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Zápis ze setkání občanů obce Krompach 
Organizátor a svolavatel setkání / schůzky byl
soukromá osoba. 
Účel setkání/schůzky:  

- v neformální atmosféře a mimo rámec oficiálního svolání ob
požadavky občanů související s rozvojem obce
- spíše než o hlubší diskuse o jednotlivostech by se m
občanů týkajících se všech stránek života
- seznámení se s názory občanů a s tématy, která jim pro p

 
20:02 - Zahájení setkání/schůzky 
- úvodní slovo – Jakub Horák 
- přivítání občanů 
- přednesení návrhu bodů k diskusi 
 
Body k diskusi: 
1.) Co vám, občanům obce, v obci chybí a uvítali byste to?
2.) Co byste vy, jako občané Krompachu, v obci zrušili, pop
3.) Jaké jsou vaše názory k výstavbě v Krompachu, co by odpoví
Navržené body byly jednomyslně a bez připomínek schváleny k projednání.
 
Před zahájením otevřené diskuse občanů byla p
„Lužické hory – kraj měsíčnic a vlhkých úžlabin“
z díla Nejkrásnější sbírka, autor Miloslav Nevrlý.
Tento text přiblížil jedinečnost oblasti Lužických hor a podtrhl význam CHKO Lužické hory a obce Krompach, zejména pro 
jejich obyvatele. 
 
Diskuse 
Pravidla diskuse: 
- bude mluvit jen ten, kdo se přihlásil o slovo a byl vyzván 
- každý má právo mluvit zcela otevřeně, podle svých názor
 
Názory a připomínky občanů 
ad bod 1.) 
Požadavek-připomínka 1 - občanka, obyvatelka tzv. Údolí
vodovod 
- chybí vodovod (vodovodní řad), zejména v nastávajícím období 
obává nedostatku v zásobování vodou, 
cesty 
- chybí úprava, resp. vyjasnění majetkových pom
- cesty zčásti soukromé, zčásti obce – není jasné, kdo zajiš
- nikdo to již léta neřeší, zejména v zimě špatný p
veřejné osvětlení 
- na nabídku zprovoznění veřejného osvětlení je negativní odezva 
oblohu. 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s
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 obce Krompach – dne 17. května 2019 od 20:00 hodin v
ůzky byl Jakub Horák, nikoli jako člen zastupitelstva obce Krompach, ale jako 
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Připomínka 2 (reaguje na nastalou vzrušenou hromadnou debatu)  
- dnešní setkání/schůzka nemá za cíl vznesené připomínky „řešit“ hned a na místě, účelem je shromáždit připomínky a 
názory pro pozdější případnou, kvalifikovanou diskusi kompetentními osobami/v rámci zastupitelstva, 
- nyní neprobírat podrobnosti a nesoulad názorů – jinak ze setkání vznikne chaos 
Reakce na připomínky 2 
- s vybudováním vodovodu je souhlas – je to v prioritách obce, 
- užívání cest – viz fa JAGRA, která jezdí i přes soukromé pozemky – je to v jednání, 
- upozornění pro manžele Čeledovy: 
– o jejich přístupu k přírodním pramenům vody se všeobecně ví, pozor na výskyt nežádoucích bakterií ve vodě, není možné 
touto vodou zásobovat spoluobčany, nebo je nutné je upozornit, že voda je pouze užitková, nikoli pitná! 
– jakékoliv podobné nakládání s vodou se musí podle zákona hlásit a být povoleno a kontrolováno. 
 
