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Obec má konečně vlastní traktor pro práce a případné služby občanům. 
Traktor je zcela nový se sněhovou radlicí, rozmetačem a dvoukolovým vozem. 
Posuďte sami. Jistě se s ním brzy v obci setkáme osobně. 
 

 
 

Nařízení Libereckého kraje 
V Liberci, 28. července 2016 

Nové nařízení Libereckého kraje vydané 28.7.2016 
  

Zítra (t.j. od 29. července) nabude účinnosti nové „Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru". Nařízení č. 3/2016 schválila Rada 
Libereckého kraje na svém zasedání 28. června 2016. Původní nařízení č. 4/2003 ze dne 4. listopadu 2003 tak přestane platit.  
Nařízení zareagovalo na novou Metodickou pomůcku pro období žňových prací, kterou zpracoval Hasičský záchranný sbor 
ČR na základě poznatků z předchozích let. Jak se totiž ukázalo, v loňském extrémně suchém létu vyjížděli hasiči 
k nejvyššímu počtu požárů za posledních 20 let. Tato situace si vyžádala přijetí okamžitých preventivních opatření, která by 
alespoň částečně eliminovala počet a rozsah požárů, při nichž vznikaly vysoké škody zemědělcům a v okolních lesích, ale 
současně představovaly dlouhodobé a masivní nasazení hasičů na jejich lokalizaci a likvidaci.  
Jelikož není vyloučeno, že se velmi suché období s nedostatkem srážek a nízkou vlhkostí v půdě nebude opakovat, byla 
zásadní opatření z nové metodiky přenesena do nového nařízení kraje. Jeho cílem je předcházet vzniku požárů, zamezit 
jejich rychlému šíření a minimalizovat následky na životech, zdraví, majetku a životním prostředí. Nařízení řeší zákazy 
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rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů ve volné přírodě, pálení klestu a zbytků po těžbě 
na lesních pozemcích, provozování jízdy parních lokomotiv, provozování pyrotechnických prací, ohňostrojů a podobných 
činností (např. létajících přání, lampionů, pochodní).  
Další část je pak zaměřená právě na období sklizně a snaží se v maximálně možné míře předcházet nejčasnějším příčinám 
požárů při provádění žňových prací. Jak ze statistik hasičů vyplývá, nejčastějšími příčinami vzniku požárů jsou mechanické 
jiskry, kontakt výfuku s hořlavými látkami nebo odlétající jiskry z výfuků automobilů, technická závada na zemědělské 
technice (kombajny, traktory) – např. prasklá palivová hadička, nedbalost při používání otevřeného ohně – např. odhozený 
nedopalek cigarety.  
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru musejí zemědělci vybavit žňovou techniku (veškerá technika používaná 
ke sklizni, převozu, odvozu, úpravě polí) lapači jisker, lapači nemusí být vybavena, pokud je od výrobce provedena tak, 
že nemůže dojít k výfuku žhavých částic. Dále musí doplnit žňovou techniku, kromě hasicího přístroje instalovaného 
výrobcem, ještě vodním nebo pěnovým přenosným hasicím přístrojem s minimálním objemem hasiva 9 litrů. Při nasazení 
žňové techniky musejí mít na poli k dispozici samostatnou zemědělskou techniku, kterou je možné použít k vytvoření 
ochranného pruhu proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 m, který musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby 
nemohlo dojít k přenosu požáru. Ochranné pruhy jsou i předmětem dalších bodů nařízení.  
Navrhovaná opatření v novém nařízení mají za cíl také chránit lesy, kam se zpravidla požár z pole může rozšířit. Rychlé 
šíření požáru na poli způsobuje zasažení velké plochy lesa a je pak nutné nasadit velké množství jednotek požární ochrany 
na dobu i několika dnů, což vedle vysokých škod představuje vysoké náklady na hašení požárů.  
  
