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Zdravím všechny spoluobčany Krompachu, 
 
Chtěl bych Vám opět prostřednictvím Krompašských Rozhledů poskytnout několik informacích o havárii dne 
10.8.2017 na přečerpávací stanici odpadních vod, která se nachází na Krompachu-Valy, nedaleko hraničního 
přechodu ze SRN. 
 Toto zařízení přečerpává odpadní vodu do kanalizace z druhé strany Krompachu - Valy směrem k restauraci Na 
Hřebenovce, což je zhruba 30 metrové převýšení. Tuto činnost mají vykonávat dvě čerpadla, které se střídají, aby 
nedošlo k rychlému opotřebení. V době havárie zde bylo připojeno pouze jedno čerpadlo, na kterém došlo k poruše. 
Díky SMC - Služby města Cvikova, se nám podařilo odčerpávat a dovážet odpadní vodu z krompašské přečerpávací 
stanice do ČOV Jablonné v Podještědí. 
V pondělí 14.8. 2017 jsem zajistil instalaci funkčního čerpadla, které jsme měli uložené v "kravíně". Instalaci a následné 
opravy pomocných zařízení nám prováděla firma AQA Stráž pod Ralskem, která následně bude provádět i opravu 
porouchaného čerpadla a jeho následnou instalaci, abychom měli  nadále v přečerpávačce  umístěna dvě funkční 
čerpadla a vyvarovali se tak budoucím několikadenním  odstávkám tohoto zařízení. 
V budoucnu plánujeme částečnou rekonstrukci přečerpávací stanice s instalací obdobné kontrolní a diagnostické 
technologie kompatibilní se zařízením na naší hlavní ČOV.  
Dále jste určitě zaznamenali, že na Krompachu dochází v současné době k rekonstrukcím některých úseků vodovodu. 
Chtěl bych tímto informovat spoluobčany Krompachu o pokračující rekonstrukci vodovodu v úseku Krompach - 
Juliovka, která se pravděpodobně začne provádět v termínu od 20.9. 2017.  
Nadále děkuji krompašským obyvatelům za trpělivost a podporu. 
František Chadima 
místostarosta obce Krompach  
Krompach 49 
471 57 Krompach v Čechách 
tel: +420 733 167 456, +420 488 572 213 
 

Na konec září nebo začátek října připravuje OÚ odhalení sochy ECCE HOMO. Socha byla zrestaurována. 
Odhalení by mělo doprovázet i malé občerstvení. Sledujte obecní desku. Do termínu vydání KR obecní úřad neznal 
definitivní termín odhalení. 
 
Místní sbor dobrovolných hasičů pořádal v Krompachu soutěž družstev v požárním útoku. 
 
Krompašská  Hřebenovka  byla v obložení  hasičů, 5.srpen je zapsán do kroniky obce jako 1.ročník hasičské soutěže o 
pohár starosty obce Krompach. 
Slunečné ráno přivítalo celkem  13 soutěžních družstev z 9 sborů dobrovolných hasičů, nejvzdálenější byli hasičtí 
kolegové z SDH Klapý, okres Litoměřice, ze vzdálenosti  92 km. Přítomná družstva přivítal starosta obce František 
Audes  společně ze starostou dobrovolných hasičů Vladimírem Běgusem. Mezi hosty přivítal  i Josefa Kreifa, starostu 
Okresního sdružení hasičů v České Lípě. 
V čem se soutěžilo?  Za pomocí motorové stříkačky a nasátí vody museli závodníci do mírného převýšení roztáhnout 
hadice a nastříkat do terče, který  signalizoval ukončení požárního útoku. Soutěž probíhala ve dvou kolech, každý, kdo 
viděl výsledné časy, nemohl ještě určit vítěze, jak to bylo vše časově vyrovnané. Samozřejmě že každý fandil domácím 
hasičům, kteří byli nejen organizátory, ale své příznivce nezklamali, vždyť skončili t ěsně na 4. místě. Lze konstatovat, že 
vítězem byl každý, kdo se zúčastnil a předvedl své umění.Nelze zapomenout, že tomuto sportu se věnují i ženy, které 
byly také vyrovnaným soupeřem mužů. 
Hlavní poděkování ale patří odhodlaným hasičům, kteří v této Lužické oblasti uspořádali tuto náročnou ale zajímavou 
soutěž. 

