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Po přečtení nevyhazujte. Dejte přečíst sousedům. 
 
Co Vás čeká v nejbližší době? 
Jako dosud každý rok pořádá letos Sdružení pro Krompach, o.s. další ročník Cyrilometodějských slavností. Přijďte 

pobýt. 
 

7. ročník Cyrilometodějských slavností 
Krompach 12. července 2014 

 
10:00  slavnostní zahájení a požehnání vlajky obce Krompach panem farářem 
10:15 – 10:45 taneční vystoupení mažoretek  
10:30 – 11:20 příjezd a krátká výstava historických vozidel Veteran Car club Česká Lípa 
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“ 
15:15 – 15:45 Opakování představení s pracovním názvem „ Jak Karel do Krompachu přišel“  v provedení 

dočasného amatérského krompašského souboru  pod vedením Stáni Jachnické – tělocvična DD. 
♣♣♣♣ 

19:30 večerní program – dle počasí buď na prostranství před kostelem nebo v případě nepohody v restauraci 
„Na Vyhlídce“  
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…. 

R.Kalita, předseda SpK. 

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

č. 07/14     www.spk_krompach.wbs.cz    červenec 2014 



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

2/8 

Vážené ženy a dívky, místní i chalupářky, příznivkyně Krompachu, 
 

Jako každoročně se chystají  v sobotu  12.7.  Cyrilometodějské slavnosti v pořadí již sedmé. Snad se každým rokem povedlo 
připravit pro všechny dobrou zábavu a oslovit všechny mlsouny i prostřednictvím výborného domácího pečiva. A proto vás  opět  žádáme 
o spolupráci ve formě příspěvku v podobě chutných sladkých i slaných laskomin z vaší kuchyně do oblíbeného stánku  „Krompach sobě“, 
který má každoročně velký úspěch a stal se již vyhledávanou tradicí. Své dobroty nabídněte nejlépe ráno 12.7. cca do 9:30  hodin 
přímo pořadatelkám u stánku před budovou Obecního úřadu. Prosíme o označení táců a pečicích plechů samolepkou se jménem, abychom 
se vyhnuli detektivní akci s hledáním majitelek. 

A pokud někomu z vás něco doma přebývá, co by bylo určitě škoda vyhodit a někomu by to mohlo ještě dobře posloužit či udělat 
radost, přispějte tím do bazaru, který je také velmi na Cyrilometodějských slavnostech oblíbený. Příspěvky do bazaru se shromažďují  
za laskavého svolení p. Vincíka v restauraci „Na Vyhlídce“. 

  
Za pomoc formou dobrot a darů do bazaru mnohokrát děkujeme 
 

Sdružení pro Krompach, o.s. 
 
16. srpen 2014 
Na 16. srpna připravuje společně OÚ Krompach a SpK setkání na horské boudě Kammbaude. Setkání se pořádá v návaznosti na 
mezinárodní program „mitgestALTER“. Tento program se týká převážně lidí v důchodovém věku, jejich problémů a možností a vztahu 
k prostředí, ve kterém žijí. Vzhledem k tomu, že problémy příhraničních oblastí se netýkají jen starších občanů, ale i lidí mladých 
v produktivním v ěku, pořádáme toto setkání pro všechny věkové skupiny. Setkání by se měli zúčastnit nejen občané z Česka (např. 
Hrádku nad Nisou, Krompachu,…), ale i občanské skupiny ze Saska (Oybin, Lipsko,…), polské Bogatynie, a organizátor programu 
„mitgestALTER“ – Evangelická vysoká škola pro sociální práci v  Drážďanech.  
Přijďte se pobavit a strávit příjemné odpoledne s přáteli včetně pohoštění a hudební produkce. 