Účinnost nařízení neznamená jeho okamžitou aplikaci. K ní dojde až v okamžiku vzniku doby zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru, kterou veřejnosti oznamuje hejtman Libereckého kraje. Začátek a konec doby se zvýšeným nebezpečím vzniku 
požáru se stanovuje na základě analýzy aktuální situace, dle počtu a závažnosti požárů v přírodním prostředí a samozřejmě 
dle očekávaného vývoje meteorologické situace.  

  
por. Mgr. Zdenka Štrauchová 

tisková mluvčí 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

 
 
POZVÁNKA  
 

 
 
Vlci na severu Čech  
Aktuální výskyt • Situace v Evropě • Jak zabezpečit ovce 
před útoky šelem?  
KDY A KDE ?  
25. srpna 2016 od 18:00 chata Luž Horní Světlá 75  
Program: 
Film: Causa Carnivora (26 min.) o návratu šelem do 
střední Evropy. 
Krátký film: Tí, ktorí strážia (9 min.) o využívání 
pasteveckých psů při ochraně stád. 

Po projekci následují krátké přednášky a diskuze s 
experty: 
Miroslav Kutal (Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova 
univerzita v Brně): 
• situace návratu šelem ve střední Evropě  
• monitoring velkých šelem v ČR a aktuální výskyt na 
severu Čech 
Miriam Mikušová (Carpathian Wildlife Society, 
Slovensko): 
• tradiční a moderní způsoby ochrany ovcí před útoky 
šelem  
• praktické zkušenosti a časté chyby při využívání 
pasteveckých psů  
Václav Tomášek (AOPK ČR, regionální pracoviště 
Liberecko) 
• škody na hospodářských zvířatech na Liberecku 
• náhrady škod a podpora chovatelů při útocích  
 
Vstupné zdarma  
 
Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení 
Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat 
stanoviska Ministerstva životního prostředí. Akci pořádá 
Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s AOPK ČR, RP 
Liberecko a s Beleco, z.s. 
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Další akce pro vás v našem okolí nebo v obci 
 
VI. Cvikovské country táčky na sklonku léta 2016 v sobotu 27. srpna od 15.00 hod. 
Setkání se koná v areálu Letního kina Cvikov 
(v případě nepřízně počasí v KC Sever) 
*************************************************** ****************************** 
Hlavní hudební program vám i letos přináší Martin Žák  se svou kapelou New-Time Country Band. 
Můžete se tak těšit na písně a příběhy ze starých i z nejnovějších časů. 
Old-Time Country Band Stará almara vám pak zahraje jako v dobách prvních osadníků ke společnému tanci a 
muzicírování. 
Jednoduché country tance povede teta Denda. 
Po roční přestávce se do Cvikova vrací kovboj s lasem a bičem Aleš Kozák (Mistr ČR a Evropy 2003 v trikovém lasování). 
Po tříleté odmlce uvidíte skvělý taneční soubor Dvorana (tance z Appalačských hor, Skotska, Mexika, clogging…). 
Svou vzácnou účast opět přislíbila také rodina Hyškova z Bílého Kostela a předvede vám své starobylé máslové umění. 
Do tajů dovednosti známé v kraji dávných osadníků jako patchwork a quilting  vás zasvětí Roketnický sejkory. 
Rodina Pátkova pozve děti do svého indiánského tábora k rozličným hrám okolo plápolajícího ohně. 
S Karlem Poláčkem, legendárním Fešákem, si můžete vyzkoušet uměleckou ruční práci s kůží. 
Až ze vzdálené Vysočiny dorazí do našich hor Čokoládovna U kocoura Kokše a přiveze vám své domácí čokoládové a 
staročeské speciality. 
Můžete absolvovat malou školu lasování Aleše Kozáka či malou školu tradičního stepování Jana „Boba“ Pumpra. 
Soused Vlasta vám bude vypravovat příběhy o růžích a medu, se strejdou Vaškem si děti mohou vyzkoušet předení na 
kolovrátku a vřetánku... 
Na místě bude také zdatný kovář... 
 