Josefa Kreif, starosta Okresního sdružení hasičů v České Lípě. 
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Odjezdy celá dvacet 
Vzpomínky, které sepsal místní chalupář JP. 
Vlak 4:20 
Protože v autobusu se zvracelo, tak jsme také do Krompachu jezdili vlakem. Byl k tomu ještě jeden dobrý důvod, bylo to 
levnější. Autobus stál do Lípy dvacet čtyři a z Lípy devět korun. Vlak do Lípy sedmnáct. Dál to bylo stejné, muselo se 
autobusem. Ve čtyřech lidech se ušetřilo dvacet osm korun, a to byly docela velké peníze. Táta bral asi jedenáct set a 
máma asi patnáct. Za těch dvacet osm korun byla tenkrát skoro čtyři kila bůčku. Dalo by se ušetřit ještě víc. Kdybychom 
jeli vlakem až do Svoru a odtud autobusem, tak mohlo být o kilo bůčku víc. To ale táta nedokázal v jízdních řádech 
vyhledat. Někdo mu nalezl a poradil tento spoj, a tak jsme s ním léta jezdili na prázdniny. Cesta byla taky očistec. 
Vyjížděli jsme z Vysočan ve čtyři dvacet ráno. Vstávat jsme museli ve tři. Nasnídat a husím pochodem na nádraží. A 
zase jsme nesli ruksaky, ovázané krabice, tašky, suché zbytky, kůrky. Na nádraží jsme byli takhle brzo ráno většinou 
úplně sami, takže žádné přetlačování. Jezdili jsme samozřejmě třetí třídou. Parním vlakem. Ve vagónu byla zima jako na 
Sibiři. Když přišel průvodčí, tak se divil, že ve vlaku vůbec někdo je a slíbil nám, že až to zastaví, tak nám zatopí. A 
opravdu, když to zastavilo, tak pustil někde nějaký ventil a ve vagónu to začlo lupat a praskat a v rourách proudila horká 
pára z lokomotivy. Za chvíli tam bylo o trochu líp. Ale jen o trochu, jak bylo vše prochladlé. Vagóny měly vymrzlé 
dřevěné lavice. Ty studily do zadku. Tak jsme seděli na čepicích, šálách, nebo na rukavicích. Já jsem se jednou cestou 
z nudy procházel po poloprázdném vlaku. Pak jsem přiběhl s objevem. „Tati, tati, pojďte si přesednout, já jsem objevil 
daleko lepší vagóny než ty naše a v některých jsou i křesla“. První a druhá třída. „Jirko, to není pro nás“.  A já jsem 
nechápal, když jsme si byli všichni rovni, jak nám říkali ve škole, že si nemůžeme jít sednout kam chceme, když je tam 
úplně volno. Cesta trvala hrozně dlouho. V Mladé Boleslavi vlak stál trochu déle. Kolem pobíhali prodavači  a 
vyvolávali: „Pívóóó, hóóórké párky“ a podávali to do okének. Žebrali jsme o párky. Kdepak, nic. Ušetřené peníze by se 
rozházely. Dostali jsme připravenou svačinu, chleba se sádlem a z termosky čaj. Jednou si táta koupil pivo a ten šejdíř 
venku hledal v kapse tak dlouho drobné nazpět, až se vlak rozjel. Táta byl úplně bez sebe. Vyskočil ven, jenže vlak už se 
rozjížděl, tak zase vběhl dovnitř. Litoval, že není Zátopek. To by prý vyběhl, chlapa zmydlil a ještě by stačil 
naskočit.V Bakově jsme bleskově přestoupili a jeli dál na Českou Lípu. Tam se čekalo na  přestup na autobus. Cesta 
trvala opravdu hrozně dlouho. Ve tři jsme vstávali a v půl třetí přijeli dolů do Krompachu, a pak půl hodiny do kopce 
nahoru na Valy. Hrůza. Dvanáct hodin na cestě. Toto martyrium jsme absolvovali vždy jen při odjezdu na nějaké 
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prázdniny, letní, zimní, nebo pololetní. A pořád jsme se těšili až konečně máma dostane poukaz a my si koupíme toho 
vytouženého Spartaka.  
JP. 
 
