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VYDÁNÍ VÝSTRAHY  
 

V důsledku dlouhotrvajícího teplého a převážně suchého počasí vzrostlo na katastrálním území obce Krompachu 
nebezpečí požárů tak, že se jedná o vysoké riziko. Dále dochází ke snížení stavu povrchových vod a v důsledku toho se 
zvyšuje spotřeba pitné vody na Krompachu. Na základě těchto skutečností jsem přistoupil k vydání výstrahy na nebezpečí 
požárů a nakládání s vodami na katastrálním území obce Krompach.  
Předpovědi počasí nejsou příznivé. V současné době dodáváme pitnou vodu z 90 % z vrtu a 10 % z pramenišť. Rozumím 
tomu, že je potřeba zalévat okrasné rostliny, zeleninu, ovoce, napájet hospodářská zvířata, ale přesto Vás vyzývám: 
„Pokuste se co nejúsporněji hospodařit s pitnou vodou.“ Vím, že na Krompachu je i spousta bazénů na koupání a osvěžení 
v tomto teplém počasí, proto apeluji, abyste se snažili udržovat takovou kvalitu vody v bazénech, abyste je zbytečně 
nemuseli vypouštět a znovu napouštět.  
Nejsem zastáncem vydávání různých zákazů a omezení, ale máme společný významný zdroj pitné vody a je potřeba si ho 
udržovat i do budoucna. Sami jistě víte, že do požární nádrže už měsíce nepřitéká žádná voda, neustále se snižuje hladina. 
Jakýkoliv zbytečný požár na Krompachu nebo v okolí může způsobit neblahé důsledky s našimi majetky a okolní 
krajinou. Dle požárního řádu obce je nádrž jedním z významných přirozených zdrojů dodávky vody na hašení. Dalším 
umělým zdrojem je vodovodní řad obce a přirozená vodoteč na Juliovce. Asi si sami odpovíte, jak je v současné době 
komplikované zabezpečit požární ochranu obce při nedostatku vlastních zdrojů vod a veškerá voda by se při vypuknutí 
požáru musela složitě dopravovat.  
V této souvislosti navrhnu zastupitelstvu obce, aby přijalo technická opatření k zabezpečení lokálních dodávek pitné vody, 
a to pořízením cisterny na pitnou vodu a v případě dlouhodobé odstávky elektrické energie v důsledku počasí a 
nepředvídatelných událostí zakoupit náhradní zdroj energie.  
Věřím, že se nám společně podaří dodržováním navrhovaných opatření překonat problémy, které je nutno z důvodu 
dlouhotrvajícího sucha řešit.  
František Chadima, starosta obce 
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Setkání sousedů přes hranici – zve Obecní úřad 
V pátek 10.8.2018 se od 18 hodin v restauraci na Kammbaude – Hainu uskuteční každoroční krompašské a oybinské 
sousedské setkání.   
Odjezd je v 17:30 hodin od Obecního úřadu Krompach, bude zde přistaven Oybinský expres, cena jízdného je 20,- Kč, 
který Vás odveze na Kammbaude.   
Ceny za občerstvení jsou 25,- Kč za pivo a 25,- Kč za uzeninu.  
 
Babinec 
Milé ženy,  
Tak vás opět zvu na Babinec, abychom probraly, co je nového a zajímavého. 
Zvu vás na Hřebenovku 25.8.2018 v 19 hodin a již se na vás těším. 
Zdraví vás Jarka 
 
Zmrzlina  
Kdo by se v letošním horku nechtěl zchladit ? Je pro vás denně od 30.7.2018 vždy od 13 – 18 hodin 
připravena „točenka“ v Krompachu v domě kousek vlevo pod kostelem (starší si jistě pamatují bývalý 
krám). Tak hurá na zmrzlinu, výborně zchladí zvlášť z rukou příjemných a krásných zmrzlinářek.  
 