Akce v září: 
Pozvánka na setkání sousedů předaná OÚ Krompach 
 
Oybin je od dubna 2015 propagátorem hnutí Mládí rozpohybuje společnost. Svobodný stát Sasko a německá dětská a 
mládežnická organizace podporuje vznik  míst pro kulturně pohybové vyžití mladých lidí. V minulém roce byla zřízena 
čítárna v Domě pro hosty  Oybinu (Haus des Gastes), prostory setkávání mladých lidí v Lückendorfu a Oybinu-Hainu a v 
neposlední řadě vzniklo také fotbalové hřiště. 
 Mladí lidé z Oybinu jsou velice aktivní. Zúčastnili se různých akcí po internetu, soutěžili například o projekt 
„Zvedání z gaučů“, účastnili se různých akcí, jako je třeba setkání rodáků v Lückendorfu, nebo večírek pro sousedy. 
 Tuto jejich aktivitu podporuje Saské ministerstvo sociálních věcí v Görlitz. Tato činnost mládeže natolik zaujala 
ministryni pani Klepsch, že přijede 3. září 2016 do Oybinu, aby si udělala vlastní názor a viděla na vlastní oči, jak mladí lidé 
pracují a dokáží organizovat svůj volný čas. K této příležitosti připravila mládež přátelské fotbalové utkání. 
 A protože mládež z Oybinu považuje za své sousedy i obyvatele obce Krompach, bylo by pro ni potěšením, kdyby 
mohla 3. září 2016 přivítat jako hosty obyvatele Krompachu na Jánských kamenech.  
Pro úplnost přikládáme program setkání: 

Program 3. září 2016 
13:30 

Přivítání fotbalistů 
14:10 

Zahájení společného setkání 
14:30 

Utkání slavnostně zahájí paní ministryně Klepsch 
Souběžně s fotbalovým zápasem podnikne paní ministryně krátkou procházku po okolí Jánských kamenů a bude seznámena 

s výsledky činnosti mládeže v Oybinu-Hain 
16:30 

Předání cen, hry a soutěže, grilování a výměna zkušeností 
18:00 

Ukončení setkání. 
 

Všichni občané Krompachu bez rozdílu věku jsou srdečně zváni. 
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V sobotu 24.9.2016 vás ještě čeká další ročník oblíbeného krompašského Buřtobraní. 
 

 
Příspěvky k všeobecné pohodě ve formě skvělého pečiva krompašských žen a dívek jsou velmi vítány. 
 
Krompaští sportovci 
 
V sobotu 23. července se v Kunraticích u Cvikova konal 
tradiční turnaj v malém fotbale, kterého se, jako každý rok, 
účastnili i krompašští pašáci. Naši borci během celého 
turnaje produkovali poctivý defenzivní fotbal - nechali se 
inspirovat stylem čerstvých mistrů Evropy z Portugalska. V 
základní skupině ani jednou neprohráli a ze třetího místa ve 
skupině B se kvalifikovali do čtvrtfinále, kde narazili na 
obávaný tým Benfiky. Krompašáci celý zápas vedli po 
brance Roberta Babického a už už se viděli v semifinále, pár 
sekund před koncem ovšem přišel smolný moment, obdržená 
branka po odkopu soupeřova brankáře a šlo se do penalt. V 
nich se vedl nelítostný boj, ve kterém měla více štěstí 
Benfika a zvítězila 6:5. Krompach tak další pohár do sbírky 
nepřivezl, přestože herně odehrál možná nejlepší turnaj za 
dobu, co do Kunratic jezdí a nepochybně by si ho zasloužil. 
Za zmínku stojí, že s pozdějšími vítězi turnaje Krompach v 
základní skupině remizoval 0:0. 
Večer po turnaji na tiskové konferenci Na Hřebenovce 
ohlásil veterán našeho týmu Honza Kopecký u třetího piva 
konec aktivní kariéry, my přesto doufáme, že se ve stylu 
Jardy Jágra nechá přemluvit a v krompašském dresu opět 
nastoupí. 
Velký dík patří fanouškům, kterých měl Krompach v 
ochozech ze všech týmů jednoznačně nejvíce a kteří 
vytvářeli bouřlivou atmosféru ke každému utkání našich 

borců. Těšíme se na příští ročník, ve kterém bude pohár 
povinností. 
 
