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Veřejné zasedání zastupitelstva 
Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat 18.7.2019 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ. 

Program: 

Cesty  Lesy ČR 

Prodej pozemků 

A další…

 
 

SDH Krompach 2019 
 

Kde letos můžete místní SDH vidět? 

 5.7.2019 Hasičské závody Klapý 

13.7.2019 Hasičské závody Lvová – POZOR !  Zde se prvně představí nový tým děvčat!!! 

10.8.2019 150 let SDH Krompach – účastní se i hasiči z Německa!! 

31.8.2019 závody - Stráž pod Ralskem 

 7.9.2019 závody - Kunratice 

14.9.2019 noční závody – Skalice 

21.9.2019 závody – Jezvé 

Přijďte fandit našim klukům i děvčatům. 
 

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

 

Č.07/19      www.spk-krompach.wbs.cz     červenec 2019 

http://www.spk-krompach.wbs.cz/
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Sousedské setkání „Krompach umí“ 15. 6. 2019 

Rádi bychom touto cestou poděkovali vám všem, díky kterým mělo smysl, aby se 6. setkání „Krompach umí“ konalo. 

Pomohli jste, přišli jste, zkusili si aktivity u stánků s koníčky, poseděli jste, zazpívali jste si, popili a pobavili jste se. 

Doufáme proto, že tento typ setkání pro vás funguje. Pokud ano, budeme v něm rádi zase za rok a dále pokračovat. Napište 

nám, prosím, vaše postřehy na adresu blanka.horackova@krompachumi.cz. Děkujeme. 
Blanka a Honza Horáčkovi 

Pár slov k Jarmarku. 

Jarmark se povedl, kdo mohl, ukázal, co umí, dospělí i děti, ale hlavně ti, kteří mají ke Krompachu vztah. A co bylo 

nejlepší ? Byla vidět krompašská sounáležitost. Vystavovatelé i  návštěvníci spolu mluvili, vyměňovali si zkušenosti o 

svých koníčcích, nabízeli si pomoc.  A to se mně líbilo nejvíc. Nebudu chválit jednotlivé vystavované koníčky, chci ocenit 

to, že se spolu lidé hovořili a strávili dohromady příjemné odpoledne. Díky za vaši práci, Horáčci. 
Jindra Kalitová 

 

mailto:blanka.horackova@krompachumi.cz
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Nové vzpomínání od p. Pomahače. 
Bejvávalo…… 
 

Později přišly do Krompachu zase jiné problémy. V důsledku možnosti dostat se přes NDR a přes západní Berlín dál na 

západ, byl v padesátých letech vybudován po celé délce hranice s NDR třířadý drátěný plot. Všechny domy za plotem, 

včetně skoro nového celňáku byly zbořeny. Oficiálně byl plot zbudován proto, aby se k nám nemohli dostat diverzanti a 

záškodníci. Důležitější ovšem bylo, aby nikdo odtud nemohl utéct. V době od roku 1945 do srpna 1961 uprchlo totiž přes 

Berlín na západ 2,7 milionu lidí. Za plotem byl zoraný a neustálým vláčením upravovaný kyprý pás ornice, aby bylo vidět 

případné stopy narušitele. Plot byl ještě daleko před skutečnou hranicí. U plotu byly takzvané hlásky, věže s hlídkou. 

Hranice byla rozdělena na úseky. V lese byly také malé zděné boudy a ty sloužily vojákům při vystřídání k odpočinku. Vše 

bylo neustále ve dne i v noci střeženo pohraniční stráží. V plotu byly uzamykatelné branky pro vojenskou obsluhu. Vojáci 

bydleli ve Světlé pod Luží. Chodili pěšky nebo jezdili i na koni nebo je rozváželi gazíky. Moje a střední generace si to 

pamatuje živě a ve skutečnosti, ti nejmladší to znají už jenom z vyprávění. Takže hlavně jim bych to chtěl trochu objasnit. 

Bylo to stejné jako na západní hranici, jenom zde nebyl do ostnatého drátu a pletiva zátarasů zaveden elektrický proud. 

