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Zveme Vás na akci, která se ještě v Krompachu nekonala. Místní sbor dobrovolných hasičů pořádá 

soutěž družstev v požárním útoku. 
Očekává se účast asi deseti družstev, a tak se  přijďte podívat a fandit našim kluků. 

 

 
 

Od ranních hodin bude k dispozici stánek s občerstvením….. 
Obecní úřad 
Obce Oybin a Krompach pořádají v sobotu dne 25.8.2017 společné Setkání občanů sousedících obcí. 
Setkání se koná od 17:00 hod. do 22:00 hod. v prostorách restaurace „Kammbaude“ . 
K dopravě lze využít vláček – odjezd od OÚ Krompach v 16:00 hod a odjezd od „Kammbaude“ ve 22:00 hodin. 
Cena zpáteční jízdenky je 20 Kč. Jízdenky lze objednat a vyzvednout na OÚ v úředních hodinách od 14.8.2017. 
 
Na konec září nebo začátek října připravuje OÚ odhalení sochy ECCE HOMO. Socha byla zrestaurována. 
Odhalení by mělo doprovázet i malé občerstvení. 
 

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

č.08/17      www.spk_krompach.wbs.cz     srpen 2017 
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Krompašský vodovod 
Zdravím všechny spoluobčany Krompachu. Chtěl bych Vám prostřednictvím Krompašských Rozhledů sdělit informace, 
které se týkají přerušení dodávky pitné vody ve dnech od 10.7. do 12.7.2017 zaviněné poruchou čerpadla na vrtu. 
Technicky došlo k narušení výtlačného potrubí vinou prorezivění, kde vznikla trhlina a voda při čerpání rozkmitala celou 
soustavu potrubí i s čerpadlem. Důsledkem bylo zadření ložiska na čerpadle a automatické přerušení čerpání vody. 
Protože provádíme pravidelné kontroly čerpání a spotřeby vody, mohli jsme na tuto vzniklou situaci operativně reagovat, 
zajistit okamžitý servis a opravu, a také náhradní dodávku pitné vody od jiného dodavatele. Prakticky jsme začali 
opětovně plnohodnotně dodávat pitnou vodu celému Krompachu ve středu 12.7. okolo 20. hodiny. K přerušení došlo v 
pondělí 10.7. asi ve 13 hodin.  
Tímto bych chtěl poděkovat všem krompašským obyvatelům za trpělivost a podporu. 
S pozdravem 

František Chadima 
místostarosta obce Krompach  

 
V současné době probíhá výstavba nové větve vodovodu od poštovního úřadu směrem ke „Hřebenovce. Mějte, prosím, 
trpělivost.             R.Kalita 
 
Úvahou a několika fotografiemi se ještě vracíme k letošnímu již desátému ročníku Cyrilometodějských 
slavností. 
Úvaha nad letošními Cyrilometodějskými slavnostmi v Krompachu. 
Ano, oslavy jsou za námi, jednalo se o jubilejní 10. ročník, z toho pohledu jsme společně s hlavními organizátory této 
akce, „Sdružením pro Krompach z.s.“, předpokládali, že účast bude podstatně větší než obvykle. Opak je však pravdou, i 
přes tuto snahu, zajištění většího počtu stánkařů, atrakcí, občerstvení a podobně, nedošlo k očekávanému. Přesto lze 
konstatovat, že se lidé bavili, měli si co koupit, a eventuálně se dle chuti občerstvit. To je také smyslem organizování 
těchto akcí, které se provádí hlavně proto, aby se lidé sbližovali a měli k sobě co nejblíže. 
Je proto nasnadě, aby tyto akce, ať se již nazývají jakkoliv, pokračovaly, lidé se scházeli, mezi sebou komunikovali a 
upevňovali dobré sousedské vztahy. Za každou provedenou akcí je nutno vidět práci několika málo lidí, kteří se snaží o 
dobré společenské soužití mezi námi občany. 

