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Tak a je tu první prázdninový měsíc. Děti nemusejí do školy a babičky mají pohotovost. Krompašákům 
skončil akcemi nabitý měsíc červen. Bylo toho dost a nebyl důvod se nudit. Ohlédnutí za jednotlivými 

akcemi uvádíme v časovém pořadí jejich konání. 
 
 
Rybářské závody  Krompach 2016 
 V sobotu 11. června jsme uspořádali nultý 
ročník rybářských závodů v naší obci. Jak to celé 
vzniklo? Po několika více či méně úspěšných pokusech 
nadšenců se povedlo v našem rybníku vychovat i 
několik velkých kousků ryb. Čas od času se u rybníka 
objevili i rybáři s pruty. Slovo dalo slovo a nakonec to 
vyústilo v tuto krásnou sobotní sešlost. Počasí se 
postaralo o nádherně teplý den pro ty, kteří se přišli 
pobavit, najíst a ochutnat kousek ryby z našeho rybníku. 
Bohužel to teplo asi unavilo většinu ryb, a tak byly 
úlovky menší. Vítězem s celkovou délkou ulovených 
ryb 87cm se stal František Chadima. Na druhém místě 
se umístil Jakub Linger s celkovou délkou ulovených 
ryb 67cm. Bronzové třetí místo obsadil Dominik 
Venhauer s celkovou délkou ulovených ryb 65cm. 
Smolařem dne se stal p. Seidl, kterému probíhající pes 
snědl návnadu. 
 Tímto bych chtěl poděkovat všem závodníkům, 
divákům, a také všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
vytvoření tohoto báječného dne. Pevně věřím, že nebyl 
poslední a u dalšího ročníku se sejdeme v ještě 

hojnějším počtu. 
SDH Krompach 

Jiří Balšánek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jarní opravy techniky hasičů z Krompachu 
(Ale nejen rybářskou zábavou živ jest hasič.) 
 
 V letošním roce nám naše technika přidělává 
více starostí než obvykle. Jen díky obětavosti a 
odhodlání některých členů SDH Krompach a jejich 
kamarádů, se nám jí daří udržet v chodu a 
akceschopnou. V rámci každoroční jarní údržby se 
provedla kontrola a případná oprava všech agregátů a 
technických prostředků naší jednotky. První letošní 
větší závady si na nás přichystala Tatra. Způsobilo je 

prorezivělé plnící potrubí, které jsme museli vyrobit a 
nahradit zcela novým. Bohužel tento problém nebyl  
jediným ukazatelem stáří naší cisterny. Následovaly 
další drobné opravy, a to v podobě opravy sedačky 
řidiče či opravy elektroinstalace. Jenže tím trápení 
neskončilo a 7. května jsme museli Tatru vyřadit 
z výjezdu. Došlo k závadě na řadicím mechanismu 
v redukční skříni převodovky. Následovalo shánění 
informací o složitosti opravy a případných nákladech. 

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

č. 07/16     www.spk_krompach.wbs.cz    červenec 2016 
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V servisech nám bylo sděleno, že k opravě bude nutná 
demontáž cisterny z podvozku a avizovali problém 
s dostupností dílů na opravu naší „veteránky“. Nehledě 
na cenu takového zásahu je veliké riziko i v poškození 
40-tileté cisterny, na které již koroze velmi ubrala z její 
pevnosti. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme opravu 
udělat sami. Během následujících pěti dní se povedlo 
převodovku opravit a vozidlo opět zařadit do výjezdu. 
Na těchto opravách se nejvíce podíleli Vladimír Běgus, 
Jiří Balšánek, Luboš Krejčík, Vláďa Kahoun a František 
Chadima.  

SDH Krompach 
Jiří Balšánek 

 
 

 
Další akcí byl letošní jarmark - Krompach umí - jako každoročně v prostorách před kostelem. 
 