Požadavek-připomínka 3 
sportoviště 
- v obci chybí sportoviště jak pro pořádání obecních sportovních či společenských akcí, tak pro každodenní, spontánní vyžití 
mládeže – mladí se nemají kde scházet, smysluplně trávit volný čas 
Reakce na přiomínku 3 
- otázku sportoviště nutno řešit komplexně - zázemí a návaznost (WC, voda, elektro, ...ad.), 
- navíc nutno, aby sportoviště bylo multifunkční, využitelné pro různorodé akce 
- sportoviště nutno blízko centra obce (dostupnost) – snad u kravína? 
- kdo chce mít sportoviště „za barákem“? - navíc kravín je na spadnutí a je potřeba ho minimálně z ½ zbourat a nově 
dostavět, zbylou část opravit, 
Dílčí připomínka občanů: na sportoviště byl podle stávajícího územního plánu vyčleněn pozemek před Němcovými, po 
menších terénních úpravách by to možné bylo, propojení s centrem obce též možné cestou kolem zvoničky 
- využití hřiště v dětském domově? - sporná, organizačně obtížně průchodná možnost – nutno projednat s paní ředitelkou, 
zřizovatelem je Krajský úřad, tělocvična DD se naproti tomu již využívá k hraní ping-pongu, 
- obec připravuje nový územní plán (ÚP) – má být hotov do roku 2022 – sportoviště v něm bude zapracováno, 
 
Připomínka 4 
údržba obecních komunikací, odtok dešťových vod z komunikace/cesty 
- například u kapličky po každém dešti problém, 
- obec Krompach je křižovatkou cest do ČR (Cvikov, Jablonné, Č. Lípa, Liberec), ale i do SRN (Jonsdorf, Žitava, Oybin), 
Reakce na přiomínku 4: 
- (platí i pro připomínku č. 1 - správa cest obcí v Údolíčku) – nutno nastartovat, zadministrovat a kvalifikovaně dokončit 
projekt „Pasportizace cest“ obce, 
- posléze vysoutěžit na pasportizaci navazující správu cest – údržbu, odklízení, ...ad. 
- vodu přetékající u kapličky nutno řešit s povodím, 
- možnost údržby komunikací je také dána jejich techn. parametry – kraj odmítá udržovat komunikace, které nesplňují jejich 
požadavky (šířka, krajnice,...atd. - kvůli otáčení apod.) 
- navíc upřednostňují údržbu silnic, po nichž jezdí autobusy, 
- přesto údržba komunikací celkem přiměřená – zimní slušná, letní méně uspokojivá 
- nutno obnovit jednání s krajem – údržba, návrh občanky zakoupit zábrany/sítě proti sněhovým návějím (Vyhlídka, cesta na 
Lužické boudy apod.) 
 
Připomínka 5 
obchod, MŠ v obci? 
- chybí někomu v obci například obchod, mateřská školka …? 
Reakce na připomínku. 5: 
- obchod by byl vítán, 
Možnosti: 
a./ rekonstruovat kravín - zde by mohl být i obchod, setkávací prostor i např. garáž hasičů, 
b./ rekonstruovat budovu OÚ – původně bytový dům – zde dtto ... 
reakce na možnost MŠ – vlažné, nejednotné 
 
Připomínka 6 
kanalizace 
- proč je připravován tento způsob centrální kanalizace? 
- existuje jiná, ekonomičtější (a ekologičtější) možnost – dotace obyvatelům na samostatné čističky. 
Reakce na přiomínku. 6: 
- obec disponuje nedostatečně využívanou čističkou odpadních vod (objem splašků vůči kapacitě čističky), 
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- proto je realizována centrální kanalizace – využití čističky je stěžejní parametr, 
 
Požadavek-připomínka 7 
redukování vzrostlé zeleně na pozemcích 
- příliš prostor je zarostlých nálety - obec by měla regulovat zeleň, například vyhláškou? Popřípadě stanovit povinnost pro 
majitele udržovat zeleň ve stavu, aby neohrožovala např. dodávky el. energie, 
Reakce na připomínku 7: 
- největší problém u potoka – vstupuje do hry i Povodí Ohře, je to tam hodně zarostlé! 
- majitelé pozemků ale již nyní mají povinnost udržovat zeleň tak, aby neohrožovala dodávky el. energie, prořezávat tak, aby 
nezasahovala do el. vedení. 
- návrh: zvážit možnost na prořez najmout lidi? Lidi nejsou… 
Ale obec sehnala na toto člověka, jen se nestihlo vše dotáhnout v období vegetačního klidu, čeká se tedy na podzim. 
- v některých místech možná bude proti tomuto návrhu CHKO - některé nálety po letech nepovolí pokácet, protože stromy 
už dosáhly vyššího průměru kmene.  
 
