dobroty  
- prohlídka dobových stanů a zbroje skupiny historického šermu Grex 
- oblíbený stánek „Krompach sobě“ s dobrotami vyrobenými místními kuchařkami, kávou, čajem, limo,… 
- bazar a další…. 

 
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se pobavit a strávit příjemný den. A řekněte to i sousedům. 
Obracíme se i na místní kuchařky, jako každoročně, přijďte se pochlubit svým kuchařským umění. Jistě budete mít 
úspěch i letos. 
Zároveň si dovolujeme se obrátit o pomoc s přípravou i na ostatní obyvatele a chalupáře, především při přípravě 
stánků a stanu na posezení a občerstvení . 

Kalita, předseda SpK. 
 
Ohlédnutí za historií Krompachu 
 
Krompach před 80ti lety a dnes 

Jak vypadal Krompach v r. 1934 – tj. 16 let po vzniku Československa a 4 roky před zánikem tzv. první 
Československé republiky? 

V Krompachu (něm. Krombach) žilo v r. 1934 ve 331 domech 1255 obyvatel, z toho jen 20 občanů čs. národnosti. 
Součástí vsi byly dvě osady: osada Juliusthal  (čísla domů 26 – 79) a osada Valy (čísla domů 132 – 517). Ves náležela pod 
správní okres v Německém Jablonném, kde byla (ostatně stejně jako dnes) nejbližší železniční stanice v ČSR. Soudní okres 
byl ve Cvikově, kde byla rovněž železniční stanice. Železniční nákladiště, spolu s osobní zastávkou, bylo v Kunraticích u 
Cvikova. Nejbližší železniční stanice mimo území ČSR byla v saském Jonsdorfu, vzdáleném 4,1 Km. Četnická stanice byla 
umístěna v Mařenicích. Obyvatelé Krompachu měli k dispozici poštu, telefonní hovornu a telegrafní stanici, Raiffeisenku 
(kampeličku) a pro běžné zásobování byl ve vsi konsum. Celnice byla umístěna v osadě Valy. Obyvatelé Krompachu se 
hlásili převážně (s výjimkou 28 evangelíků a 2 občanů jiných vyznání) ke katolické víře. Ve vsi byla fara a farní kostel. 
(Blíže viz Místopisný slovník ČSR, Břetislav Chromec, v Praze 1935). 

V r. 1934, rok po vítězství nacistů v Německu, začal Adolf Hitler cílevědomě připravovat likvidaci Československa. 
Současně rostl vliv Henleinovy sudetoněmecké strany, která se v průběhu příštích čtyř let stala pátou kolonou Adolfa Hitlera 
v ČSR a výrazně přispěla k tragickému  Mnichovu 1938 a anexi Sudet nacistickým Německem. 

Bylo by zajímavé dozvědět se o rozsahu účasti krompašských občanů v Henleinově nacistickém hnutí. O atmostéře v 
 Krompachu by asi hodně napověděla např. odezva obyvatel Krompachu na likvidaci čs. celnice v Horní Světlé v r. 1938. 
Zlikvidovali ji teroristé z organizace Freikorps, složené ze sudetských Němců (byl snad mezi nimi někdo z Krompachu?) a 
vycvičené a vyzbrojené v nacistickém Německu. A také odezva na výzvu k všeobecné mobilizaci československou vládou 
v září 1938 (tj. kolik povolanců z Krompachu se vzepřelo čs. zákonům a ke svým mobilizovaným jednotkám ČSA 
nenastoupilo). K ilustraci atmosféry v Krompachu by jistě přispěla i objektivní informace o účasti obyvatel (teď už německé 
státní příslušnosti, poté co se čs. státní příslušnosti dobrovolně vzdali) na vítání Adolfa Hitlera v Mařenicích dne 6. října 
1938. 

Nejspíš se již nikdy nedozvíme, jak dolehla anexe Sudet na oněch 20 Čechoslováků, kteří žili v Krompachu. Možná 
už nikdy nic nezjistíme ani o osudech krompašských komunistů a sociálních demokratů (kteří měli v r. 1934 v Krompachu 
údajně značný vliv), které čekal v nacistickém Německu nelehký osud. Ani o jejich sousedech, kteří se stali horlivými nacisty 
(a i v Krompachu nejspíš takoví byli) a „pomohli“ jim do koncentračních táborů a na nacistická popraviště. 