Jaroslav Kopecký  
místostarosta obce 

   
 

   
foto: Andrea Kalová – portrétní fotografka 

10 lužických sedmistovek 
7.ročník, termín 19.-20.srpna 2017. Doběh účastníků akce bude v sobotu 19.8., mezi 13-18.hod. 
Závod "10 lužických sedmistovek" 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 nadm.výšku nad 700metrů (viz foto našeho trička pro běžce) 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 vyjímečných 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 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

3/6 

2 dny ve Sloupu v Čechách, sobotní etapa končí na návsi v Krompachu, po zvládnutí Hvozdu u německé chaty 
Hochwaldbaude. Na startu je kolem 50 účastníků, nejrychlejší běžec bude v Krompachu v cíli již kolem 13.hod., 
poslední až po 18.hod.,celý organizační tým, cca.20 lidí, se musí o vše postarat, pohybujeme se prakticky po celém 
území CHO Lužické hory, pro všechny to znamená práce na celý víkend, moc děkuji všem za ochotu a vstřícnost. 
Samozřejmě je hlavní zátěž na celé mé rodině, skvěle pomáhá manželka Lenka, oba synové s přítelkyněmi a další a další 
skvělí pomocníci a nadšenci.. Akce je i značně finančně nákladná, vážíme si především podpory ze strany MÚ Nový Bor 
(finanční grant) a vstřícnosti od starostů obcí Sloup a Krompach, stejně tak vedení Dětského domova Krompach, kde 
najdou naši účastníci první pomoc při doběhu (sprcha, WC,odpočinek). Můžeme se pochlubit i mezinárodní účastí, na 
startu budeme mít Stephana di Caru (USA), žije nyní v Kytlici, dále Nicholase Byarse z Nového Zélandu (stáž v Praze), 
stejně tak několik borců ze sousedního Německa (Budyšín). 
Martin Hunčovský, 10L700 
Více na webu akce www.10luzickychsedmistovek.cz, vše podstatné najdete v propozicích k závodu, jsou tam fotografie 
z předchozích ročníků. 
 
Akce v okolí 
 

 
 
