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Zprávy z obce  
 
Obec udělala další zásadní krok ve své historii. Všichni, kteří jste byli na slavnostech, asi tušíte, co mám na mysli.  
Od července má Krompach svůj znak a prapor. Jejich vyobrazení vás uvítá hned při vjezdu do centra obce. Myslím a všichni se mnou 
budete asi souhlasit, že je čím se pyšnit. 
 

 
 
 

Většina z krompašáků jistě pochopila, co představuje. 
Modrý pruh je symbolika krompašského potoka, který  se nazýval „Křivý potok“ - Krummbach. 

Žluté pole s ostrvemi se 6 suky – znak bývalého majitele panství – rodu Berků z Dubé 
Bílé pole se zelenou větvičkou s plody – známá historická pamětihodnost Krompachu – 600-letý tis. 

Prapor má poměr stran 3:2, žerďová část je část žlutá. 
 
Letos v Krompachu proběhl již 6. ročník Cyrilometodějských slavností 
 
Jistě se mnozí z Vás přišli podívat a užít si pohodového dne. Počasí nám letos přálo a nechá se říci, že slavnosti se vydařily. Sice jsme 
během dne byli nuceni změnit místo pořádání večerní části programu a přesunout ji do prostoru před kostel, což se nakonec ukázalo 
jako lepší řešení. Lidí přišlo hodně a prostor pro ohňovou show byl dostatečně velký. 
Rád bych touto cesto poděkoval všem, kteří se na slavnostech podíleli. Ať už na přípravě, stavbě stanů nebo během samotného dne v 
„krompašských“  stáncích. Děkuji i kapelám, které nás celý den provázely.  Nebýt všech ochotných pomocníků těžko by se přípravy 
zvládly. 
Děkujeme i těm, kteří poskytli sponzorské dary a nechtějí být jmenováni. Ať už dary finanční nebo  pečivo do stánku „Krompach 
sobě“. Nelze vyjmenovat všechny,  kteří pomohli.  

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. ve spolupráci s OÚ Krompach, místními obyvateli a chalupáři 
jako občasník 

č. 07/13     www.spk_krompach.wbs.cz    červenec 2013 
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Rozhodně je třeba poděkovat Obecnímu úřadu, mažoretkám z místního DD, paní ředitelce za poskytnutí prostor pro soutěže a 
divadélko, hasičům, ženám ve stáncích a u soutěží a dalším a dalším. Na druhou stranu je to krásná vizitka obce, kde se lidé snaží 
společně, aby se vše vydařilo a všichni si užili. Ještě jednou všem velké díky! 

Ruda Kalita, předseda SpK o.s. 
 

     
 

     
 

   
 

Obecní kronika 
Obecní zastupitelstvo žádá trvale bydlící občany i rekreanty, kteří mají vědomost o událostech v obci od roku 1987 po dnešek, o pomoc 
pro doplnění kroniky obce. 
 
Od čtenářů 
 
Vážený pane Kalita,  
rád si přečtu občas krompašské Rozhledy. Jako chalupář poblíž 
"tisíciletého tisu" jsem s nadšením uvítal rekonstrukci 
komunikace od požární nádrže směrem ke hranici, protože už 
jsme měli dost nadýchaného prachu z rozbité vozovky. 
 
Proto s opačnými pocity navrhuji uveřejnit v Rozhledech 
přiložené fotografie, jak rekonstruovaná vozovka vypadá dne 

4.7.2013 poblíž bydliště pana starosty. Těžká nákladní vozidla 
novou vozovku úspěšně ničí a prach a bláto už dýcháme zase. 
Jsem vážně zvědav, zda tyto snímky uveřejníte. K novému a 
pěknému v obci bychom se měli chovat ohleduplněji. 
 