R.Kalita 
 
Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, rekreanti a přátelé obce Krompach, 
nadešel nám měsíc červen, první letní měsíc v tomto roce. Děti se těší na prázdniny a my ostatní na zaslouženou dovolenou. Odpočineme 
si od vstávání do zaměstnání, nabízí se nám čas klidu a míru v kruhu rodiny a přátel.  
 Bohužel tomu tak zcela nebude v Krompachu. Jarní měsíce nám přinesly trochu vzruchu do poklidného života naší obce vlivem 
rekonstrukce silnice z návsi na hranice se SRN. Ještě celý červenec letošního roku se budeme muset smířit s tím, že stále se budeme 
setkávat se zaměstnanci společnosti SKANSKA, kteří budou dokončovat zrekonstruovanou cestu do Jonsdorfu. Ale jezdit už budeme po 
novém. 
  Poničené cesty v naší obci povodněmi v minulých letech nás stále trápí. Čas od času se podaří něco málo opravit, ale stále to 
není ono. Snažíme se vodou vymleté koleje alespoň částečně vyspravit štěrkem, ale další příval deště zase vše odplaví. Chtělo by to 
razantnější řešení, ale jsme v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, a tak si nemůžeme mnohé dovolit. Nicméně se podařilo opravit 
alespoň nejhorších pár metrů cesty k turistickému přechodu Krompach – Hain, hojně využívaného zejména pěšími turisty a cykloturisty. 
Není to velký kus, přesto za tuto opravu obec zaplatila 166 886,00 Kč z vlastních zdrojů, to znamená, že si nemusela brát půjčku od 
finančního domu. Jelikož se jedná o opravu cesty poničenou povodněmi, požádali jsme Krajský úřad v Liberci o proplacení vynaložených 
prostředků z Fondu solidarity Evropské unie ve výši 116 886,00 Kč. Žádost byla předána v podatelně KÚ pro Liberecký kraj 24.6.2014 – 
termín podání žádostí byl 30.6.2014.  Nutno dodat, že na tuto opravu jsme využili peněžní dar obce Dambořice na povodňové škody v 
červnu 2013 ve výši 50 000,00 Kč.  
 Veškeré povodňové škody jsme nahlásili na Ministerstvo dopravy ČR, které vyhlásilo Grant na povodně. S žádostí jsme 
neuspěli, protože ministerstvo vyhodnotilo naši žádost jako investiční s tím, že bude v budoucnu vyhlášen Grant na investiční akce. Ten 
také ministerstvo vyhlásilo, takže jsme poslali žádost na dotaci na opravu cesty kolem pana Vincíka a pana Kaluhy. Nyní musíme čekat, 
jak naši žádost posoudí pověření pracovníci ministerstva. 
 Již delší dobu řeší obec Krompach havarijní stav čistírny odpadních vod (ČOV). Po několika neúspěšných jednáních a hlavně po 
výměně administrátora v lednu 2014 došlo k radikálnímu posunu událostí. Podařilo se přepracovat veškerou dokumentaci, zajistit 
nezávislý posudek, dokumentaci umístit na portál veřejného zadavatele a přesto, že obec musela dvakrát vyhlásit výběrové řízení na 
dodavatele (na základě doporučení zástupce SFŽP Praha – ing. Růžičky), podařilo se dovést dílo do zdárného konce a v současné době 
máme dodavatele celé stavby, kterým jsou SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa. Tato společnost si převzala od obce staveniště 
předávacím protokolem a nyní se připravují k zahájení celkové rekonstrukce ČOV. Rekonstrukce ČOV si vyžádá cca 5 400 000,00 Kč 
bez DPH. Podíl obce bude cca 1 700 000,00 Kč, které obec pokryje z vlastních zdrojů. Nedojde-li k podstatným změnám v průběhu 
rekonstrukce ČOV, obec si nebude muset sjednat úvěr od bankovního domu.  
 Samozřejmě mohou vzniknout dohady, zda finanční prostředky jsou vynaloženy účelně, zda by nebylo moudré utratit je jinak a 
jinde, ale musím upozornit na to, že veškeré výdaje finančních prostředků jsou probírány při poradách a odsouhlasovány na veřejných 
zasedáních Zastupitelstva obce. Samozřejmě obec nemá takové finanční prostředky, aby veškeré opravy a rekonstrukce hradila ze svého 
rozpočtu. Proto se snažíme a dá se říci, že úspěšně, žádat o dotace jednotlivá ministerstva. Na základě dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj jsme mohli opravit místní komunikaci pod Hvozd. Spoluúčast obce bylo cca 750 000,00 Kč, avšak chybou administrátora nám 
byla výše dotace snížena a obec musela navíc uhradit částku cca 1 300 000,00 Kč. Tato částka byla uhrazena bez nutnosti brát si úvěr z 
našeho rozpočtu. Kdybychom mohli tuto sumu použít na cokoli jiného, bylo by v obci určitě o něco lépe.  
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 Z uvedeného snad jasně vyplývá, že naše obec v srdci Lužických hor hospodaří určitě uspokojivě, neboť zadlužená obec by 
nikdy nemohla mít dvě placená místa pro nezaměstnané spoluobčany na veřejně prospěšné práce a také by nemohla s úspěchem požádat o 
dotace na jakoukoli činnost. A na to můžeme být my, občané Krompachu, právem hrdi. 