Sportem nejen pro zdraví 
V sobotu 10.6.2017 se v okolí Krompachu uskutečnil již 18-tý ročník mezinárodního MTB maratonu „Malevil Cup“. 
Závod je součástí mezinárodní série MTB maratonů „MarathonMan“ která je největší svého druhu v Evropě. Pěti závodů 
této série se každoročně účastní přes 10.000 závodníků. Součástí série jsou kromě Malevil Cupu  ještě závody „Rocky-
Mountain-Bike-Marathon“ (Riva del Garda, Itálie), „Author Král Šumavy“ (Klatovy), „Salzkammergut Trophy“ (Bad 
Goisern, Rakousko) a „Erzgebirgs-Bike-Marathon“ (Seiffen, Německo). Malevil Cup je také již řadu let zařazen do 
seriálu prestižních závodů mezinárodní cyklistické federace „UCI Mountain Bike Marathon Series“.   
Oblíbené trasy Malevil Cupu jsou vedeny po obou stranách státní hranice Lužickými i Žitavskými horami, s nejvyšším 
průjezdním místem přes vrchol Hvozdu. Profesionálové i rekreační „hobby“ sportovci si mohou dle svých dispozic 
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vybrat tratě různé délky - 25km (převýšení 480m), 45km (převýšení 960m), 65km (převýšení 1 540m) a 100km 
(převýšení 2 230m). Je možné zvolit i nenáročnou rodinnou „Čoko jízdu“ s délkou 12km. Zdolat královskou 
stokilometrovou trať bikemaratonu Malevil Cup trvá nejlepším cyklistům obvykle čtyři hodiny. Letošní vítěz Johnny 
Cattaneo z Itálie cílem proletěl v neuvěřitelném čase 3:43:34 hod a překonal tak tři roky starý rekord olympijského 
vítěze Jaroslava Kulhavého. Nejlepší z českých závodníků Marek Rauchfuss skončil na bronzové příčce. I to dokládá, 
jak silná konkurence se na závodu letos sešla. Na start v Jablonném v Podještědí se na čtyřech trasách postavilo bezmála 
1 300 bikerů, mezi nimi i šedesátka zástupců kategorie Elite, tedy těch nejlepších profesionálů z celého světa. Malevil 
Cup byl letos jedním z nominačních závodů české reprezentace pro nadcházející maratonské mistrovství světa v 
Německu. „Byl to pro nás mimořádný ročník. Od mistrovství Evropy, které jsme hostili před pěti lety, tady taková 
konkurence nebyla. Troufnu si říci, že v tomhle jsme nejen na české, ale i na evropské špičce,“ okomentoval letošní 
ročník ředitel závodu Radek Patrák.  
Malevil Cup je jednou ze dvou vrcholných sportovních akcí konajících se v blízkém okolí Krompachu. Tou druhou je 
tradiční „Cross-triathlon O-SEE Challenge“, jehož cyklistická část se odehrává v Žitavských horách. Závod se koná 
každoročně již od roku 2000 a letošní termín je 19. srpna. Pro české sportovní fanoušky je nejbližší divácky zajímavé 
místo na sjezdovce na Jánských kamenech. „O-SEE Challenge“ má špičkovou světovou úroveň, v roce 2014 se zde 
konalo mistrovství světa v této disciplíně a letos se závod uskuteční jako mistrovství Německa. Elitní kategorie X-
TERRA obsahuje 1,5km plavání, 36km jízdy na horském kole a 9km běhu.  Kromě profesionálů se závod samozřejmě 
otevřen i pro „hobby“ sportovce, kteří si mohou vybrat z tratí různých stupňů náročnosti. A v neděli 20.8. je na programu 
několik dětských kategorií závodu. Nedílnou součástí O-SEE Challenge je i bohatý doprovodný program v atraktivním 
prostředí Olbersdorfského jezera. Více informací na www.o-see-challenge.de.  
Další každoroční zajímavou sportovní akcí je 24-hodinový závod „2much4you“, pořádaný na severní straně Hvozdu. 
Okruh měří 5,1 km a jeho převýšení je 150 m. Divácky zajímavý je prostor startu, cíle a „Wechselzone“ v sousedství 
hostince „Kammbaude“ (Oybin-Hain). Závod se chlubí titulem „nejnáročnější“ svého druhu v Německu, a bezesporu 
charakter trati vždy důkladně prověří síly všech účastníků. Letošní již 10. ročník se uskuteční o víkendu 1.-2.července, 
detailní informace viz www.2much4you.de . 
Všechny uvedené sportovní akce mají jedno společné. Jsou obrovským lákadlem nejen pro závodníky a jejich početný 
doprovod, ale i pro diváky a sportovní fanoušky. V součtu se jedná o několik tisíc návštěvníků, jejichž přítomnost vždy 
důkladně prověří ubytovací a stravovací služby podnikatelů v celém regionu. To vše, včetně významné mediální 
pozornosti, obrovským způsobem přispívá k propagaci regionu Lužických hor jako zajímavého kraje, který stojí za to 
navštívit. A proto rozhodně i stojí za to podporovat podobné, nejen ty vrcholné, sportovní akce. Je potřeba se trvale 
snažit o prosazení se v soutěži o hosty a návštěvníky, konkurenční nabídka jiných turistických destinací je v dnešní době 
obrovská. Nicméně kraj Lužických/Žitavských hor určitě není nezajímavý, má své unikátní kouzlo, díky kterému 
rozhodně není v tomto tvrdém konkurenčním boji bez šancí. 
Organizační příprava každé trochu významnější sportovní akce je celoroční záležitostí, která začíná v podstatě ihned po 
skončení té předchozí. A žádná z nich by se nemohla konat bez široké podpory stovek dobrovolníků, kteří zdarma ve 
svém volném čase pomáhají organizátorům v jejich snažení. Spolek Jánské kameny – Johannisstein, přesně v duchu 
svých stanov a v rámci ostatních aktivit, se již dlouhou řadu let aktivně podílí na pořádání (nejen) výše popisovaných 
sportovních akcí. Členové spolku se mimo jiné podílí na zajištění technického, komunikačního a hygienického zázemí, 
aktivně spolupracují na organizační přípravě akcí, personálně zajišťují obsazení traťových stanovišť, atd..  Lze jen 
doufat, že členové spolku ve svém úsilí o podporu významných, smysluplných a ve svém důsledku obecně prospěšných 
sportovních akcí nezůstanou do budoucna v obci Krompach osamoceni. 