S pozdravem Ing. Kaisrlík 
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Babinec  
 
Vážené dámy, děvčata nezapomeňte!!!  
Babinec se koná každou třetí sobotu v měsíci od 20:00 hod v restauraci „Na Vyhlídce“. 
Zaneste si tuto informaci do svých diářů a kalendářů a nezapomeňte přijít. Vždycky se najde něco, co je třeba probrat s ostatními, nebo 
se i jen poradit, a nebo jen posedět. Takže nezapomeňte, tento měsíc v sobotu 20.7. ve 20 hod v restauraci „Na Vyhlídce. 
 
Co pro Vás ještě letos v srpnu připravujeme, abyste si prázdniny užili? 
 

SpK o.s. (Sdružení pro Krompach ) připravuje 
moderované pásmo dokumentárních filmů a dokumentů k 75. výročí mnichovské zrady 

 
Budou prezentovány dokumentární filmy a dokumenty usnadňující hledání odpovědí na otázky, které si v souvislosti s Mnichovskou 
dohodu často klademe: 

1. Jakou roli sehráli při přípravě Mnichova sudetští Němci? Byli Hitlerovou pátou kolonou? 
2. Jaká byla nálada našeho národa? Byl lid ochoten se mnichovskému diktátu vzepřít a hájit svoji svobodu silou? 
3. O jakou armádu, která v září 1938 mobilizovala, jsme se mohli opřít? Byla schopná zabránit porážce naší vlasti nacistickou 

německou armádou, a to bez ohledu na zradu spojenců? 
4.  Odpovídala reakce prezidenta Beneše na Mnichovský diktát situaci? 

 
Akce bude uskutečněna od 10.00 hod. v sobotu 24. srpna 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Krompachu. 

 
Akci bude  moderovat Standa Chromec (genmjr.v.v., Ing., CSc.). 

 
Máme v plánu ještě jednu hudební akci v místním kostele patrně v srpnu, a pokud se nám ji podaří připravit, budeme Vás 
informovat na plakátech po obci. 
 
Co Vy a Krompach? Známe se? 
 
Druhé volné pokračování: 
P. Steiner, chalupář. 
Jste chalupář? 
Ano, máme tady chalupu 
Jak dlouho? 
No, už asi 25 let. 
Co Vás vedlo k tomu, že jste sháněl chalupu v Krompachu? 
Nesháněl jsem.Chalupu zdědila manželka po rodičích. Takže přirozeně vyplynulo to tak, že sem jezdíme. Já jsem měl ještě další 
chalupu na Šumavě, tady je to ale větší, tak jezdíme sem. 
To  znamená že Lužické hory zvítězily nad Šumavou? 
Dá se to tak říci. Ano. 
Čím myslíte, že Krompach láká turisty a chalupáře? 
Nevím jestli láká vyloženě Krompach. Mně osobně se líbí Lužické hory. Rád jezdím na horském kole a tady je to výborné. Třeba ve 
srovnání Lužické hory proti Šumavě jsou výrazně klidnější. Když jedu na dovolenou nebo do přírody, tak tuhle lokalitu mám radši 
hlavně kvůli tomu klidu 
Sledujete dění v obci? 
Velmi málo 
I  tak, co by se podle Vás mohlo změnit na Krompachu? 
Nevím, jestli je tady něco horšího, co by se mělo změnit k lepšímu. Já mám, dá se říct, trochu extrémní názory. Ale kdyby bylo na mně, 
tak bych třeba nebyl pro stavbu hotelů. Jsem typ pro větší klid. Je to samozřejmě jen můj osobní názor. Dále jsou zde velmi špatné 
cesty, což je všeobecně známý problém. Jinak mně to vyhovuje tak, jak to je. Navíc v zimě sem téměř nejezdíme. Na druhou stranu, 
mohl by tady být třeba malý obchůdek. 

Děkujeme za rozhovor 
Rozhovor připravila externí spolupracovnice  pí.Tereza Soukupová  
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Ohlédnutí za historií Krompachu 
Nový seriál o Krompachu připravuje a poskytl z archivních materiálů pan Miloslav Panák. 
 