Požadavek-připomínka 8 
hluk v obci 
Dohodnout se v obci, aby se v sobotu a neděli nedělal hluk, míněny zejména rotační motorové sekačky, cirkulárky, 
křovinořezy apod. 
Třeba vyhláškou? 
Odpověď: obec připravuje vyhlášku o rušení nočního klidu – výjimky na tři dny v roce – akce: Čarodějnice, Krompach umí 
a Cyrilometodějské slavnosti (?), kdy bude povoleno „hlučet“ i po 22.hodině. 
Jinak ohledně hluku ve vyhlášce by mohlo způsobit problémy – kdyby se striktně stanovilo, kdy se nesmí – např. v neděli od 
12.oo do večera – např. v případě dlouhotrvajícího deště bude konečně možné sekat až neděli odpoledne – mohly by vznikat 
sousedské hádky apod. 
Závěr: občané sami navrhují, aby se toto neřešilo nutně vyhláškou, ale apelovalo se na dobrou sousedskou vůli a domluvu 
vždy v daném konkrétním případě.  
 
Požadavek -připomínka 9 
Bylo by možné a účelné zřídit v Krompachu sběrný dvůr? 
Odpověď: Bylo by to nákladné, nadto v blízkosti existují sběrné dvory ve Cvikově a Jablonném, zatím tam našim občanům 
není umožněno odkládat odpad, ale po uplynutí doby udržitelnosti (oba byly financovány s podporou EU fondů) už bude 
možno je využívat i občany Krompachu – ve Cvikově cca za 3 roky, v Jablonném cca za 4 roky. 
Do té doby: obec Krompach je přihlášena k projektu MŽP nakládání s odpady, budou velkoobjemové kontejnery  
 
Požadavek-připomínka 10 
Mohly by být schůze zastupitelstva pořádány jindy než ve všední den v 17.oo? Pro ekonomicky aktivní občany Krompachu 
je nereálné se na ně dostavit. Občané a majitelé nemovitostí chtějí být informováni a podílet se na chodu obce. 
Odpověď: ano, jedná se o tom, možnost třeba ve všední dny od 20:00 nebo někdy i o víkendu. Jinak je možno dojednat si 
schůzku se starostou, kterým je na úřadě přítomen část nebo i s členy zastupitelstva. 
 
Požadavek -připomínka 11 
Bylo by dobré zajistit kvalitní ekonomické využití pozemků, např. pronájem hospodařícím zemědělcům, vlastní produkce 
apod.? 
Odpověď: není komu pronajmout, pozemky, které pronajaté jsou, často přinášejí problémy, působí na nich spekulanti, nikdo 
z občanů za 20 let neprojevil zájem. Obec sama nemá právo vyvíjet ekonomické aktivity. 
 
 Připomínka-připomínka 12  
Obec vlastní stavební parcely v počtu nejméně 22, jsou takto zaneseny již ve stávajícím územním plánu, není třeba nic 
měnit, stačilo by je pouze nabídnout k prodeji, toto je možno doložit mapkou z katastru.  
Odpověď: obec má pouze 6 stavebních parcel, jsou ale údajně nevyhovující, řešení – návrh změny č. 3 územního plánu: 
vyměnit tyto pozemky za pozemky na prostranství před p. Němcem, tam vytvořit 3 – 4 stavební parcely na prodej – získané 
prostředky uložit jako jakousi „rezervu“ na horší časy. 
Občané projevují obavu, aby se peníze neutratily za drobné rozpočtové položky, z hlediska hospodaření obce není to 
systémové řešení– pozemky lze prodat jen jednou a už nikdy žádný další zisk nevygenerují, zato bude nevratně zničen 
krajinný ráz, který je zde cenný a unikátní svou krásou a zachovalostí. 
Navrhují dále, aby byly tyto věci diskutovány s občany a bylo postupováno citlivě, především ale o takovýchto návrzích 
rozhodují dotčené instituce (Zemědělský půdní fond, Správa chráněné krajinné oblasti, Ministerstvo životního prostředí 
prostřednictvím krajské pobočky apod.). Přesto prosíme obec, aby s námi o tomto jednala průběžně již při přípravě návrhu 
nového územního plánu, abychom nebyli postaveni před hotovou věc. 
Odpověď: toto si přeje jen pár občanů 
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Odpověď občanů: prosíme a přejeme si být informováni a mít možnost podílet se na debatách a přípravě nového návrhu 
územního plánu. 
Odpověď: rozhodne obec, zastupitelstvo bylo zvolené, ono nese odpovědnost! 
Proč dělat schůze, kde by se všechno odmítalo? Starosta musí rozhodovat a jednat.  
 