Ing. Jiří Kudrna 
Jánské kameny – Johannisstein, z.s. 

Odjezdy celá dvacet 
Vzpomínky, které sepsal místní chalupář JP 
Florenc 13:20 
Často jsme jezdili do Krompachu autobusem. To byl ale ten největší horor, jaký jsem kdy v cestování zažil. Jestli jste 
někdy viděli film s Josefem Bekem Florenc třináct třicet, tak přesně tak to tam vypadalo, když autobus přijel, možná 
ještě hůř. Nějaké místenky tenkrát neexistovaly. Chodili jsme s otcem před příjezdem autobusu stát frontu na nástupiště 
daleko dopředu. Odjezd autobusu byl shodou okolností stejný, jako to bývalo s panem Bublou od Jindřišské věže, to je 
opět v třináct dvacet. Otec s matkou si brali v práci nějaké volno a my byli na nástupišti číslo sedm minimálně o dvě 
hodiny dřív, abychom si vybrali dobré místo vepředu a neseděli někde až vzadu na kole, kde to nejvíc drncá a houpe a 
nezvraceli jsme. Táta měl na zádech zelený ruksak, v ruce papírový okovaný kufr s řemenem a v druhé ruce krabici od 
margarinu plnou suchého chleba a rohlíků pevně převázanou provázkem. A my jsme měli samozřejmě každý také 
nějakou tu tašku nebo tlumok plný usušených zbytků knedlíků a kůrek. Táta dělal vedoucího v kantýně v Kolbence a 
odtud ty zbytky nosil a sušil pro havěť v Krompachu. Děda s babičkou měli prase, husy, slepice, králíky. Takže se vše 
hodilo. Jenže z nástupiště číslo sedm, takové kóje se zábradlím, nejezdil jen autobus do České Lípy, kam jsme jeli my, 
ale daleko předtím také na Kladno, do Loun, Kralup a bůhví kam ještě. A my jsme byli samozřejmě první i přede všemi 
těmi lidmi, kteří čekali na úplně jiný dřívější spoj. Když nějaký autobus přijel, tak to nebyl ten náš, my první jsme s ním 
samozřejmě ještě nejeli a překáželi jsme v nastupování ostatním. Lidi nám nadávali. My jsme uhýbali a táta hlídal, aby 
nás nikdo nepředběhl a byli jsme na další autobus zase první. A to bylo asi šestkrát. Moje setra, která jízdu autobusem 
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nesnášela, byla nadopována kinedrylem. Táta ji držel před sebou, aby až to přijede, hned vběhla do autobusu a sedla 
si úplně dopředu. No a když náš autobus asi na posedmé konečně přijel, tak se táta hrozně rozčílil, protože námi 
plánovaná přední sedadla byla už obsazena protekčními cestujícími a autobus tak přijel už z garáží. Čekající lidé ze 
zadních pozic přelézali nebo podlézali zábradlí, poráželi se navzájem, rvali se, odstrkovali se a každý chtěl být vepředu a 
vybrat si dobré místo. Tatík byl ale silák, kufrem, ruksakem a kůrkama udržel svoji pozici a byli jsme stále první. 
Obklopili jsme vítězného otce a čekali, až se otevřou dveře. Jen zasyčel stlačený vzduch a dveře se otevřely, tak moje 
sestra, která byla v čele bojujícího davu, se nadýchla smradu z nafty a pozvracela schody. Táta se to snažil setřít 
kapesníkem, bylo toho ale tolik, že to samozřejmě nešlo. Všichni nás převálcovali, zvratky rozšlapali a nanosili na 
botách do autobusu. Řidič se hrozně rozčílil, dál tátovi konev a hadr a táta s ruksakem na zádech vytíral schody. Když je 
konečně vytřel, tak autobus byl už plný. Náš statečný dvouhodinový boj o pozice byl vniveč. No a tak pravda, neseděli 
jsme sice někde až vzadu na kole, ale až do Dubé jsme stáli. Sestra neustále zvracela, drážděna pachem nafty a vlastních, 
po podlaze rozšlapaných zvratků. Jenže už neměla co, a tak se jen chudák dávila a občas se k ní někdo z cestujících 
přidal. Prostě cestovní idylka. Nikdo ji nepustil sednout. Dojeli jsme do České Lípy a tam jsme museli asi půl hodiny 
čekat a přesednout na spoj do Krompachu. Ale jelikož už nebylo co zvracet, tak zbytek cesty proběhl bez větších malérů. 
Sestra byla úplně vyřízená. Dorazili jsme domů a děsili se zpáteční cesty. Ta byla obdobná. Sestra nedostala v poledne 
najíst a ještě se před jízdou preventivně vyzvracela před hospodou v zahrádce u podstavce bývalé sochy presidenta 
osvoboditele Masaryka. Ten tam již nebyl, prý skončil někde v hašeném vápně.V neděli jezdil autobus z Krompachu 
v patnáct dvacet a jel přímo až do Prahy. To byla velká výhoda, protože vybojované přední sedadlo vydrželo až do Prahy 
a jezdili s námi samí známí, kteří nás znali a se kterými se nemusel táta přetlačovat. A měli s námi soucit.  JP 
 