František Audes 
Událo se 
Jarmark  
V sobotu 14. června se v Krompachu uskutečnil první Jarmark „Krompach umí“ .  
Jarmark se uskutečnil v rámci akce „Krompach umí“, kterou pořádala pí. Horáčková. Vzhledem k úspěšnosti akce se navrhlo každoroční 
opakování. Co vy na to, sousedé?? 
Všimli jste si, že nám tady v rámci tohoto projektu vznikl po mnoha letech opět ochotnický divadelní spolek vedený pí. Jachnickou. 
Souhlasíte, že by bylo dobré spolek nerozpouštět, ale pod takovýmto dobrým vedením jej udržet a uvést každoročně nějaký nový kus i 
většího rozsahu. Pomozte paní režisérku i herce přesvědčit a případně se přidat. Vždyť divadlo se tady hrávalo. Sice dávno, ale hrálo. Jistě 
si někteří pamatují. 
Několika fotografiemi se k jarmarku vracíme. 

R.Kalita 

   
 

   
 
                 
        Autoři fotografií: L. Hillová, M.Chábová, M.Panák, T. Rachač, P. Sidak,. 
           Další foto na www.krompachumi.cz v Galerii 
 

 
Sousedský Jarmark „Krompach umí“ 
Dnes již všem dobře známý projekt „Krompach umí“ vyvrcholil dlouho plánovaným netradičním jarmarkem, který se konal 14. 6. 2014 
na parkovišti u kostela v Krompachu. 
Zde si mohl kdokoliv ze zúčastněných prohlédnout stánky plné zajímavých a mnohdy netradičních prací, výtvorů a dovedností svých 
sousedů, kteří zde představili své záliby a koníčky. Konkrétně si zde mohli lidé prohlédnout řezbářství, drátkování, amatérské fotografie, 
výrobu slunečních hodin, domácích nudlí, vystavované veterány, stánek s aromaterapií, zlepšováky do domu, nebo mohli ochutnat domácí 
chléb, exotickou indickou kuchyni, nejrůznější buchty a koláče nebo dech-beroucí dorty. Možné bylo také vyzkoušet si cviky na bolavá 
záda, nebo chození po „slackline“ natažené mezi stromy. 
Kromě toho všeho zde byl k vidění také doprovodný program, který připravil především místí Dětský domov a amatérští divadelníci.  
V neposlední řadě se na pódiu odehrálo slavnostní křtění tištěné publikace Krompach umí. V ní může nyní každý nalézt 75 krompašských 
domů s jejich oblastmi, v nichž dokáží tito sousedé poradit. Publikace je nyní v Krompachu všem k dispozici. Je umístěna na OU 
Krompach, v restauraci na Vyhlídce a v Dětském domově Krompach. 
Celý jarmark se nesl ve velmi příjemném a přátelském duchu, a přestože nepatřím mezi místní a Krompach znám pouze 
z několikadenních prázdninových pobytů, celá atmosféra mě pohltila a jsem vděčná, že jsem se jej mohla zúčastnit a zdokumentovat celé 
dění nejen okolo Jarmarku, ale i celého projektu. 
Bylo skvělé vidět tolik milých a šikovných lidí pohromadě a zjišťovat, co všechno umí. 
 