Výzva 

V září příštího roku (29.9.2018) uplyne 80 let od podpisu Mnichovské dohody o přičlenění československého 
pohraničního území (Sudet) k nacistickému Německu. Mnichovský diktát podepsali představitelé Německa, Itálie, 
Francie a Anglie. Zrada tehdejších spojenců Československa Francie a Anglie (slovy básníka Halase: „Zní, zní zrady 
zvon. Čí ruce ho rozpoutaly? Sladká Francie a hrdý Albion“) měla nejdříve pro českou (ale ve svých důsledcích také pro 
německou) společnost tragické důsledky. Včetně odsunu z rodných obcí, pokud jim po prohrané 2. světové válce nebylo 
navráceno československé občanství, kterého se po Mnichovu dobrovolně vzdali.  

Obecní úřad v Krompachu a Sdružení pro Krompach (SpK) připravují k tomuto výročí moderované pásmo 
dokumentárních filmů a dokumentů. SpK, jako odborný garant této akce, zamýšlí zařadit do obsahu nejen informace o 
mezinárodních a vnitropolitických událostech souvisejících s mnichovským diktátem (včetně možnosti tento diktát 
nerespektovat), ale také o reakcích obyvatel Krompachu. A tady žili převážně českoslovenští občané německé 
národnosti. V armádních archivech bude hledána odpověď na otázku, kteří občané Krompachu – vojáci v záloze, 
uposlechli mobilizačního rozkazu vydaného tehdejším předsedou československé vlády gen. J. Syrovým a nastoupili ke 
svým útvarům a naopak. Většina obyvatel Krompachu se pravděpodobně zúčastnila projevu Adolfa Hitlera, proneseného 
týden po mnichovské dohodě (6. října 1938) v Mařenicích. Tehdy nadšeně poděkovali nacistickému vůdci za návrat do 
Říše. Možná existovali občané Krompachu, kteří se této události nezúčastnili. Později se, pro svoje demokratické 
smýšlení, mohli dostat do spárů německé tajné státní policie (gestapa), a to se všemi tragickými důsledky, které z toho 
pro ně vyplývaly. Na tyto statečné obyvatele Krompachu bychom neměli zapomenout!!! 

Avšak zjistit, zda skutečně existovali a pořídit o nich potřebné informace bude zřejmě složité. Budeme je hledat 
ve státních a oblastních archivech. A současně se obracíme na čtenáře Krompašských Rozhledů s prosbou o 
poskytnutí jakýchkoliv informací, které by bylo možné v této souvislosti použít. 
Informace předávejte, prosím, autorovi této výzvy na emailovou adresu: stanislav.chromec@cdmedia.cz, nebo na mobil: 
602 180 518. 
 

Genmjr. V.v. Stanislav Chromec 
Krompach č. 113 

Takovou to scénu lze vidět v i Krompachu a nejenom v televizi  (zmije s ještěrkou v hubě). 
 

 
foto: Šíma 

 
Divadlo Nový Bor 
Navrátil ův sál čtvrtek 14. září v 18 hodin 
Přednáší PhDr. Vladislav Jindra 
TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE 
Kinští a Nový Bor. Zásluhy sloupských majitelů o 
rozvoj našeho města. 
Pořad je uveden v rámci dnů evropského kulturního 
dědictví. 
Vstupné: ZDARMA 
 

Městské divadlo pondělí 18. září  v 19 hodin 
Divadlo v Rytířské Praha 
FRANKIE & JOHNNY 
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky…I 
když už máte za sebou kousek života a několik 
zklamání, pořád je naděje! 
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma 
Vstupné: 390 Kč 
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Navrátil ův sál středa 20. září v 19 hodin 
AHA BAND 
Nejkrásnější swingové melodie Vám zahrají: 
Arnošt Holub – banjo a zpěv, Jan Vokurka – banjo, 
Petr Vokurka  – kytara, 
Veronika Kirchbergerová – saxofon,  
Albert Jindra  – pozoun, Milan Lajtkep  – valcha 
Vstupné: 80 Kč 
 
 
 
 
 
Městské divadlo sobota 23. září v 10 hodin 
Agentura Agnez Česká Lípa 
O BUBÁCÍCH A HASTRMANECH 
Josef Lada:V pohádce se Bubáků a Hastrmanů nebudete 
bát. Naopak. Jejich strašení  a různé kouzelné kejkle, 
které s milou naivitou provádí vás spíš pobaví než 
postraší. 
Hrají: Jana a Miroslav Kolá řovi  
Režie: František Zborník 
Vstupné: 80 Kč 