Drnovec cup 2018 
V sobotu 21.7.2018 
se uskutečnil 
v Drnovci tradiční 
fotbal v malé 
kopané. Za krásného 
až tropického počasí 
jsme opět dokázali, 
že Krompach umí. 
Jako jediní jsme 
dokázali postavit do 
turnaje dvě mužstva. 
Krompach A a 
Krompach B, měli 
jsme nejvíce 
fanoušků v hledišti, 
kterým bych chtěl 
touto cestou moc 
poděkovat za 
vydatnou podporu 
během celého 
turnaje, Krompach A vyhrál pohár družstev, kdo nejvíce vypije piv, na vše dohlíželi mladí krompašští hasiči připraveni 
hasit případný požár mezi diváky, a to nejdůležitější obsadit první dvě místa v turnaji. 
Turnaje se účastnilo osm mužstev z dalekého i blízkého okolí, hrálo se systémem 3+1, každý s každým, 2 x 7 minut. 
Organizátoři turnaje dokázali všechny přítomné hráče i diváky udržet po celý den v dobré sportovní náladě a vybičovat 
hráče k nejlepším výkonům, díky reprodukované hudbě, pohoštění, organizací.  Organizátorům patří velký dík. 
Teď trocha statistiky: na 1. místo se vykoplo mužstvo Krompach B (M.Švára, L.Krejčík, M.Šimek,J.Linger,T.Sedláček 
,P.Filovský), na 2. místě skončil Krompach A (J.Kopecký, R.Kopecký, B.Rosůlek, V.Štefan, D.Ježek, F.Chadima junior, 
R.Malý)   a ze 3. místa se mohli radovat pekaři z České Lípy, kterým ale umístění moc nechutnalo. 
A na závěr  něco málo k  zamyšlení, zda by se na našem krásném Krompachu nenašel malý plácek, kde by v budoucnu 
vzniklo veřejné sportoviště podobné tomu v Drnovci,  které by sloužilo sportovním aktivitám všeho druhu a kde bychom 
se mohli scházet a sportovně se vyžít. 
Za všechny hráče Radek Malý 
 
Závod "10 lužických sedmistovek" - 8.ročník, termín 18.-19.srpna 2018 
 
vznikl před 7 lety, 2 kamarádi z reprezentace ČR v ultramaratonu Martin Hunčovský a Petr Solnička se setkávali v 
Novém Boru a vybíhali do okolí a krásné přírody Lužických hor. Zjistili si, že v "Lužkách" je přesně 10 vrcholů, které 
mají nadmořskou výšku nad 700metrů a vznikla myšlenka vytvořit sice velmi náročný, ale i zároveň atraktivní závod přes 
tyto vrcholky a všechny je pokořit. Brzy jsme zavrhli je přeběhnout  v rámci jediného dne...trasa kolem 100km by pak 
byla určena jen pro několik výjimečných běžkyň a běžců z celé ČR, proto jsme se rozhodli celou zátěž rozložit do 2 dní, v 
sobotu se běží cca.66km, v neděli 43km. Start je po oba 2 dny ve Sloupu v Čechách, sobotní etapa končí na návsi v  
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Krompachu, po zvládnutí Hvozdu u německé chaty Hochwaldbaude. Na startu je kolem 50 účastníků, nejrychlejší běžec 
bude v Krompachu v cíli již kolem 13.hodiny, poslední až po 18.hodině. 

M.Hunčovský 

Nejbližší akce krompašského SDH: 
 

 

Pozvánka na hudební večer 
 

 
Pohádková cesta - Krompach 2018 
Ráda bych prostřednictvím Krompašských rozhledů 
poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci 
červnové akce pro děti “Pohádková cesta”. Díky patří 
zaměstnancům Obecnímu úřadu, Dětského domova, 
našim hasičům a restauraci Na Hřebenovce, kde byla 
celá akce úspěšně zakončena. Velkou pochvalu si 
zaslouží také všechny pohádkové postavy, které to, 
doufám, neodstonaly, neboť počasí nám letos opravdu 
nepřálo. Připravenou trasu absolvovalo 40 dětí, které v 
cíli vypadaly spokojeně. Příští rok akci rádi zopakujeme.  
Pěkné léto všem J.D.  

 
Hlubokosklon 
Sobota 7.7.2018 – Krompach žije od rána bohatým programem již tradičních Cyrilometodějských slavností, celý den akce 
pro děti i dospělé, celý den občerstvení, celý den hudba a závěr dne tvoří magické představení hasičů – kdy děti nedýchají a 
slzu dojetí potlačují ti velcí. Co všechno je možné prožít v pohraniční obci! A to ještě na druhý den ochotnické divadlo ! 
Ale co je za tím vším práce, soukromého času a odříkání. 
Těmito řádky chci poděkovat všem aktérům, organizátorům, hudbě všech žánrů, poděkovat za občerstvení v široké nabídce, 
poděkovat všem od starosty až po pomocné síly za to, že se můžeme bavit. Ovšem „KORUNOU“ letošních slavností byla 
barevná, Vltavu zpívající fontána, za níž vám chlapci z SDH Krompach i vašim kolegům patří „hlubokosklon“ a zvláštní 
poděkování. Díky za nápad, námahu i čas. Jsme na vás pyšní, nejen kvůli zábavě.               Chalupář – senior – Žemličková   
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Informace z CHKO: 
Informa ční tabule u chráněných tisů v Krompachu - mail, který jsme obdrželi z CHKO 14.6.2018 
 
Dobrý den, 
konečně pozitivní zpráva, panel na infotabuli je ve výrobě v České Lípě - už měla být hotova, ale snad do konce měsíce to 
konečně bude a pak ji hned nainstalujeme 
Děkuji za trpělivost       Hrozek Alexandr, Správa CHKO Lužické hory 
 
 
A jaký je stav ke dni 23.7.2018, po čtyřech létech snahy?? 
 