Lucie Hillová 
Studentka 3. ročníku Gymnázia Zlín, zaměření: multimédia 
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Ohlasy na letošní Jarmark  
Co se na jarmarku líbilo (A) a zamyšlení, co zlepšit příští rok, budou-li na pořádání jarmarku peníze (B): 
(A) Na jarmark slyším jen samou chválu, nedalo se nic vytknout, opravdu se vydařil! Divadlo bylo pěkné a určitě ho mohou divadelníci 

zopakovat. 
(B) Proč není stánek s pitím (voda, víno) atd.? Taky myslím na příští rok určitě trochu hudby, takovou kulisu? Kdyby chtěli např. Jirka 

Pomahač s Milošem Seidlem zahrát na kytary? Bylo by to taky v rámci Krompach umí se pobavit. To by potom návštěvníci poseděli 
i déle. 

RK 
(A) Neformální přístup lidí, jak na stánku tak návštěvníků, který vytvořil tu očekávanou náladu. Domnívám se, že již toto splnilo cíl 

"Jarmarku". Jako prémie byla možnost diskuse s návštěvníky z Německa. 
(B) V případě, že se bude opakovat i v příštím roce a budeme předpokládat i obdobné počty, pak by to chtělo lepší toalety. 

Vybrat schopnějšího dodavatele občerstvení. 
V případě, že bude sloužit zdraví, bych doplnil akci - ukázka řezání pilou. Dost lidí by chtělo vidět, jak se to vlastně dělá.  

JH 
(A) Na Jarmark mám pěknou vzpomínku, dýchalo to tam vzájemným porozuměním a údivem, co vše může malá obec v pohraničí 

nabídnout a co vše je možné s lidmi dát dohromady. Samozřejmě, že je jasné, čí zásluhou. Když se tak probírám myšlenkami, 
nenapadá mě nic, co by se kromě počasí dalo vylepšit. 

PS 
(A) Na Jarmarku se líbilo vše – nám i rodičům. 
(B) Příště bych jarmark prodloužil a udělal speciální grilování, např. jehňata. K tomu pár různých druhů piv např. „z Kocurova“ by 

neškodilo, ať lidi vidí,  že  nejsou jen europiva ☺. 
PV 

Fakta o projektu Krompach umí a krompašském Jarmarku 
• Zadání:  

Vytvořit databázi koníčků sousedů jako podklad pro sousedskou výpomoc v Krompachu. 
• Grant a smlouva: 

Nadace VIA, T – mobile, aktivita „Mluvme spolu“ 
• Podmínky: 

Finanční podpora bude udělena za podmínky dobrovolné práce na organizaci projektu 
• Plánované výsledky projektu: 

Databáze na webových stránkách, v tištěné podobě, sousedské setkání vysvětlující myšlenku projektu 
• Termín: 

9 / 2013 – 7 / 2014 
• Zpracovatel: 

B. Horáčková, Krompach 37 
• Vyúčtování částky 70 000 Kč celkově přidělené na realizaci projektu: 

Vytvoření loga a grafiky           4 000 Kč 
Dotazníky a dopisy sousedům        4 000 Kč 
Vytvoření webových stránek s databází sousedů    30 000 Kč 
Vytištění databáze do publikace, vazba, úpravy výtisků      9 000 Kč 
Jarmark – transport stánků a podia , trička Krompach umí, atd.  16 000 Kč 
Tisk propagačních materiálů (pozvánky, letáky, informace, atd.)     5 000 Kč  
Kancelářské potřeby, drobné výdaje        2 000 Kč 
Přípravné, koordinační a organizační práce, realizace projektu            0 Kč 

• Další údaje: 
Počet zapojených domů        75 z 245 
Počet sousedů dobrovolně pomáhajících s realizací jarmarku   45 
Počet témat/ stánků na jarmarku       15 
Délka příprav webových stránek        9 měsíců 
Délka příprav tisku publikace       5 měsíců 
Délka příprav jarmarku       4 měsíce 
Počet dodavatelů projektu       5 
Sponzor: Celtima Liberec (zapůjčení 6 stánků v hodnotě 18 000 Kč) 
 

