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Zprávy z obce 
 

České Švýcarsko a Krompach 

 

 

 

 

 

 

 

Prach a popel v mracích na Krompachem při obrovském 

požáru v národním parku České Švýcarsko. 

Poděkujme tímto i našim dobrovolným hasičům, kteří 

neváhali a vyrazili pomoci na dohašovacích pracech. 

Děkujeme  

 

 

Komunální volby 2022 
V minulém čísle Krompašských rozhledů redakce dala prostor pro volební plány a hodnocení kladných výsledků činnosti v 

minulém volebním období stávajícího zastupitelstva obce v článcích současného místostarosty P.Soukupa. Bohužel jsme se 

nedočkali slibovaného článku o tom, co se naopak nepodařilo a z jakých důvodů. 

Ale nyní máme konečně i na Krompachu možnost výběru mezi dvěma kandidátkami, jednak kandidátkou stávajícího 

zastupitelstva obce, které kandiduje v mírně upraveném složení, a další kandidátkou z občanů Krompachu, kteří mají zájem o 

práci pro obec.a  také plány na její rozvoj.  

Takže je spravedlivé, aby i kandidáti druhé kandidátky dostali svůj prostor k představení svých plánů: 

 
Sdružení nezávislých kandidátů 

Volební motto :  

 „ Modelovat si obec pro trvale žijící, naše děti a místní rekreanty v duchu příjemné atmosféry ke spokojenosti všech 

občanů.“  

Program: 

1. Zlepšení a rozšíření veřejných služeb 

a. vytvoření prostoru pro širokou veřejnou diskusi, kde by se mohl vyjádřit každý občan obce. Teprve po 

dokonalém odborném informování všech občanů, shrnutí jejich diskuse a připomínek, by mělo zastupitelstvo 

na svých zasedáních kompetentně rozhodovat o tom, co se bude v obci dít 

b. občané by měli vědět předem řádné termíny veřejných schůzí zastupitelstva a program jednání. Do zápisů 

zahrnovat připomínky a náměty občanů k jednotlivým bodům i k bodu různé. 

2. Získávání finančních zdrojů nad rámec daňových příjmů – pečlivý rozbor financování z dotací a vlastních zdrojů. 

3. Zachování provozuschopnosti kostela – spolupráce s místním spolkem Jánské kameny - Johannisstein, z.s. 

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

 

č. 09 září 2022  www.spk-krompach.wbs.cz     vydáno v Krompachu 29.8.2022 
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4. Podpora místního podnikání. 

5. Pečovat o majetek obce s péčí dobrého hospodáře a tím navázat na na dobrou práci předchozího zastupitelstva, 

zajišťovat potřebnou dokumentaci tam, kde není dostatečná. 

6. Řešit společně s občany využití objektu na návsi - “kravín” - projednání a zveřejnění různých variant využití  objektu 

podle názoru občanú a hledání financování. 

7. Dopracování rozpracovaných akcí, hledání financování. Zajištění kontinuity akcí. 

8. Pokračovat v plánu rozvoje obce ve spolupráci s vyjádřením občanů. 

9. Úprava veřejného prostranství a respektování a zachování krajinného rázu 

10. Podporovat novou výstavbu přednostně pro stávající a budoucí trvalé obyvatele obce v souladu s územním plánem a 

přednostně na místech, kde v minulosti domy již stály. 

11. Veřejné projednávání investičních záměrů. 

12. Spolupráce s místními spolky a veřejnými iniciativami. 

 

Termíny a technické podrobnosti komunálních voleb 2022 

 

Kdy budou komunální volby v roce 2022 

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech:  

v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

Křížkování místo kroužkování 

Volební systém pro komunální volby je poněkud složitější než u těch ostatních. Místo kroužkování se totiž 

křížkuje.  

 

Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran. Volič může zakřížkovat buď celou 

stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých osobních preferencí. Zakřížkovat tedy 

může současně nejen stranu, ale i kandidáty. Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva. V případě voleb 

v Krompachu je to 9. Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný 

jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.  

 

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, 

pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Pokud volič rozdá více křížků než je členů v zastupitelstvu, je volební 

lístek pro komunální volby neplatný.  

 

Strana – Volič křížkem označí čtverec vedle názvu strany na hlasovacím lístku, pro kterou se rozhodl. 

Kandidáti – Volič pomocí křížků vedle jmen vybere tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo křesel. 

Kombinace – Volič vybere jednu stranu a následně například čtyři kandidáty jiných stran. Strana, kterou vybral, tak 

o tyto hlasy přijde. 

 

Oblíbená první podzimní akce: 
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Krompašský „Babinec“ 
 

Tak ženy a dívky, Váš milovaný „Babinec“ se bude konat 6. září v 19 hod. v restauraci „Na Hřebenovce“. 

 Jarka Davidová 

Ohlédnutí za letními akcemi. 
 

Krompašské slavnosti 

 

 

 

Krompašské slavnosti – místní skvělé pekařky 

 

Krompašské pekařky koláčů a dalších sladkostí pravidelně 

pomáhají dětem z Dětského domova. Také letos jim poslaly 

výtěžek z prodeje, a to rekordní částku 6 447 Kč. Děkujeme 

všem hostům Krompašských slavností, kteří si tyto dobroty 

zakoupili anebo se zúčastnili losování o ně v kole štěstí. Na 

přípravě se podílely a poděkování si určitě zaslouží naše 

sousedky M. Hánová, Z. Belová, A. Audesová, M. 

Hanzalová, J. Duzbabová, H. Machytková a R. Kopecká. A 

poděkování patří také Pekárně Paulenz z Jonsdorfu. 