Připomínka občana: zaslal jsem na obec konkrétní žádost o svolání schůze ohledně návrhu změny ÚP č.3 vloni v létě - 
dodnes jsem na ni nedostal odpověď. Proč neprobíhala žádná diskuse? 
Občanka: na podporu zastupitelstva: ono musí rozhodovat a jednat, ono nese odpovědnost. 
Další občan: ano, ale i v tomto případě musí přihlížet k názorům občanů a respektovat je. 
Další občan: územní rozhodování je složitá záležitost, příprava nového ÚP taktéž, proto je nutno k tomuto přistupovat 
kvalifikovaně a informovaně, především však KONCEPČNĚ, připravovat koncepční dokumenty na základě diskuse 
s občany. Není žádoucí vytahovat jednotlivosti a realizovat jednotlivé záměry bez souvislostí. 
Občanka: právě proto, že ÚP je složitá záležitost, zastupitelstvo se to musí učit, občané do toho nemají mluvit. 
Občan: právě naopak, proto že je to složitá a citlivá záležitost, je nutné postupovat kvalifikovaně, koncepčně a s respektem 
k názorům občanů a v úzké součinnosti s nimi. Nikoli „na sílu“. Navrhovaná řešení navíc musejí být posuzována i z hlediska 
ekonomické průchodnosti. 
Odpověď: například voda – cíl: Krompach v systému Smart City, digitalizace měření odběrů vody, umožňuje předcházet a 
zamezovat únikům vody, plýtvání, černým odběrům, vytopení nemovitosti apod. 
Dále: každý majitel pozemků ať si sáhne do svědomí, má zabráno víc metrů, než je v katastru … 
Vzniká tak zásadní (a citlivá) otázka přímo se týkající dalšího rozvoje obce: Máme to tak nechat? 
 
Vzhledem k pozdní večerní hodině organizátor Jakub Horák debatu ukončil, poděkoval všem za účast a jejich podněty i 
starostovi za jeho aktivní účast a snahu informovat, i když toto nebylo prioritou tohoto setkání. 
Přítomní občané a majitelé nemovitostí poděkovali za zorganizování této debaty a vyjádřili vůli v nich pokračovat, považují 
je za důležitá a přínosná. 
 
Zapsali:  Jana Klokočková  
  Jiří Kohutka 
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Nečekaná akce 23. června v 13:30  před restaurací Na 
Hřebenovce v Krompachu 
 
 
Na pozvání hasičského sboru z Jonsdorfu přijede do 
Jonsdorfu hasičský sbor z rakouského města St. Georgen. 
Tento sbor je zároveň velkou dechovou kapelou.  A to 
pořádnou. Čítá asi padesát členů.  Po vystoupení 
v sousedním Jonsdorfu se rozhodli vystoupit i u nás, na 
druhé straně hranice. Toto vystoupení se bude konat 
v neděli 23. června ve 13:30 hodin v prostorách před 
restaurací Na Hřebenovce. Přijďte si poslechnout říznou 
muziku. 
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Nové vzpomínání od p. Pomahače. 
Upřesnění. 
Než budete číst moje další vyprávění, chtěl bych se vrátit k minulému číslu, kde jsem popisoval hraniční opevnění, bunkry. Řopíky, řízená 
obrana pohraničí, ŘOP. Tuto zkratku, mnou prezentovanou, jsem celý život vnímal jako samozřejmou. Byl jsem upozorněn, že existuje 
ještě jedno vysvětlení této zkratky. Ředitelství obranných prací. Tato instituce plánovala a uskutečňovala výstavbu bunkrů. A opravdu to 
tak je. To jen pro doplnění. I když je to vlastně jedno. 