B. Horáčková, Krompach 37  
 
Setkání v Oybinu 
Dne 24. června proběhlo v Oybinu setkání seniorů v rámci projektu „mitgestALTER“ pořádaného drážďanskou Evangelickou vysokou 
školou pro sociální práci a starostou Oybina p. Gothem. Akce se zúčastnili senioři z Oybina, Lipska, Krompachu, Hrádku nad Nisou, 
Bogatynie. 
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Součástí akce byla i prohlídka oybinského hradu a společné posezení na horské boudě Kammbaude u turistického hraničního přechodu 
Hain, kde některé spolky předvedly svůj kulturní program. 
Akce byla velmi úspěšná, všichni se dobře bavili a měli dobrou náladu. V rámci této akce starosta Krompachu navrhl všem zúčastněným 
společné setkání 16. srpna opět na Kammbaude. 
 

     
 

     
 
Co nového ve věci místního kostela 
Vzhledem k tomu, že všichni víte o havarijním stavu místního kostela, požádali jsme o vyjádření pí. Kudrnovou a p. faráře Repku. 
Všichni jistě souhlasíte s tím, že jedna ruina na návsi stačí. Obec bez kostela a hospody v centru přestává být živou obcí. 
Události kostela Čtrnácti svatých Pomocníků 
Barokní kostel Čtrnácti svatých Pomocníků z roku 1782 byl dlouhá léta nevyužíván. V obci žije mizivý počet věřících obyvatel, proto ani 
bohoslužby nebyly slouženy. Kostel se lidem otevíral vždy při Andělské slavnosti, kterou pořádá spolek Letní dům společně s Dětským 
domovem Krompach. 
Náš spolek Jánské kameny-Johannisstein uskutečnil v roce 2008, jeden z prvních projektů, veřejnou sbírku na zakoupení automatického 
zvoníku pro kostelní zvon. Do sbírky přispělo mnoho lidí a výtěžek činil 32 000. Zvoník jsme zakoupili a zvon začal oznamovat čas. Ale 
technický stav objektu byl nadále havarijní. Za pomoci veřejné sbírky se kostel velmi špatně opravuje. Proto jeden ze členů spolku Jánské 
kameny-Johannisstein v roce 2010 požádal Ministerstvo kultury ČR za pomoci památkářů o prohlášení kostela za kulturní památku. 
Povedlo se. V září roku 2011 byl kostel Čtrnácti svatých Pomocníků prohlášen za kulturní památku. Od roku 2011 má náš spolek kostel 
na čtyři roky v zápůjčce jako správce.  
V červnu roku 2011 uhodil do kostela blesk a zvoník spolu s celou elektroinstalací byl zničen. Opravu elektroinstalace zajistil spolek 
Jánské kameny-Johannisstein v roce 2012 a uhrazena byla díky Římskokatolické farnosti Cvikov jako pojistná událost ve výši 61 321 Kč.  
Spolek opět uspořádal v roce 2012 veřejnou sbírku ,,Obnova kostela 14 svatých Pomocníků’’. Celkový zisk sbírky činil 13 244 Kč. Ze 
sbírky byly uhrazeny částečné náklady na pořízení nového automatického zvoníku ve výši 10 000 Kč, zbytek 21 660 Kč bylo uhrazeno 
z pojistné události. Zbylé 3 244 Kč ze sbírky byly použity na zakoupení topného polštáře na kostelní lavici v hodnotě 4 415 Kč, rozdíl 
doplatil spolek Jánské kameny-Johannisstein. 
V roce 2012 byla naším spolkem podána žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR, dotace činila 100 000 Kč, dále byla podána žádost o 
dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje, dotace činila 200 000 Kč. Celkové náklady na I. etapu opravy střechy kostela v tomto roce 
činily 329 046 Kč. Rozdíl mezi dotacemi a vzniklými náklady ve výši 29 046 Kč uhradil spolek Jánské kameny-Johannisstein. Stavební 
firma Tomáš Hlaváček v polovině října zahájila I. etapu rekonstrukce. Řemeslníci odstranili horní záklop stropu (zničený dřevokazným 
hmyzem), nosné trámy stropu očistili po obvodu, vyklidili suť, průmyslovým vysavačem vysáli celý půdní prostor. Z disponibilních peněz 
se podařilo vyměnit poškozené části střešní vazby, vazných konstrukcí a všechny nové dřevěné spoje byly chemicky ošetřeny.  