Ostatně i osudy „obyčejných“ (tj. nijak zvlášť nacisticky angažovaných obyvatel Krompachu) byly nelehké. Pouhý 
rok po připojení Sudet k Velkoněmecké říši přepadlo Německo Polsko a byla zahájena 2. světová válka. Krompašští muži 
byli povoláváni do Wehrmachtu a v příštích 5ti letech umírali na všech frontách druhé světové války. Tato válka skončila 
v květnu 1945 drtivou porážkou nacistického Německa, do jehož náruče nemalá část sudetských Němců (Heims in Reich!) 
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tak spěchala. Sebevraždou uzavřeli svůj tragický osud jak německý vůdce Adolf Hitler, tak i ikona sudetských Němců 
Konrád Henlein (ten, což možná není všeobecně známé, pocházel ze smíšeného manželství – jeho matka byla Češka). 

Jedním z důsledků porážky nacistického Německa bylo mimo jiné i rozhodnutí vítězných mocností o odsunu 
německého obyvatelstva z historicky českého území Sudet. A vzhledem k tomu, že československá státní příslušnost byla 
navrácena jen nevelké skupině německých antifašistů, se osud převážné části krompašských obyvatel, a to po cca 11ti letech 
od roku 1934, naplnil. 

Po osvobození Československa a odsunu sudetských Němců se v Krompachu postupně usídlovali českoslovenští 
občané. 

V období centrálně řízené ekonomiky (tj. do r. 1989 – 1990) byl v krompašském zámku zřízen dětský domov a v obci 
státní statek. Počet obyvatel vzrostl natolik (přesný údaj se autorovi nepodařilo zjistit), že v obci fungoval nejen konzum, ale i 
mateřská škola, zdravotní středisko, knihovna a kino.  

K výrazné změně došlo v Krompachu po roce 1990. Jedním z důsledků přechodu Československého resp. Českého 
státu od centrálně řízené ekonomiky k tržnímu hospodářství byla likvidace státního statku. Ztráta pracovních příležitostí měla 
za následek odliv občanů z Krompachu a postupný zánik zařízení, která obyvatelům život v obci usnadňovala. Obec si již 
nemohla dovolit udržovat takové zázemí jako před 80ti lety, protože počet stálých obyvatel klesl z 1255 v r. 1934 podle OÚ 
Krompach  na 148 v r. 2014. Stálí občané Krompachu žijí v 64 domech a dalších 195 domů vlastní chalupáři. Dramatickému 
vývoji v posledních 80ti letech  tedy „podlehlo“ kolem 80ti domů. Významnou část Krompachu dnes tvoří chalupáři. 
Charakter naší obce, ležící v krásném prostředí Lužických hor, se v důsledku toho výrazně změnil. 

K zásadním změnám došlo v mezinárodně politické oblasti. Oba naše státy (Česko a Německo) se staly součástí 
Evropské unie a euroatlantické obranné aliance NATO. Po několikaletém úsilí (7 let po vstupu ČR do Schengenského 
prostoru) se konečně, a to s finanční podporou z fondů EU, dokončují práce na komunikaci spojující Krompach se sousední 
saskou obcí Jonsdorfem. Mezi obyvateli Krompachu a obyvateli sousedních německých obcí Jonsdorfem a Oybinem existují 
dobré sousedské vztahy. Tradicí se staly např. v Krompachu každoročně pořádané společné koncerty českého a saského 
pěveckého souboru. 

Vše nasvědčuje tomu, že dramatické události, které doprovázely osudy obyvatel Krompachu v uplynulých 80ti 
letech, se již nikdy nebudou opakovat. 

Standa Chromec (Ing., CSc., genmjr.v.v.) 
 
Něco o tisu v Krompachu 

 

Starý tis z Krompachu nezažil 
husity, ale slaví 60 let ochrany 

  

 
 
 
Zhruba 434 let je starý unikátní tis červený z 
Krompachu. Obvod kmenu má kolem 470 
centimetrů, výška je sedm metrů. 