Na fotce - horní řada z leva: Lukáš Krejčík, Tomáš Hamouz, 
Patrik Jirmásek, Honza Kopecký, Jirka Hojsák, Michal 
Švára 
               - dolní řada z leva: Milánek Demeter, Lukáš 
Fidrhel, Tomáš Sedláček, Robert Babický, Dan Ježek 

S pozdravem  
Michal Švára 
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Něco o fotbalové historii v Krompachu 
 
Není pravdou, že dnešní mládež tráví čas jen v hospodě nebo u počítače. Alespoň tady u nás v Krompachu ne. V nynější 
době se v Krompachu opět docela úspěšně rozvíjí sportovní činnost. Máme zde cyklistické nadšence, kteří dokážou za den 
v sedle v našem kraji, to je pořád nahoru a dolů, zhltnout tolik kilometrů, co já za rok po rovině a ještě jsou večer v hospodě 
svěží a nebolí je zadek. Máme tu partu nadšených stolních tenistů, kteří díky vstřícnosti OÚ a restaurace Na Hřebenovce, jež 
poskytují prostory, mydlí hodiny a hodiny až do úmoru do celuloidového míčku, a to na velice solidní úrovni. Krompašáci se 
teď také zúčastňují docela úspěšně turnaje v malé kopané. V Krompachu se sportovalo odjakživa. Za nynější  restaurací Na 
Vyhlídce jsme měli krásné tenisové hřiště, kde jsme každoročně hrávali tenis mezi sebou do tabulky. Staří i mladí. Byly to 
nelítostné, mnohasetové boje. Fandily celé rodiny. Dokonce jsme měli pro vítěze nádherný, protekčně, speciálně pro 
Krompach tajně vyrobený putovní pohár z novoborské sklárny, za který by se nemuseli stydět ani ve Wimbledonu. Každý 
vítěz na něm měl vyryté své jméno. Myslím, že skončil u posledního vítěze Štěpána Pohla. Škoda, že jsme po revoluci o 
hřiště prodejem pozemku přišli. Cyklistika tenkrát moc nefrčela, zato jsme se tady v zimě proháněli na běžkách, a nebo 
jezdili na sjezdovku buď na Světlou, to bylo nejblíž, nebo na Jedlovou, nebo na Ještěd. V létě jsme dělali zábavnou 
olympiádu se zvláštními disciplínami, jako je hod kamarádem, běh na lyžích po trávě, běh dvojic s fošnou pozadu, 
přetahování lanem, manželské páry trakařů, pro děti běh v pytli apod. Také jsme hrávali nohejbal a malý fotbálek na louce 
proti okolním vesnicím. Mužstva byla vždy směsí rekreantů a místních na obou stranách. Nejslavnější zápas byl ale asi před 
čtyřiceti lety (rok přesně nevím, asi 1973 až 1975), proti Mařenicím, ovšem to nebyl fotbálek, ale opravdový velký fotbal 
v jedenácti a na velkém hřišti v Mařenicích. Mařeničtí nás vyzvali o sud piva, který měl poražený zaplatit v hospodě na půl 
cesty, tedy na Jůliovce a tam se měl společně vypít. Zápas se připravoval týdny dopředu, ladily se sestavy. Mařeničáci to 
vzali opravdu vážně a vypůjčili si od cvikovských fotbalistů dresy, což zařídil tehdejší starosta (předseda MNV) pan 
(soudruh) Šimáček, který Cvikov tehdy trénoval. Byla ale domluva, že se nebude hrát v kopačkách, které jsme my neměli, 
ale v jen v teniskách. Mařenice nastoupily ve vyžehlených dresech s čísly, ale my to brali spíše jako legraci a přijeli jsme 
auty s vlajkou z podvlíkaček na smetáku, na kterém byl stejný znak, jako jsme měli na zádech. Oblečení bylo víc než 
specifické. Podvlíkačky, sukně, kombiné po babičce, spodničky, bombarďáky apod. Na zádech jsme tedy měli místo čísel 
namalovanou „z prdele kliku“. Možná si někdo na ten obrázek pamatuje. Začali jsme komickou, spíše módní přehlídkou než 
rozcvičkou a utkání začalo. Jelikož na naší straně byla většina dobrých fotbalistů, zápas pro Mařenice skončil debaklem 5:1. 
Aby ne, v bráně byl Jirka Kubelka, ten chytal za Čelákovice, na hřišti bratři Šímové superfotbalisti, Míla Švára, Miloš Seidl, 
Mirek Babický, ten hrál za Bohemians a pár nás ostatních, včetně mne, tam bylo spíše jen do počtu. Po zápase se mařeničtí 
pravděpodobně cítili zesměšněni, urazili se a někteří bez pozdravu a rozloučení opustili hřiště. O sudu piva se už více 
nemluvilo a dodnes nám ho mařeničáci dluží. Z tohoto slavného zápasu jsem našel doma přiloženou fotografii, na které jsou 
zleva: Ten první, to nevím, a kdo si vzpomene, kdo to je a řekne mi to, tak si může za odměnu koupit za své pivo nebo 
panáka nebo co bude chtít. Další hráče už vím všechny. Pavel Šíma, Karel Šíma, Jirka Pátek, Tonda Lampar, Jirka 
Doubravský, Jirka Pomahač, Miloš Seidl, Mirek Babický, v pokleku dole Míla Švára, na zemi Štěpán Pohl a Jiří Kubelka. 
Dodnes si na tento zápas my, hrdí účastníci, rádi vzpomeneme. 
A tak teď na závěr. Sportování je nejen zdravé, pro tělo užitečné, ale v dobrém kolektivu i zábavné. Prospívá organismu, 
posiluje tělo, utužuje kolektiv a podporuje žízeň. Tudíž sportování a tomu krompašskému zvláště, zdar, zdar, zdar. 