V roce 2013 opět byla naším spolkem podána žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR, dotace činila 250 000 Kč, dále byla podána 
žádost o dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje, dotace činila 238 074 Kč. Celkové náklady na II. etapu opravy střechy kostela v tomto 
roce činily 538 142 Kč. Rozdíl mezi dotacemi a vzniklými náklady ve výši 50 068 Kč uhradil spolek Jánské kameny-Johannisstein. 
Stavební práce II. etapy byly zahájeny v září 2013. Řemeslníci vyměnili poškozené vazné sloupy věžičky a vazný trám první vazby a část 
průvlaku. Došlo k výměně bednění nadstřešní části věže, demontáži poškozeného měděného opláštění a položení nových měděných 
šablon. Z části střechy nad presbytářem byly odstraněny původní plechové pláty a nahrazeny novou střešní krytinou cembritovými 
šablonami. Současně u opravené části střechy byly instalovány titanzinkové okapy.  
V roce 2013 proběhla oprava historického skleněného lustru v ceně 6 789 Kč. Pan Jiří Drvota z Nového Boru ochotně lustr repasoval. 
Celý lustr rozebral, vyčistil, nechal přidělat chybějící části a nově provedl elektrorozvod. Částka byla uhrazena částečně z pojistné 
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události, kde zbývalo 4 762 Kč, 1 000 Kč věnovali lidé při bohoslužbě konané zde v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v roce 2011 a 1 117 
Kč doplatil spolek Jánské kameny-Johannisstein. 
V roce 2014 opět byla naším spolkem podána žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR, dotace bude činit 200 000 Kč. Aby mohla 
v tomto roce proběhnout III. etapa opravy střechy kostela, musí ještě spolek zajistit minimálně 50 000 Kč.  
Na jaře letošního roku proběhla v kostele kontrola z Ministerstva kultury ČR, při které bylo zjištěno, že se kousek stropu uvolnil a odpadl. 
Z bezpečnostních důvodů je kostel uzavřen a koncert pořádaný spolkem Sdružení pro Krompach byl přemístěn do Dětského domova 
v Krompachu. 
Pro zjištění stavu stropu v kostele požádal spolek Jánské kameny-Johannisstein statika o zhodnocení celkového stavu budovy. Ze zprávy 
vyplývá, že se strop nachází v havarijním stavu. Kostel je 232 let starý, stropy jsou původní prkenné rákosové. Vlivem času došlo 
k prověšení prken a pohybu stropní omítky. Každý, kdo navštívil kostel si jistě všiml, že je strop popraskaný. Vlivem vlhka v kostele a 
vysychání dochází k nepatrnému pohybu omítky, která se uvolnila.  
Celý kostel si zaslouží kompletní rekonstrukci. Peníze na opravu není snadné sehnat. Opravy mohou být financovány přes dotace. Větší 
úspěšnost v získání dotací na opravu kostela mají spolky než Římskokatolická farnost Cvikov. V současné době se opravuje střecha, 
následovat bude strop. Po zajištění technického stavu budovy bude opět kostel otevřen veřejnosti. Doufejme, že to nebude trvat dlouho.  
 
J.M. can . Mgr. Rudolf Repka    Markéta Kudrnová 
Římskokatolická farnost Cvikov    Spolek Jánské kameny-Johannisstein 
 
Krompašské tisy 
 
Informa ční tabule, památné krompašské tisy a majetkoprávní vztahy. 

Dostalo se k nám upozornění, že informační tabuli u památného krompašského tisu nelze přečíst. Je to velká škoda, protože na 
tuto přírodní památku, na kterou upozornila v poslední době i televize, je Krompach patřičně hrdý a místní i výletníci by měli mít možnost 
se o ní něco dozvědět. Detektivní pátrání po instituci, která by se obecně měla v ČR o památné stromy a jejich okolí starat, nás přivedlo 
zpět k Správě chráněné krajinné oblasti Lužické hory. I učinili jsme dotaz a dostali jsme  ochotnou a vlídnou odpověď. 