Výstavba plotu musela stát spoustu peněz. Byly vykáceny lesy a vytvořeno zakázané pásmo označené velkými cedulemi 

ještě daleko před drátěnými zátarasy, a tam nikdo nesměl. V lese to bylo vždy u cesty. Když se dělal průsek lesem, tak tam 

vojáci trhali pařezy dynamitem. A to třísky létaly až k nám na zahradu. Do zakázaného pásma před dráty se smělo jen na 

zvláštní povolení a až za dráty jenom na předem projednané a schválené zemědělské práce, s prověřenými lidmi a 

s doprovodem vojáků. A protože do zakázaného pásma, tzv. za cedule, nikdo nesměl a nechodil, tak jsme tam my kluci 

schválně tajně chodili. Hlavně na houby a na borůvky. Bylo jich tam mnohem víc. No a měli jsme tam svá zaručená 

místečka ještě z doby „před dráty“, kdy jsme tam chodili s dědou. Když jsme viděli  nebo slyšeli vojáky, tak jsme se skrčili 

a schovali a čekali, až nás přejdou. Několikrát se však stalo, že nás dřív viděli oni, zvláště když sebou měli psa. Ten nás 

vyčuchal a byli jsme pak potupně vyhnáni. Nikdy se nám ale nic nestalo. Děda byl pomocníkem pohraniční stráže a občas 

nám půjčoval do lesa svoji legitimaci. On tam mohl. Jeho a babičku skoro všichni vojáci z našeho úseku znali, protože si 

k nám chodili z těch věžních hlásek pro vodu. Oni měli sice v lese svoji studánku, ale u nás byla „lepší a zdravější“ voda. 

Hlavně ale občas dostali od babičky něco na zub a k snědku. Nějaký koláč  nebo buchtu. Ježíš, naše babička, ta uměla 

péct! To v kasárnách kluci neměli. A taky u nás v baráku žila mladá holka, moje sestřenice. To byl také jeden z hlavních 

důvodů, proč u nás musela být zaručeně lepší a zdravější voda, a museli pro ni chodit tedy samozřejmě k nám. 

Třináctého srpna 1961 v jednu hodinu v noci byla započata výstavba berlínské zdi a přechod do západního Berlína byl 

prakticky znemožněn. Později byla postavena zeď ještě jedna. Byly kvůli tomu u domů při hranici se západním Berlínem 

nejprve zazděny dveře a okna, a potom dokonce domy zbořeny a v prostoru mezi zdmi byla cesta pro stráže a auta. Byly 

zde střílny, hlídky se psy,  nášlapné nástrahy se světlicemi, dělobuchy a samostříly. Zeď okolo západního Berlína měřila 

celkem skoro 166 km. Drátěné zátarasy u našich hranic s NDR byly tímto již zbytečné, provozně drahé a byly zrušeny a 

časem odstraněny. Na západních hranicích vydržely až do revoluce 1989. Berlínská zeď mimochodem vydržela až do 9. 

listopadu 1989. Pak byla stržena. Postaral se o to Gorbačov. Dodnes vidíme však u nás v krajině pozůstatky ostnatých 

zátarasů. V lese ještě občas najdeme zbytky totálně zrezivělých a zarostlých cívek ostnatých drátů a na bývalé kypré 

oranici vyrostly spousty bříz a jiných náletů. Říkali jsme a říkáme tomu dodnes „pás“. Rostou tam dobře houby. Všichni 

jistě dobře znáte krompašský výraz:“ jdu na pás“, „je to za pásem“, „na pásu“,“ před pásem“. A to bude platit ještě dlouho, 

dokud všechno znovu nezaroste. To ale nebude už dlouho trvat, ovšem v tom horším slova smyslu. Teď ale musím přejít 

od výrazu „bejvávalo“ v úvodu mého vyprávění, do výrazu „dnes“. 

 Krompach je celý zarostlý, plný náletů a nezvládnutých bujných křovisek, jednou nás to tady udusí. Tam, kde jsme si my 

jako kluci přivydělávali sekáním sena na krásných loukách, jsou dnes křovinaté neprostupné džungle. A ještě si chalupáři 

v padesátých a šedesátých letech zasadili kolem baráku smrčky a modříny, to byla tenkrát obrovská a levná plotová móda. 