Všechny krompašské sportovce a i ty ostatní krompašáky zdraví Jirka Pomahač. 
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Děti o babičkách 
(o prázdninách velmi aktuální) 
Babička je paní, která nemá své vlastní malé děti. Má je ale ráda, i když nejsou její. 
Dědeček je taky babička, ale je to pán. Chodí s klukama na ryby a vypráví o rybolovu a o všem možném. Babičky nemusejí 
nic dělat, jenom přicházejí na návštěvu. Jsou už staré a nemůžou moc běhat ani skákat. Zato s námi mohou jít na pout a 
musejí mít hodně peněz, abychom se dost povozili na kolotoči. Nebo aby nám koupily cukrovou vatu. Když jdeme s 
babičkou ven, často se zastavuje a ukazuje nám všelijaké pěkné věci, jako barevné listy nebo kaštany, nebo housenky a 
motýly. Babičky nikdy neříkají „Pojď rychleji". Taky mají brýle a můžou si vyndat zuby. Umějí odpovídat na otázky jako 
„Proč pes honí kočky?", „Odkud se bere vítr?" a „Kde má červ hlavu?". Když nám babičky čtou z knížky, nevynechávají 
nikdy ani kousek a taky neříkají, že tuhle pohádku už jsme přece četli. Každý by se měl snažit mít babičku, protože babičky 
jsou jediní dospělí lidé, kteří mají volný čas pro děti ... 

  Pro volný čas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2016 
3.9., 24.9., 
 15.10., 5.11., 26.11., 17.12.2016 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, 
mob.: 777 174 836 

 
Nabídka: 
Prodám vyčiněnou kůži z divočáka. 
Vhodná jako dekorace na chalupu. 
K doptání na telf.: 731 205 921 

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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