Ohlédnutí za jarmarkem a celým dnem. 
Už potřetí se konala akce nazvaná „Krompach umí“, jejímž cílem je předvést návštěvníkům i sousedům vše, co obyvatelé 
této malebné a v lužickém horském údolí schované obce umí, dokážou, co vyrobí, zvládnou a nabídnou. A nejen to: jde také 
o setkání co možná největšího počtu místních, ať už těch s trvalým pobytem nebo rekreantů, kteří zde mají chalupy. 
Letošní „Krompach umí“ se konal stejně jako předchozí dva ročníky opět v červnu, v sobotu osmnáctého. Dějištěm bylo 
centrum obce poblíž kostela, přesněji travnaté parkoviště s historickými podstávkovými domy v okolí. Právě tady rozbalili 
své stany ti, kteří předváděli umění kamenické práce, vaření, pečení dortů, ale také četné formy sběratelství – třeba známek 
nebo pohlednic s motivy Lužických hor. Představili se i ti, kteří se zajímají o leteckou historii nebo fotografování. Pozvání 
přijali členové Policie České republiky z Jablonného v Podještědí, kteří nabídli ukázky výzbroje a výstroje používané 
policisty při každodenní práci, ale i ve speciálních jednotkách. Letos poprvé se zapojili sousedé i mimo Krompach, ať už z 
vedlejší obce Mařenice nebo z Hrádku nad Nisou a samozřejmě i Německa.  
Celkem se tu představily více než dvě desítky koníčků a činností v několika stanech a stáncích, další ukázky pak následovaly 
na pódiu. Tady také zpívala skupina Oldies z Mařenic. Odtud pozdravili celou akci a její účastníky i starostové celkem pěti 
obcí: za Krompach František Audes, za Mařenice Dagmar Novotná, za německý Oybin (ležící „za kopcem“) Hans-Jürgen 
Goth a za rovněž německý Jonsdorf Christoph Kunze. Město Žitava, pod které Oybin a Jonsdorf patří, zastupoval hlavní 
starosta Thomas Zenker. Setkání také navštívil Jiří Vosecký, současný senátor pro Českolipsko. Starosta Žitavy nejen 
poděkoval za pozvání, ale omluvil se za vandaly, kteří v Krompachu před měsícem v opilosti vylomili strom u laviček. 
Přinesl a zasadil strom nový. Průvodkyní a organizátorkou akce byla Blanka Horáčková, která také dění o sobotním 
odpoledni moderovala, letos poprvé s překladem do němčiny, který měla na starosti Renata Kopecká. Hovořilo se i o 
probíhající rekonstrukci hospody U Zámku na návsi. Vrcholem odpoledne bylo skupinové focení všech místních 
Krompašáků. To první proběhlo za menšího deštíku, který se posléze proměnil v pořádný lijavec, to druhé už osvítilo ostré 
červnové slunce, které zmoklou scénu vysušilo a prohřálo. 
O zahřátí žaludků se postarala nabídka klobás, masa, polévky a jiných dobrot, vše korunoval dort, a to vskutku originální: 
zmenšená kopie místního kostela s marcipánovou střechou a čokoládovým vnitřkem. Dort upekla krompašačka Pavla 
Serinová a byl to pašácký výrobek. Sladký a hlavně velký, každý si mohl brát zdarma a na každého vybylo.  
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Večerní divadelní představení 
Součástí krompašských oslav bylo i večerní divadelní představení místního souboru ĎAS, které neslo název Návštěva a 
konalo se v hospodě Na Hřebenovce. Autorkou této více než hodinové hry je Eva Suková z Juliovky, která do textu vnesla 