JP 
Bejvávalo…. 
Poválečný život v Krompachu měl svá specifika. Nejenže se zde rozmohlo oboustranné rabování. Rabovali Češi i Němci. 
Velice se tu také rozmohlo pašování. Sem a tam. Bylo to docela výnosné řemeslo. Na každé straně hranice něco chybělo a na 
nedostatkovém zboží se dalo vydělat. Bylo to všechno možné. Cukr, mouka, uzeniny, slanečci, látky, teploměry, optika, 
boty, sklo, porcelán, povlečení. Pašovalo se vše, co chybělo na druhé straně, anebo na objednávku již konkrétní zboží. 
Nejdříve pašovali jenom jednotlivci a bylo jich hodně, později to byly už organizované skupiny. Četníci znali pašeráky a 
pašeráci znali četníky. Všichni bydleli v jedné vesnici nebo v okolí. Většinou to byli i kamarádi. A tak docházelo 
k pitoreskním situacím. Dole v hospodě „U Zámku“ u pana Kofránka seděli četníci a mazali karty s pašeráky. Na velkém 
dlouhém přenosném věšáku, který přežil obě války, všechny režimy, jenom ne posledního vlastníka hospody, visely vedle 
sebe ruksaky pašeráků a „dohody“ četníků. (Dohoda je řemení kolem pasu, přes ramena a křížem přes prsa s pouzdrem na 
pistoli). Všichni věděli, co bude, až skončí karty. Pašeráci půjdou pro zboží a až se budou vracet, tak ti samí četníci karbaníci 
po nich půjdou. Byla to hra nervů a taktiky. Všichni to tu znali jako své boty. Hlavou se jim honily myšlenky: Kudy a 
v kolik ti chlapi půjdou zpátky, půjdou dnes  nebo až zítra, co ponesou? A zase naopak, kde by na nás mohli četníci čekat, 
byla by škoda, kdyby nám to vzali atd. Úspěšnost akcí byla tak sedmdesát na třicet. Pro pašeráky. Těch bylo mnohem víc, 
nedalo se všechno uhlídat. Byla nepsaná dohoda, že po odhalení se pašeráci vzdali, nikdo neutíkal, nikdy se nestřílelo. Jedině 
do vzduchu a pro výstrahu, na důkaz prozrazení. Nikdo nechtěl nikomu ublížit. Pašeráci na své pracovní cesty používali také 
často jízdní kola. Bylo to rychlejší a pěší četník na silnici neměl proti nim velkou šanci. Při zadržování naznačili zastavení, 
četníka objeli a šlápli do pedálů. Šlo jedině dotyčného zastřelit nebo zranit, a to nikdo nechtěl. Na to četníci vymysleli 
protitah. Dost mazaný. Jeden cyklistu zastavoval a druhý schovaný dál, když ten nezastavil, vyběhl z příkopu a strčil mu do 
předního kola klacek. Jak to dopadlo si asi dovedete představit. Asi to neskončilo jenom osmičkou z kola a zadržením, ale i 
saltem a nějakými boulemi a odřeninami. Zboží, které pašeráci přenášeli, nebylo většinou jejich. Dělali to pro větší bossy za 
úplatek. Byla to prakticky procentuální provize z ceny proneseného zboží. A toto organizované a společné pašeráctví 
postupně skomíralo, až pak zahynulo na hamižné lidské povaze. Bylo vydáno totiž české nařízení, podle kterého ten, kdo 
oznámí nepovolený přechod hranic se zbožím a toto povede k zadržení osob a zboží, obdrží odměnu v procentuální výši 
z ceny zabaveného zboží.  
A tato provize byla vždy mnohem větší než provize, kterou dostávali pašeráci za přenos zboží. A tak se stávalo, že pašerák, 
který šel v noci na skupinovou akci, všechno předem udal. Udal vlastně sám sebe. Po zadržení se nechal v klidu zatknout 
s celou skupinou a po potrestání si šel vyzvednout odměnu. Jméno udavače nesmělo být nikdy prozrazeno a bylo vždy 
uvedeno v pravém dolním rohu protokolu, ten byl dvakrát přeložen, zapečetěn a uložen na Zemském velitelství v České 
Lípě. Z tohoto důvodu pašeráctví pomalu odumíralo. Jednak později už nebylo tolik komodit, které se vyplatilo pašovat sem 
a tam, a jednak byla mnohem ostřejší ostraha hranic. A pak i již zmíněné udavačství udělalo své. 
Byl zde ještě jeden způsob pašování. Ono to vlastně pašování nebylo. Po válce zde byl povolen tzv. dovoz zboží po vedlejší 
cestě. Byl to vlastně legální program k ještě většímu oslabení poválečného Německa. Kdokoliv mohl celníkům nahlásit, že 
tehdy a tehdy, tudy a tudy povezu to a to. A na to dostal povolení. Na vedlejší cestu, mimo oficiální hraniční přechod, se 
dostavil v určený čas celník. Dal razítko a bylo to vyřízené. Jestli se platilo nějaké clo, nevím. Možná jo, možná ne, možná 
trochu. Takže když se to povedlo, bylo to také pašování a větší, protože se nejednalo o ruksaky, ale náklaďáky. Kolik toho 
bylo, co to bylo a jak to kdo kdy kontroloval, se už dnes nedozvíme. Účastníci jsou již dnes všichni po smrti. Já jsem slyšel 
něco o teploměrech a optice z Carl Zeiss Jena. 