Aby to měli hezké. Potom to ale nestříhali, neřezali a teď jsou z toho nešťastní, mají šedesátileté stromy a nevědí, co s 

nimi. Často si musí na odstranění stromů volat a platit odborníky, protože kácení je již nad jejich síly a schopnosti. Také 

hrozí nebezpečí, zvláště u smrků, které mají mělké kořeny, že se při větru zřítí na dům nebo na elektrické vedení. Když se 

podíváte na staré pohlednice a fotografie Krompachu, tak vidíte pouze krásné louky a upravená pole. Jen u každého domku 

stojí vysoký strom. Javor, jasan, dub, lípa, kaštan, což sloužilo jako ochrana proti blesku. U domů na zahradách byly jen 

stromy ovocné nebo okrasné. Dnes je krajina nesmyslně zarostlá všemožnými křovisky a stromy, které sem vůbec nepatří. 

A lidé je dál a dál bezohledně vysazují. Když to bude takhle pokračovat, tak budeme za chvíli žít v neregulované džungli, 

nebude nikam a na nic vidět. Krajina se změní k nepoznání a budeme zde divokou florou uvězněni a budeme z toho 

nešťastní. Jen budeme nostalgicky vzpomínat na to, jak to tu dřív bylo krásné. 

JP. 

Cvikov, město na úpatí Lužických hor. 

Autoři: Vladimír Peša, Jaroslav Panáček, Ladislav Smejkal, Tomáš Vlček, Miroslav Honců, Tomáš Novák. 

Cvikov 2018, 415 s.  

Sličná kniha renomovaného autorského kolektivu byla vydána v 800 kusech a s cenou 450,- Kč. K dostání ve 

cvikovské knihovně. Publikace mnohonásobně odborně převyšuje a plně antikvuje Dějiny Cvikova z roku 2002. 

V několika kapitolách se zde seznámíme s historií města v širším regionálním kontextu, ale i s přírodopisem oblasti, 

tedy popisem její flóry a fauny. Čtenář rovněž jistě ocení velmi kvalitní a početnou obrazovou přílohu, hojně čerpanou 

z dobových pohlednic či archivních snímků.  
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Právě zmíněný širší regionální záběr je pro nás zajímavý několikerým zmíněním obce Krompach. Nejen, že jsou zde 

obrazově zmíněny krompašské památky v podobě starých tisů a sochy odpočívajícího Krista z roku 1745 (s. 340-341), 

ale na s. 55 i krompašská sklářská rodina Schurerů z Waldheimu včetně fotografie Valentinova náhrobku 

v českolipském muzeu. Na s. 267 je zmíněn skalní reliéf čs. hraničářů, který se nachází na jedné ze skal západní části 

údolí při státní hranici v Krompachu Valech směrem na Jonsdorf (s. 267). Na s. 57 nalezneme i Krompach ve výčtu 

poddanských vesnic Zákupského panství v dosud neznámém znění jako Grumpach, k roku 1612. Jedná se o 

pozoruhodnou historickou nářečovou variantu názvu. Na s. 66 se dozvíme, že cesta do Žitavy přes Krompach byla 

vedlejší ve srovnání s cestou z Prahy přes Jablonné a Petrovice. A na téže straně si přečteme, že v selském povstání 

roku 1680 hrál v regionu jednu z důležitých vůdcovských rolí Kryštof Rong z Krompachu. Kniha poskytuje rovněž 

informace o tradici tkalcovství v kraji a historii cvikovského pivovarnictví. Na konci knihy je cenný soupis pramenů a 

literatury k tématu. Na závěr lze konstatovat, že připomínaná publikace poslouží každému vážnějšímu zájemci o 

regionální vlastivědu a historii.  

Milan Hlinomaz 

Kultura Cvikov 
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Obědy 
Pokud by měl někdo zájem o dovoz obědů, hlaste se na OÚ, bude-li více zájemců, je možnost to zařídit. 

Kahounová 

Babinec  
Zdravím Vás ženy. Těšíte se na „Babinec“? Já ano. Minule jsme se príma bavily, tak Vás opět zvu na další povídání. 

Přijďte 23. července ve 20. hodin a kam? 
No přece na Hřebenovku“. 

Jarka 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  29.6., 20.7. 2019  mob.: 777 174 836 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZMĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 
Není – li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR. 

 

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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