hned několik aspektů. Jednak šlo o nenásilného průvodce po historii Krompachu od středověkých dob až po dnešek, za druhé 
se tu diváci mohli seznámit s různými krompašskými zajímavostmi, kuriozitami i místními figurkami a za třetí: byl to 
bezesporu vtipný divadelní kus. 
Dějově se vše točilo okolo chystané návštěvy Krompachu vzácným členem anglické královské rodiny, princem z Walesu, 
který během své oficiální návštěvy Česka chce poznat nějakou „zgruntu“ českou, prostou vesnici. V prezidentské kanceláři 
na Pražském hradě proto vytipovali několik obcí včetně Krompachu. Krompašští „důležití“ – starosta, šéf hasičů, pokrývač, 
farmář, tajemnice, ředitelka školy, poštmistrová atd. - se tedy sejdou, aby projednali okolnosti návštěvy. Dohodnou se, že by 
mohli princi sehrát divadelní kus o tom, jak císař pán Josef II. projížděl kdysi inkognito Krompachem. 
Zatímco první polovina představení líčila sousedské jednání a hádání o způsobu, jakým prince přivítat, druhá půlka již bylo 
samotná hra, tedy Josefova cesta kočárem přes Krompach. Zatímco první část se odehrávala v hospodě, druhá byla dějově 
zasazena hlubokého lesa u Krompachu. V něm Josef - cestující z německého Oybinu do Jablonného v Podještědí - potkává 
loupežníka či víly, aby nakonec spočinul v krompašském hostinci. Zde je sice pohoštěn jídlem lahodným, leč také pěkně 
mastným. Tedy drahým. Rovných pět zlatých. I takoví pašáci jsou Krompašáci. 
Herci souboru, krompašští občané, se do ztvárnění hry pustili s ochotnickou vervou sobě vlastní. Josef Eghert coby 
starosta/Josef II. byl vskutku impozantním představitelem politické moci tehdejší i dnešní. V obou částech exceloval Karel 
Spal coby hostinský/císařův kočí a jeho naturální, živelné herectví bylo odměňováno během hry častým potleskem. Stejně 
tak úsporně pojatá role hasiče Honzy, který se v druhé půlce přetransformuje v hlavní vílu. Jan Horáček zvládl proměnu 
jadrného mužství za lascivně křehké ženství brilantně: i přes téměř metrák živé váhy se jeho víla úplně vznášela. Takto 
bychom ale mohli jmenovat prakticky všechny herce, kteří s postupujícím dějem získávali na stále větší jistotě v hereckém 
projevu, aby na konci hry dokázali využívat všech možností, které jim vtipný a zároveň přirozeně edukativní (hlavně v první 
půlce) text umožňoval. Režie Stanislavy Jachnické našla své uplatnění hlavně v dynamické druhé části, kterou ozdobily také 
půvabně naivistické kulisy a hýřivé kostýmy oscilující kdesi mezi vznešeným klasicismem a ladovskými Hrátky s čertem. 
Jako bonus i překvapení ve hře vystoupil i profesionální herec Miroslav Hanuš z pražského Divadla v Dlouhé (známý např. 
z TV seriálu Případy 1. oddělení), který sedě v první řadě publika ztvárnil roli emisara Pražského hradu, jakéhosi pana 
Čtveráčka (podobnost s mluvčím Ovčáčkem jistě čistě náhodná). Jeho konečný verdikt nad tím, zda se do Krompachu princ 
z Walesu podívá, zní jaksi nejednoznačně a zmateně. Zda tedy princ do Krompachu dorazil, nevíme. Zato víme, že hra 
Návštěva se povedla. A publikum se výtečně bavilo. 