Podle pověsti od něj vyrazili husité k útoku na blízký hrad Oybin. Ve skutečnosti v době husitů zřejmě ještě vůbec 
nebyl zasazený. 
I tak s dnes odhadovaným stářím přes 430 let patří unikátní tis červený z Krompachu, nejstarší z trojice zdejších 
tisů, mezi stromové veterány v Česku. Vzácný strom ze severu Českolipska slaví v těchto dnech malé výročí. Je to 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

6/8 

přesně 60 let, co stát vyhlásil jeho ochranu. Dne 18. května 1954 byl tis zapsán na takzvaný ústřední seznam 
ochrany přírody a dodnes patří mezi nejvýznamnější památné stromy v Česku. 
Odhady lidí mu ještě tak před 120 lety přisuzovaly stáří kolem dvou tisíc let. Staré rakouské mapy, na kterých byl 
zakreslen, o něm mluvily jako o nejstarším stromu na českém území. Za stejnou raritu ho vydávaly i dobové 
pohlednice. 
V průběhu 20. století se názory na jeho stáří měnily a rozbíhaly se v určení mezi jedním a dvěma tisíci let. 
Dohady nakonec utnula letokruhová analýza, kterou v roce 1967 provedl Jaroslav Hofman z Botanického ústavu 
Československé Akademie věd (ČSAV). Vědec část letokruhů našel, ale větší část kvůli vyhnilému a již dutému 
kmeni musel spočítat na základě pravděpodobnosti. Došel k závěru, že tis rozhodně není zbytkem původního 
porostu, ale že byl vysazen člověkem, a že k tomu došlo pravděpodobně roku 1580. Nevyloučil ovšem možnost, že 
tis může být ještě mladší (pokud by tloušťka kmene byla dána spojením více stromů). „Tisíciletému" stromu 
z Krompachu je tak dle nejlepšího dosavadního určení zhruba 434 let. 
Málo se o tom ví, ale starobylý tis má v Lužických horách své potomky. Od roku 1999 totiž odebírali ochránci 
přírody z tisu semenáčky a semena. Přesadili je nebo vyseli do lesních školek. Poté, co tisy dorostly výšky 
25 centimetrů, je vysadili do lužickohorských lesů. Některé jednotlivě, jiné do takzvaných oplocenek. Na 
35 vybraných místech vysadili dodnes bezmála dva tisíce sazenic. 
Ochranu jako památné stromy dnes požívají i zbývající dva tisy ze „svaté trojice" v Krompachu. Na rozdíl od 
hlavního „veterána" se jí ale dočkaly až později teprve 12. ledna 1989. 
 
 

převzato z Českolipského  deníku ze dne 19.5.2014 
 
 
 
 
Pro turisty přikládáme mapu výletních cílů Lužických a Žitavských hor. 
 

 

1. Hrad a klášter Oybin 
2. Sloupský hrad 
3. Klíč 
4. Panská skála 
5. Sklárna a Sklářská krčma AJETO 
6. Vodní hrad Lipý 
7. Sparkassen Arena / Gebirgsbad 
8. Žitavská úzkokolejka 
9. Trixi Bad  
10. Motýlí dům Jonsdorf 
11, Rodel Park 
12. Dobrodružný lanový park 
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Babinec  
 
Tento měsíc se „Babinec“ koná v sobotu 21.6. 2014., v restauraci „Na Vyhlídce“.   Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány 
i se svými mužskými doprovody. 
 
 
 
Kuchařský koutek  
 
Jahodový koláč - rychlý a jednoduchý 
Suroviny: 1 tvaroh ve vaničce, 4 vejce, 250 g cukru moučka, 220 g hery (rozpustíme do tekuta v mikrovlnce), 250 
g polohrubé mouky, 
 1 prášek do pečiva, marmeláda na namazání (v mém případě jahodová, lze i jinou), 1 jahodový pudink (může být i 
jiný - volíme dle ovoce),  půl litru vody, asi 3 lžíce cukru krystal 
 