 
Navrátil ův sál pondělí 25. září v 19 hodin 
sNoTTy 
Country večer v podání dua Tomáš Gruncl a Tomáš 
Witschel. 
Vstupné: 50 Kč 
 
A NA ŘÍJEN…  
Městské divadlo středa 11. října v 19 hodin 
Divadlo Palace Praha 
STARÁ DOBRÁ KAPELA 
Jiří Hubač 
Hluboce lidská, hořkosladká komedie o lásce, snech a 
síle přátelství. Studentská láska dokáže zkomplikovat 
přátelství i po 50ti letech. 
Hrají: Václav Postránecký, Svatopluk Skopal / 
Vladislav Beneš, Jiří Čapka, Zdeněk Maryška / 
Karel Vl ček / Zdeněk Košata, Václav Helšus / Dušan 
Sitek, Johanna Tesařová / Zdena Herfortová, Naďa 
Konvalinková / Dana Syslová 
Vstupné: 390 Kč 
 

 
Cvikov 
 
10.9.2017 9:00 hod. 
Běh Cvikovem 
 
16.9.2017 13:00 hod 
Cvikovské Ostrve 
 
22.9.2017 od 19:30 hod. 
Sever – kulturní sál 
Žalman a spol. 
vstupné 150 Kč 
 
23.9.2017 – 14.10.2017 – výstava 
Petr ŠIMR – Pachuť a vůně žití… Jedna část 
vystavených fotografií vznikla v lednu roku 2009, kdy 
byl fotograf Petr Šimr vyslaný českolipskou redakcí 
Deníku na reportáž z propouštění stovek zaměstnanců 
zkrachovalé sklárny Crystalex v Novém Boru. Netušil, 
co ho tam čeká a jaké fotografie pořídí. Po vstupu do 
rozlehlé firemní jídelny byl šokovaný obrovským 
množstvím lidí. Nepamatuje si, co těm lidem říkali ti, 
kteří seděli za stolem. S úžasem pohlížel do očí a tváří 
propouštěných. Fotografoval jejich výrazy v obličejích, 
ze kterých se dalo číst zklamání, nevěřícnost, úžas, a 
další emoce z nastalé situace. Dnes už neví, která z těch 
fotografií byla vybraná do Deníku, ale všechny uložil do 
svého archivu. Od události uplynulo hodně času, 
později ve sklárně fotografoval ještě několikrát, když ji 
po letech kdosi částečně zprovoznil, dokonce i když tam 

kněz vysvětil tavící pece. Myslí si, že nastal čas, kdy 
může tyto fotografie ukázat v galerii. Věří, že většina 
zraněných duší z té události je zahojena. Je možné, že se 
tady ve Cvikově najde pár lidí, kteří tu „pachuť“ prožili. 
Jim tuhle výstavu věnuje. Druhý soubor fotografií je 
„vůně“, a sice piva. Slavnosti „svijanského“ 
v odpočinkovém areálu ve Svijanském Újezdu nabraly 
po několika málo letech vysoké otáčky. Během několika 
dnů konání slavnosti se tady vystřídá obrovské množství 
milovníků zlatavého moku. Pivovar kromě svého piva, 
nabízí množství zábavy včetně koncertů hudebních 
skupin. Pro spokojenost a hezký zážitek tak není daleko 
a je to vidět z tváří lidí na fotografiích. Výstava bude 
zahájena v galerii Kulturního centra Sever v sobotu 
23. září v 15 hodin.  
 
HISTORIE ŽELEZNI ČNÍ TRAT Ě Svor – Cvikov – 
Jablonné  26.9.2017  
Beseda o romantické železniční dráze, která procházela 
Cvikovem v období let 1886 – 1986. Jan Rutz, 
pracovník NPÚ, nás seznámí s historií od příprav 
budování dráhy, samotnou stavbou, uvedením do 
provozu až po její zánik. 
 
CVIKOVSKÝ JARMARK 
30.9.2017  
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K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inzerce 
Termíny rozvozu plynu pro rok 2017: 16.9., 7.10.2017  
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 77 174 836 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
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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