Andrej Halada, žurnalista 
 

     
foto: M. Panák 
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9. ročník Cyrilometodějských slavností 
Letos v sobotu 2.7.se uskutečnil již devátý ročních Cyrilometodějských slavností. Jednotlivé akce probíhaly od 10ti hodin 
dopoledne až do pozdních nočních hodin. Celý den bylo co sledovat a dobře se bavit. 
Slavnosti se uskutečnily pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a ve spolupráci s Obecním úřadem a místním SDH a 
mnoha dalšími ochotnými spolupracovníky z řad místních občanů a rekreantů. Škoda, že tak úplně nespolupracovalo počasí 
a prudký déšť vyháněl návštěvníky, ale přesto byla akce úspěšná a všem zúčastněným bychom chtěli touto cestou velmi 
poděkovat. Zejména pak všem dobrovolníkům, kteří pomáhali jak s přípravou akce, tak i s její realizací. Zejména těm, kteří 
spolupracovali na zajištění elektrické přípojky pro pouťové atrakce, místnímu dětskému domovu pod vedením pí. ředitelky 
Stiblíkové a sousedům, kteří nezištně poskytli elektřinu a samozřejmě děvčatům ve stámcích „Krompach sobě“.. 
Dále bychom chtěli poděkovat restauraci „Na Hřebenovce“ a pivovaru Cvikov za zajištění pohoštění, obecnímu úřadu 
Cvikov a Krompach za zapůjčení souprav pivních setů, krompašským ženám, že napekly dobroty, po kterých se jen zaprášilo 
a v poledne již nebylo co nabízet, tradiční kapele MK3 Band Praha za ozvučení a celodenní hudební doprovod a samozřejmě 
naší kapele dobrovolníků GMČ („gdo má čas“). 
Velký dík těm, kteří aktivně připravili a zúčastnili na realizace průvodu Cyrila a Metoděje, který překvapil a přinesl do 
Krompachu kromě jiného i důvod pořádat tyto slavnosti. 
Velkým, velmi povedeným a do poslední chvíle utajovaným překvapením i pro nás organizátory CMS, byl nápad p. starosty 
Krompachu pozvat členy spolku Heinatbund Lückendorf/Oybin, který v rámci letošního výročí 700 let císaře Karla IV 
předvedl průvod Karla IV a jeho družiny v dobových kostýmech do Krompachu na návštěvu našich slavností. 
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Policii ČR Jablonné v Podještědí pod vedením Npor. Musila za vstřícnost a 
ochotu při zajišťování bezpečnosti během slavností. Jejich ochota a vstřícnost je příkladná a je důkazem dobré spolupráce 
policie a občanů Krompachu.  
Doufáme, že jste se všichni celý den dobře bavili, oblíbené mažoretky, pouťové atrakce, planetárium, historický šerm, 
kouzelnická  show, historická přednáška dr. Smékala, každý si mohl v celodenním programu vybrat podle svého. Na 
celodenní program ještě navázal hojně navštívený program večerní, kdy v sále restaurace  „Na Hřebenovce“ opět vystoupil 
krompašský divadelní spolek ĎAS s další úspěšnou reprízou hry Návštěva a vyvrcholením byla podmanivá ohňová show 
SHŠ Garde Cvikov. 
Příští rok nás čekají již desáté slavnosti a věříme, že se najdou krompašáci, kteří nám s nimi opět nezištně pomohou. Máte 
nápady? Sdělte nám je a pomozte nám společně připravit ty nejlepší výroční desáté Cyrilometodějské slavnosti 2017 
v Krompachu.               
             za organizaci Rudolf  Kalita 

předseda SpK 
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OBEC KROMPACH  
Zastupitelstvo obce Krompach informuje o obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o místním poplatku ze psů : 
 
Zastupitelstvo obce Krompach se na svém zasedání dne 22.6.2016 usnesením č.4.6 d usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích") a v 
souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"): 
 
Uveřejňujeme výtah z této vyhlášky. 
čl. 2. Poplatník a předmět poplatku: 
(1) Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce 
Krompach. 
(2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 
 
čl. 3. Vznik a zánik poplatkové povinnosti: 
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří 
měsíců. 
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých 
kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obcí." 
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho 
ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost 
nastala. 
 
čl. 4. Ohlašovací povinnost: 
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu 
povinnost platit tento poplatek vznikla. 
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 
(3) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích. 
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 (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do15 dnů ode dne, kdy nastala. 
 
čl. 5. Sazba poplatku: 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a) za prvního psa 50 Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč. 
 

čl. 6. Splatnost poplatku: 
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 
(2) Vznikne-Ii poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla. 
 
čl. 7. Osvobození: 
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, 
která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost 
držení a používání psa zvláštní právní předpis. 
(2) Obec od poplatku osvobozuje držitele psa, kterým je osoba starší 70 let věku. 
 
Babinec  
Milé ženy, 
je zde léto, čas dovolených a péče babiček o vnoučata. Z těchto důvodů se setkání ruší a odkládají se až na září. 
Přejeme všem krásnou, klidnou dovolenou a příjemné večerní grilování. 

Jarka Davidová 
 

   

 
 
 
 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2016 
23.7., 13.8.,  

3.9., 24.9., 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.2016 
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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