Postup: Plech vyložíme pečícím papírem nebo vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou. 
V míse nejprve smícháme tvaroh, vejce, cukr a heru. Nejlépe ručním mixérem. Poté přidáme mouku s práškem do 
pečiva. Vznikne nám krásně hladké těsto. Rozprostřeme ho na plech. 
Troubu nastavíme na 180 stupňů a plech vložíme do polovyhřáté trouby. Nenechat rozpálit. Pečeme přibližně 30 - 
40 minut. Koláč nám na povrchu pěkně zhnědne a odpoutá se od kraje plechu. 
Hotový koláč necháme vychladnout. Poté pomažeme marmeládou a poklademe nakrájeným a omytým ovocem. V 
mém případě jahody. 
Vytvoříme polevu. Do hrnce vlijeme 400 ml vody smíchané s třemi lžícemi cukru krystal. Ve zbývajících 100 ml 
vody rozmícháme pudinkový prášek. Jakmile voda v hrnci začne vařit, přidáme pudink a prováříme asi 2 - 3 
minuty. 
Pak pomalu polijeme koláč a je hotovo. 
Necháme vychladnout a ztuhnout. 
 
 
 
Něco veselého 
 
Kde je spravedlnost...?!? :))  
9 měsíců nosíš,  
10 hodin rodíš,  
6 měsíců nespíš  
a i tak se potom podobá jemu... 

 

 

 
 
 
 
Jdu na jedno a valím domů. 
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Různé 
 
Pozor! – nabídka oken pro ty, kteří opravují chalupu nebo dům 
 
Na celnici se vyndala původní špaletová okna, která jsou velmi zachovalá. Dřevěná okna cca dvě velikosti 
130 x 80 a 110 x 90. Kdo má zájem, může si okna vzít. Okna jsou složená venku za domem na panelce. 

R.Kubeš 
 

 
 

NABÍZÍME  GEODETICKÉ PRÁCE 
ve vysoké kvalitě za nižší ceny 

Využijte akční slevy  15% na zaměřování budov a vyměřování pozemků. 
GEOPLÁN CZ s.r.o.   Malá 1177, 470 01 Česká Lípa 
Tel.:   487853485 Mobil:       603499351, 737817162 
E-mail:      clipa@geoplancz.cz  www.geoplancz.cz 

Před každou zakázkou Vám zdarma poradíme a zpracujeme cenovou nabídku. 
 

Za firmu Ing. Pavel Soukup-oprávněný zeměměřický inženýr 
Ing. Doubravka Soukupová-oprávněný zeměměřický inženýr 

 
 
 

Jídlo s dovozem (i soboty a neděle) 
Nerudova 264/II 
471 54 Cvikov II 

Tel :  483 034 452 
Mobil :  777 731 310 

Email :  objednavky@jidlosdovozem.cz 
Web :  www.jidlosdovozem.cz 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2014 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

7.6., 28.6, 
19.7., 9.8., 30.8., 20.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12., 

3.1.2015 
 

 
Koloniál „U GOGA“  

Mařenice – křižovatka,potraviny, uzeniny, lahůdky 
Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16, So 7 – 10 

 
 
 

Ubytování v Krompachu 
Restaurace „Na Vyhlídce“ – telf::  487 754 283, 

mob.:604 600 560 
email: vincikj@volny.cz 

www.penzion-na-vyhlidce.cz 
 
 
 

 
 
 
Nabídka redakce Krompašských rozhledů 
Ne že bychom se chtěli chlubit, ale pouze konstatujeme, že Rozhledy už nejsou pouze krompašskou tiskovinou, ale jejich působnost je 
daleko širší. Dostáváme ohlasy a náměty z různých částí nejméně Libereckého kraje. Proto nabízíme prostor  v Krompašských 
rozhledech i pro Vaši reklamu a inzerci. Zároveň bychom tím chtěli získat nějaký menší peníz na spotřební materiál pro vydávání 
Rozhledů a pro zvýšení jejich úrovně (barva, získávání fotografií, …) . V zápatí každé stránky jsou uvedeny kontakty, na které se můžete 
obrátit. Uvítáme inzerci, reklamu i sponzory !!! 
 

 
 
 
 

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 Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“   p. Vincíkovi. 

www.spk_krompach.wbs.cz 