Krompachem před 200 lety táhla vojska napoleonských válek 
 Asi nejznámější událostí z evropských dějin, jež se spíše negativně dotkla tohoto koutu severních Čech, je pobyt 
francouzského císaře Napoleona I. Bonaparta v nedalekém Jablonném v Podještědí dne 19. srpna roku 1813, kde císař pobyl v místním 
zámečku Pachtů z Rájova do 22. hodiny (takže nepřenocoval, jak se traduje) a přijal zde místní deputaci, od níž vyzvídal údaje o náladě 
obyvatelstva a postavení koaličních vojsk. Poté se vrátil stejnou cestou přes Petrovice do Žitavy. Účelem jeho pobytu bylo vylákat 
rakouská a spojenecká vojska k bitvě podle jeho pravidel, což se mu ale nepodařilo. (Rakouský vrchní velitel, kníže Karel 
Schwarzenberg (praprastrýc našeho ministra zahraničí), tuto hru nepřijal a nakonec Napoleona rozdrtil v bitvě u Lipska v říjnu téhož 
roku.) Francouzským vojskům v severních Čechách veleli známí vojevůdci, a to generálové Vandamme a polský kníže Poniatowski, 
zatímco na císařské straně generálové hrabata Bubna a Neipperg. Přesto v okolí Jablonného, jež samo bylo Francouzi zle vydrancováno, 
došlo k menším střetům francouzských vojsk s císařskými husary a polními myslivci. Francouzi při tomto „průzkumu bojem“ výpadem 
do severních Čech obsadili i Cvikov, Svor, Nový Bor, Zákupy, Liberec, Český Dub a Mimoň. Ozvěny a dopady těchto šarvátek se také 
dotkly Krompachu a jeho okolí. Doloženo je, že Francouzi při těchto potyčkách využili opevnění na krompašských Valech 
(Schanzendorf) postavených roku 1778 císařskými Chorvaty, jak již bylo řečeno. Nelze tedy vyloučit, že Krompach, včetně Valů, byl 
od Francouzů, popřípadě Poniatowského Poláků také vypleněn jako celé okolí (při jejich průtahu do Čech i zpět), neboť, jak 
poznamenával Napoleon: „Válka se musí živit sama“!  
 Poniatowskeho Poláci pronikli na území Čech 19. 8. v počtu 18 000 pěších i jízdních vojáků. Do Krompachu přišel sbor 
polských hulánů, který rekvíroval potraviny a dobytek. Později vyplundrovalo 50 jezdců množství domů. Obecnímu faráři bylo 
způsobeno také mnoho škod. Teprve až když Krompach získal strážní hlídky zvané "piketty", bylo prý lépe. Poměrně řádně se chovala 
polská pěchota.  
 Lze tedy uzavřít, že v krompašském okolí i v něm samém, se také odehrála část rozhodující předehry k „bitvě národů“ u 
Lipska. Protagonistům zůstala sláva a věhlas, zatímco prostým vesničanům existenční starosti. Ty se protáhly až do pozdního podzimu, 
kdy Krompachem ve dnech 22. (po půlnoci) až 29. 11. 1813 procházela zpět od bitvy u Lipska část tzv. "Polské armády Rusů", pod 
vedením generála Benningrena, ze Žitavy v počtu 36 000 mužů. Po usilovných denních pochodech je pochopitelné, že vojsko bylo 
značně vyhládlé. Muselo se mu hned vyvářet a na doplnění stravy Rusové posbírali v okolních lesích množství hub, které potom v 
kotlích vařili s mlékem a s uspokojením pojídali. Dne 13. 11. přišel do Světlé přes les sbor ruských Baškirů.  
  Dne 23.11. přišel pluk, jehož plukovník se nakvartýroval do krompašské fary. Rusové zde přechovávali šest vlajek, 
válečnou pokladnu a 20 000 rublů ve zlatě a stříbře.  
 V horších případech byli obyvatelé, když nemohli vyplnit přání ruských vojáků, od nich biti, uráženi a někdy i zraňováni. Ženy 
a dívky byly znásilňovány a polnosti, zahrady i domy byly často zpustošeny.  
 Výše popsané škody byly vyčísleny a sumarizovány a předloženy Rusku k náhradě, kterou roku 1814 uhradil ruský car 
Alexandr.  
 Dlužno dodat, že zmíněné polské, ruské, ale jistě i francouzské násilnosti vůči zdejšímu obyvatelstvu jistě zhoršovala jazyková 
bariéra, jelikož zde sídlilo obyvatelstvo německojazyčné. To ovšem platilo mnohdy i u vojsk tzv. "vlastních", tedy rakouských, kdy na 
Krompašsku operovaly jednotky z Balkánu či z Uher, jež se s obyvatelstvem též těžko domluvily. 
 Lze tedy uzavřít, že válečné události byly to nejhorší, co mohlo prosté obyvatelstvo zažít. Vzpomeňme tedy s pietou na 
všechnu tu hrůzu, jež před dvěma sty lety prošla naší vesnicí a okolím a zamysleme se, co vše se od té doby změnilo.  
 