Po letech urgencí, dopisování a poskytování podkladů 
pro výrobu informační tabule je uprostřed rekreační 
sezóny stav nezměněný.Viz aktuální foto. 

 

 
 
Další díl vzpomínek pí. J. Cihelníkové: 
 
Z Prahy na Krompach 
Moji rodiče, bratr, sestra a já jsme rodilí Pražáci, Žižkováci. Nevím, jak se vše seběhlo, ale tatínek se seznámil nebo hrál 
v kapele s panem Kučerou, který měl chalupu v Krompachu, kde dnes bydlí rodina Píchova. Přemluvil tatínka, aby se jel 
podívat do pohraničí, že jsou tam prázdné chalupy. Protože jsme bydleli ve velmi špatných podmínkách, tatínek se 
odhodlal a jel. 
V únoru 1949 ve velkých mrazech jsme se stěhovali do zasněženého Krompachu do domu který poslední léta patřil panu 
Švárovi. Byl to velký dům a my měli jen pár kousků nábytku. V domě byla zamrzlá  voda a topit  nebylo také čím. 
Maminka říkala, že jsme přežili začátek jen díky dobrým lidem. Tatínek dojížděl jako ostatní mužové pracovat do 
Cvikova a bylo leckdy zle, když bylo hodně sněhu, nejel autobus, muselo se pěšky. Byly to těžké a zlé doby. Můj bratr, 
který chodil už do školy, se jako pražské dítě bál. V tom únoru bylo tolik sněhu, a tak ho maminka vozila ze začátku na 
saních. Na jaře začala ze stěn stříkat voda a mamka byla už tak zoufalá, že řekla: „ Tondo, vracíme se do Prahy, tady už 
s dětmi nebudu.“ Tou dobou se zde na Juliovce, kousek na Světlou, uvolnil domek po Češích, kteří to také vzdali jako 
mnoho jiných. Nastěhovali jsme se, ale stále jsme patřili do Krompachu, protože za potokem byl Krompach, před 
potokem byla Světlá a kousek pod zatáčkou byly Mařenice – tři prdelky v republice. Nám dětem se to moc líbilo. A tak 
začal náš život v Krompachu. Pamatuju se, že naši dělali na státním statku na Světlé. Byla to dřina, mamka mě nosila na 
zádech přes les stále do kopce, což byla zkratka na Horní Světlou ke hřbitovu, kde byla ohromná pole. Ženské sbíraly 
kameny nebo okopávaly řípu nebo sbíraly brambory. Nás dětí tam bylo víc, a tak jsme to vždy přečkaly. 
Na podzim bylo povoleno paběrkovat brambory nebo sbírat klásky pro slepice. Dodnes si pamatuji tu vůni pečených 
brambor na ohýnku. 
My děti jsme do školy chodily do Světlé, měly jsme to mnohem blíž. Každý den jsme šlapaly skoro 4 km tam a zpět. Učil 
mě pan učitel Šimáček. Byla to jedna třída s 12 až 15 dětmi a bylo to od první až do páté třídy.Pamatuji si, že kluci 
Hradečtí byli mnohdy od učitele biti nebo klečeli v koutě nebo drželi za trest na natažených rukou pravítko. Oni to byli 
velcí lumpíci. Vůbec si žádný z rodičů nestěžoval. Autorita učitele byla velká. Taky nás dobře naučil. Po přestoupení na 
školu do Cvikova ve známkách nebyl velký rozdíl. Pan učitel s námi nacvičoval také vystoupení pro rodiče. Hrál na 
housle a my zpívali, nebo hráli scénku. 
Moje maminka byla také od začátku kulturně činná. S námi dětmi připravila mnoho akcí, hlavně maškarní. Našila masky 
a my jsme pak řádili. Nejkrásnější byla scénka „12 měsíčků“. Každé z 12 dětí představovalo jeden měsíc a zpívalo o něm. 

Maminka ho doprovázela na svou kytaru z mládí. 
Fotil tehdy pan Tatíček a jsem mu za všechny, kteří máme 
vzpomínku na tyto chvíle, moc vděčná. Byl to človíček malého 
vzrůstu, ale jako číšník byl obratný. Pracoval tehdy na Lužických 
boudách, když ještě stály v plné kráse. Stará garda Krompašských si 
na něj určitě vzpomene. 
 
 
Pro dnešek končím a děkuji za přečtení. J. Písařová – Cihelníková 
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inzerce a jiné 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2018: 18.8., 8.9. 2018 
p. Kořínek Vladimír tel.: mob.: 777 174 836 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZM ĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 
www.spk-krompach.wbs.cz 

 
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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