Tabule u památných tisů byla postavena z bývalých fondů PHARE. Fond PHARE byl založen v roce 1989 původně pouze pro 
Polsko a Maďarsko, avšak postupně i další přistupující země začaly čerpat z tohoto fondu. Z fondu PHARE byly financovány projekty, 
které napomáhaly překlenout hospodářskou a politickou propast mezi zeměmi bývalého východního bloku a západní Evropy. 
V roce 1997 proběhla reforma systému poskytování finanční a technické pomoci PHARE. Původně uplatňovaný přístup založený na 
požadavcích a potřebách jednotlivých zemí střední a východní Evropy v procesu transformace se změnil na přístup orientovaný na 
přípravu kandidátských zemí na členství v EU. Země východní Evropy se postupně stávaly členy EU a fondy PHARE skončily. 
  A teď zpět ke krompašské tabuli u tisů. Najednou nebyl nikdo, kdo by se o ni staral a hlavně kdo by dal peníze na její údržbu. 
CHKO Lužické hory sice  tabuli nevlastní, ale ví o jejím stavu a stará se fyzicky o údržbu památných tisů, např. v poslední době prořezem 
prosychajících větví. Takže se CHKO Lužické hory rozhodlo na vlastní náklady informační tabuli obnovit a doplnit historickými 
fotografiemi, které jim laskavě poskytli občané Krompachu. A proč tabuli neobnovili před začátkem letošní turistické sezóny ? Nevěděli, 
jestli na ty „vlastní náklady“ budou peníze. Ale podle posledních informací z CHKO peníze budou a tabule bude obnovena do konce 
letošní turistické sezóny. Tak držme palce ! 

J.Kalitová 
 

Léto, cyklisté a alkohol v Čechách a v Německu 
V Čechách 

Opilí cyklisté od začátku roku do konce právě uplynulého měsíce zavinili 231 nehod, při nichž se těžce zranilo jedenáct a lehce 195 lidí. Loni za 
stejné období zavinili pod vlivem alkoholu 175 a předloni 221 nehod. 

,Naměřené hodnoty bývají různé, ale běžné pásmo je od 0,3 do 2,4 promile," říká dopravní expert Milan Bělka. 
„Kola jsou navíc nedostatečně technicky vybavena, nehledě na to, že cyklisté nedodržují ani další předpisy," podotýká expert. Povinná výbava 

jízdních kol je však už dnes poměrné náročná a leckterý cyklista by běžnou kontrolou neprošel. Nejde jen o povinné odrazky, světlomety za 
snížené viditelnosti, bezvadné pneumatiky a ráfky, ale i spolehlivé brzdy, nebo dokonce zaslepené trubky řídítek, aby se o ně nemohl nikdo 
zranit. Je jistě rozdíl, zda si cyklista bez blatníků pouze po dešti pocáká vlastní záda, nebo bude kvůli opilosti či nedostatečné viditelnosti po 
setmění nebezpečný svému okolí. 

„Samozřejmě že některá porušení pravidel silničního provozu jsou více a některá méně ohrožující," připouští i mluvčí policie Bocán. „Tedy tyto 
přestupky lze řešit i domluvou, nicméně pokud policista zjistí přestupek, musí jej v mezích zákona vyřešit," dodává mluvčí. A za nedostatečnou 
výbavu lze cyklistu na místě pokutovat až do výše dvou tisíc korun. Ovšem jízdu pod vlivem alkoholu ani policista na místě vyřešit nemůže. 
Všechny případy tohoto druhu předává dopravním odborům místních magistrátů do správního řízení. 

Policie proto chystá mnohem častější kontroly lidí na kolech, aby zabránila kolizím. 
„Objevují se totiž případy, že lidé vyrazí na jízdním kole pod vlivem alkoholu. I cyklista je ovšem účastníkem silničního provozu.. tudíž se na něj 
vztahuje pravidlo stejné jako na ostatní řidiče a před jízdou nesmí požívat alkoholické nápoje," Obdobně jako řidičům hrozí i cyklistům přistiženým 
na silnicích přísné sankce za pití alkoholu. 