JP. 
Babinec  
Zdravím všechny příznivce "Babince" a zvu Vás, ženy, na další posezení, abychom si popovídaly, zasmály se a řekly si, 
všechny novinky. Je to pouze na nás, zda se budeme i nadále scházet. 

Zvu Vás „Na Hřebenovku“ na den 18.6. ve 20 hodin. 
Již teď se na Vás těším.   Jarka 
 
Městské divadlo Nový Bor 
Městské divadlo - pátek 7. Června - v 19 hodin 
Divadlo Kalich - Iva Janžurová 
VELETO Č 
Autorská komedie herecké legendy Ivy Janžurové na 
námět další oblíbené herečky Jany Paulové. Hru, která 
žánrově lehce připomene slavnou éru české filmové 
komedie, jíž Iva Janžurová zásadní měrou spoluutvářela, 

režíruje vyhledávaný a originální divadelník a výtvarník 
Šimon Caban. 
Hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová, Marian Roden, 
Sabina Remundová a Aleš Bílík nebo Přemysl Pálek. 
Vstupné: 390 Kč 
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Náměstí Míru  - 14. a 15. června 
SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI  
 
Pivovar BORN - součástí slavností bude p
nově vznikajícího minipivovaru na náměstí s ochutnávkou 
první várky. 
Pátek 
18 h - Kreyson Memorial - koncert (rock) 
20 h - AC/DC revival  - koncert 
Sobota 
10 h - Čmukaři Turnov  - pohádka pod lípou
 
K procvičení mozku, abychom nezakrně

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2019: 
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ástí slavností bude představení 
ěstí s ochutnávkou 

 

pohádka pod lípou 

Malý sklářský okruh po fáborkách: ateliér Astera, 
Smetanova ul. (ukázky broušení skla) GlassDistrikt, 
Purkyňova ul. 
Atrakce pro děti, ukázky sklá
11 h - Módní show Reas Agency
13 h - Nové struny - koncert (swing)
15 h - Crazy dogs - koncert (rock´n´roll)
17 h - Reserve band - koncert (rock)
20 h - Fast Food Orchestra
22 h - DJ TXM  
Moderátor slavností: Tomáš Ma

ení mozku, abychom nezakrněli.  

:  8.6., 29.6. 2019  mob.: 777 174 836
 

 

 

 

 
 

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

 
vky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhled

li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR. 
 

Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz
spk_krompach@volny.cz , případně je možno www.spk-krompach.wbs.cz
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ský okruh po fáborkách: ateliér Astera, 
(ukázky broušení skla) GlassDistrikt, 

ti, ukázky sklářských technik.  
Reas Agency 

koncert (swing) 
koncert (rock´n´roll) 

koncert (rock) 
Food Orchestra - koncert (ska-reggae) 

Moderátor slavností: Tomáš Mařas 

836 

 

NU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA:  

Krompašských Rozhledů. 

kalitovi@volny.cz , nebo na e-mail: 
krompach.wbs.cz 
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