Dr. Milan Hlinomaz, Valy 65; Miloslav Panák, Valy 13 
Dobové historické uniformy 

     
francouzský jízdní myslivec                       plukovník polských hulánů                        rakouský polní myslivec 
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Kuchařský koutek  
 

Lívanečky s bor ůvkami a domácím mraženým krémem ze sm ěsi lesních plod ů  

  Ingredience 

mléko  500 ml  

droždí  20 g  

vejce  2 kusy  

cukr  1 lžíce  

olivový olej  1 lžička  

sáček vanilkového cukru  1 kus  

sůl  1 špetka  

hladká mouka  13 lžic  

půl litru čerstvých nebo mražených borůvek 1 dávka  

vrchovaté lžíce cukru  3 kusy  

Postup:  
1. Do mléka rozdrolíme droždí, přidáme mouku, špetku soli, lžíci cukru a vanilkový cukr, vyklepneme celé vejce a rozkvedláme. Když 
je těsto hladké, necháme je pod utěrkou 15 – 20 minut při pokojové teplotě vykynout. Vykynuté těsto pak znovu rozmícháme. 
Zahřejeme lívanečník, který vytřeme olejem a vléváme přiměřeně těsto. Smažíme po obou stranách. 
2. Borůvky dáme do kastrůlku, vmícháme cukr, když pustí šťávu, zalijeme máčeným škrobem – půl lžičky škrobu dáme do trošky 
studené vody, rozmícháme a vmícháme do borůvek. 
3. Pokud máme strojek na rychlou zmrzlinu, připravíme si mražený krém. Ale můžeme použít jakoukoliv zmrzlinu, na kterou máme 
chuť. Nádobu, která je součástí přístroje, naplníme do tři čtvrtin mraženou lesní směsí. Dolijeme dva centimetry pod okraj nádoby 
vysokoprocentní smetanou, v níž jsme rozpustili vrchovatou lžíci krupicového cukru a sáček vanilkového cukru. Dle návodu vyrobíme 
během dvou minut výtečný mražený krém. 
4. Na dezertní talířky dáme tři vychladlé lívanečky, přelijeme zahřátými borůvkami, přidáme mražený krém a dle chuti můžeme navíc 
ozdobit šlehačkou a několika lístečky čerstvé máty. 

 
           Zdroj: VIP  Prostřeno 

 
 
Vesele 
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Různé 
 

 
 

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 

 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2013 

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

15.6. 
 6.7., 27.7.,  17.8.,  7.9.,  28.9.,  19.10.,  9.11.,  30.11., 21.12.2013.,11.1.2014 

  
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  