Pokud „nadýchá" pod jedno promile alkoholu, hrozí mu pokuta ve správním řízení od 2,5 tisíce korun do 20 tisíc. V případě nadýcháni nad 
jedno promile hrozí sankce od 25 tisíc do 50 tisíc korun. 
V Německu 

Cyklisté zatím mohou jet i s alkoholem do 1,6 promile v krvi, ale pokud zaviní nehodu nebo policista zjistí známky nejisté jízdy, je alkohol 
přitěžující okolnosti už od 0,3 promile v krvi. Může znamenat i odebráni řidičského průkazu. Opilost na kole je totiž v Německu považována za 
trestný čin. 
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Podle listu Bild katalog pokut pro cyklisty postihuje jednotlivé případy (v eurech): jízda bez držení je za pět, jízda po zóně chodců  přijde na 15, a 
když způsobí nehodu, tak 30, nepoužití stezky pro cyklisty 20, v případě nehody 35, 'kolo bez osvětlení (nebo bez zadní odrazky) 20,  jízda v 
jednosměrce v protisměru 20, při nehodě 35. Telefonováni mobilem za jízdy 25, jízda na červenou 60, při nehodě 120.  Ale pokud projede cyklista 
na červenou, která už svítí déle než sekundu, je to za sto eur a v případě nehody 180. 
Policie zdůvodňuje pokuty zejména  tím, že na rozdíl od motorových vozidel ohrožuje cyklista především sebe - studie prokázaly, že 4,6 procenta 
zraněných cyklistů jelo po požití alkoholu, zatímco u řidičů aut je to 2,4 a u motorkářů 1,7 procenta. Řidič nesmí mít více než do 0,5 promile - 
pokud hranici překročí, stojí ho to nejméně 500 eur. dva trestné hody a až na tři měsíce zákaz  j ízdy. 
 
 
Babinec  
Tento měsíc se „Babinec“ koná v sobotu 19.7. 2014., v restauraci „Na Vyhlídce“.   Všechny příznivkyně jsou srdečně zvány 
i se svými mužskými doprovody. 
 
 
Kuchařský koutek  
 
MALINY ZAPE ČENÉ V JOGURTU  
Vynikající letní pochoutka. 
Je to spíš taková omeleta, doporučuji ji sníst ještě horkou, třeba se zmrzkou. 
100 g malin vsypeme do vymaštěné menší koláčové formy. V míse rozšleháme postupně 70 g medu, 4 vejce, ½ lžičky drcené 
vanilky, 250 g bílého jogurtu a 1 lžíci kukuřičného škrobu. Jogurtové těsto nalijeme na maliny a povrch posypeme dalšími 
100 g malin. 
Pečeme v troubě vyhřáté na 160 stupňů 45 minut. 
 
 
Různé 

 
 
 

Zloději na nic nečekají a využijí každou příležitost!  
Vážení přátelé, občané Krompachu  a okolí, chalupáři a majitelé firem. 
Již dvacet let chrání společnost HENIG - security servis, s.r.o. majetek lidí před trestnou činností a negativními vlivy 
přírody. Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu dbáme na to, aby naši klienti mohli v klidu spát.  
Základem naší činnosti jsou montáže, servis a opravy elektronických zabezpečovacích systémů EZS a kamerových systémů 
CCTv, které jsou napojeny na dohledové centrum HENIG v České Lípě. Naši operátoři mají díky nejmodernějšímu softwaru 
zpracování dat okamžitě dokonalý přehled, co se v případě napadení objektu pachatelem děje. Zajistí okamžitý výjezd 
zásahových hlídek a všechny potřebné kroky k ochraně majetku do příjezdu Policie ČR. 

 
Budeme velmi potěšeni, pokud Vás naše nabídka zaujme. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat našeho obchodního 
manažera pro tuto oblast pana Josefa Rejmana.  
Tel: +420 731 411 684, e-mail: rejman@henig.cz 
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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 2014 

p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 
19.7., 9.8., 

30.8., 20.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12., 3.1.2015 
 
 

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 