Nabídka zaměstnání: 
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY ve Stráži pod Ralskem hledá pracovníky na pozici: 
PSYCHOLOG 
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na jednooborovou psychologii, 
bezúhonnost, znalost práce na PC. Nabízíme: velikost pracovního úvazku max. 20 hodin týdně, 
platové rozpětí od 25 020 Kč do 35 150 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.  
LÉKA Ř  
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost, znalost práce na PC. Nabízíme: 
hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, 
platové zařazení do 14. platové třídě (rozpětí od 41 020 Kč do 54 510 Kč dle započitatelné praxe) nebo 600 Kč/hod. u DPČ + 
zaměstnanecké benefity viz níže.  
LÉKA Ř — VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉHO ST ŘEDISKA  
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost, malost práce na PC. Nabízíme: 
hlavní pracovní poměr s možností zkráceného úvazku, 
platové zařazení do 14. platové třídy (rozpětí od 45 020 Kč do 58 510 Kč) dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.  
VYCHOVATEL K ODSOUZENÝM MUŽ ŮM VE VTOS 
Požadujeme: minimálně vyšší odborné vzdělání pedagogicky zaměřené, bezúhonnost, malost práce na PC, administrativní zdatnost. 
Nabízíme: hlavní pracovní poměr, 
platové rozpětí od 21 980 Kč do 30 620 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.  
VYCHOVATEL – TERAPEUT  
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu s pedagogickým, psychologickým nebo sociologickým 
zaměřením s odbornou způsobilostí dle zákona č. 108/2006 Sb. + ucelený sebezkušenostní sociálně-psychologický nebo 
psychoterapeutický výcvik v rozsahu min. 200 hodin, bezúhonnost, malost práce na PC, administrativní zdatnost. Nabízíme: hlavní 
pracovní poměr, 
platové rozpětí od 23 470 Kč do 32 830 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.  
Zaměstnanecké benefity Věznice Stráž pod Ralskem:  
• 30 dnů dovolené v kalendářním roce + 5 dnů indispozičního volna • možnost ubytování na ubytovně Vězeňské služby ČR ve Stráži 
pod Ralskem • možnost získání městského nájemního bytu v Mimoni a okolí • příspěvek na stravování, kulturní a sportovní vyžití 
(posilovna, sauna), rodinnou a dětskou rekreaci v rekreačních zařízeních Vězeňské služby ČR • lékařskou péči • možnost čerpání 
bezúročných půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb.  
Podrobné informace získáte na: tel.: 487 878 213 , e-mail: vkostalova tt vez.spr.justice.ez 
 

Kdo z nás to umí, prý už rostou… 
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzerce 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2017:  5.8., 26.8. 2017, p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 77 174 836 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Nabízím 2 vstupenky na koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers na 12.9.2017 od 19 hodin v zahradě 
Bredovského letohrádku na hradě Lemberk. Kontakt tel. 602 225 099 nebo do redakce Krompašských 

Rozhledů. 
 
 

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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