 
Blanka a Honza Horáčkovi 

A na závěr: 

Ještě jednou velké díky všem zúčastněným, kteří slavnosti svým vystoupením vytvořili, a těm, bez jejichž pomocí 

při přípravě a závěrečném úklidu  by se slavnosti konat nemohly. A samozřejmě děkujeme sponzorům, obci 

Krompach a Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstekovi hejtmana Libereckého kraje za záštitu. 
 Za vše děkují pořadatelé Krompašských slavností 2022 

Jaké bylo česko-německé sousedské setkání 5. 8. 2022 letos na Kammbaude? 

 

      
 

Ten, kdo neuposlechl krizové hlášení OÚ a neschoval se před avízovanou devastující vichřicí, nelekl se zaplavených podchodů 

v obci a neohroženě se vydal do hospody ke Knutovi, ten nelitoval. Pivo bylo české, vuřty německé a nálada přátelská, účast 

byla hojná. Hudba, která se již osvědčila na Krompašských slavnostech, vyhrávala pro všechny věkové skupiny, i když musím 

přiznat, že těch dříve narozených byla většina, a ani obě dcery Bumlíka nepomohly věkový průměr snížit. 

Na úvod promluvili oba starostové a velmi hezký projev v češtině si připravil jeden z hlavních organizátorů Sigi Hänsch. A 

tak děkujeme Sigimu Hänschovi a Horstovi Helle (hlavní pořadatelé za německou stranu) za jejich vytrvalost při  studiu 

češtiny, která se nyní vyplatila a přispěla k všeobecnému porozumění a dobré náladě.  

Náš původně plánovaný brzký odchod se nějak pozdržel, zábava se vydařila a najednou byla půlnoc. 

Tak teď se už jen těšme na obdobné setkání v příštím roce, a to „Na Hřebenovce“. 
Honza Horáček 

Rock na vsi 

V pátek 12. srpna přivítala krompašská Farma Hvozd první ročník minifestu Rock na vsi. Na Krompach zavítala novoborská 

pop-rocková legenda Optimik, která minulý rok slavila čtvrtstoletí existence. Optimik opírající se výhradně o vlastní tvorbu, 

se v čase své největšíslávy na pódiích pohyboval mezi skupinami jako No name, O5 a Radeček apod. a vysokou kvalitu 

prokázal i pod Hvozdem. 

Po koncertu novoborských se za mikrofony postavila již  známá místní kapela CO3, která divákům zpříjemňovala večer v 

plném nasazení až do příjezdu Policie ČR. Ta první rockování na Krompachu ukončila pro nepřiměřený hluk. 
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I přes netradiční závěr se Rock na vsi vydařil a pokud se dočkáme podpory obce i v příštím roce, můžeme se těšit na druhý 

díl, během něhož bychom rádi rozšířili řady účinkujících minimálně na tři. 

 

Jako koordinátor akce bych kromě účinkujících rád poděkoval Obci Krompach, Farmě Hvozd, Milošovi Jirmáskovi, DOZP 

Kytlice a SpK. 

Největší dík potom patří sestavě CO3 (Jana a Michal Davidovi, Míra Pozník a zvukař Michal), která do události vložila 

nejvíc hodin vlastního času a práce. 

 
Kuba Horák 

Divadelní představení krompašského divadelního souboru ĎAS, která lze ještě shlédnout v tomto roce 

 

Datum Místo Ćas 

01.10.2022 Kytlice 19:00 

22.10.2022 Farma Hvozd Krompach 20:00 

23.10.2022 Jablonné 17:00 

04.11.2022 Mařenice restaurace Husky 20:00 

05.11.2022 Krásný Les u Frýdlantu 19:00 

 

Tabulka plánovaná kultura Krompach  
 

Tato tabulka není konečná ani úplná. Nemáme informace od ostatních subjektů, které obvykle něco před dobou covidovou 

pořádaly. 

Místo pořádání sledujte vždy na plakátech, pokud nebude uvedeno přímo v „kulturní“ tabulce. 

 

Kulturní akce Krompach 2022 
Datum akce Program Místo pořádání 

4.9.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

17.9.2022 15:00 Buřtobraní Hřebenovka 

2.10.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

22.10.22 20:00 
představení ĎAS - Dušičky aneb není to 
tak špatné Farma 

6.11.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 

27.11.2022 asi 10-19 
Advent (možná vč. "svařáku", dle 
situace ???) 

OÚ, kostel, před 
kostelem 

4.12.2022 10:00 -16:00 Lužická dražba Farma 
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Kultura v okolí 
 

Městské divadlo Nový Bor, - pondělí 19. září v 19 hodin 

Divadelní společnost Háta 

SVATBA BEZ OBŘADU 

Francouzská komedie Jeana Giraulda a Jacquese Vilfrida. 

Hrají: Adéla Gondíková, Václav Jiráček, Filip Tomsa, Mahulena Bočanová, Ivana Andrlová, Marcel Vašinka aj. 

Komedie byla zfilmována pod názvem Pouic Pouic s Louis de Funesem a Mireille Darcovou v hlavních rolích. 

vstupné: 400 Kč 

 

 

Lužické hory — neobjevený KLENOT severu 
Mohlo by se zdát, že Lužické hory stojí trochu v pozadí za blízkým Jizerskými horami. žádný z lužickohorských vrcholů 

nedosahuje ani 800 metrů nadmořské výšky, přesto mohou nabídnout náročný adrenalinový výstup. Lákají 

dobrodruhy, kteří chtějí odhalit neznámé, přitahují zvídavé, kteří pátrají po historii a odkazu předchozích generací. 

 

Turismus tu začal vzkvétat již v 19. století, kdy se tu hor* spolky začaly budovat první horské chaty a boudy, značily se první 

turistické trasy a vyrostly první rozhledny, jako je Jedlová, Studenec či Hvozd. Dech beroucí vyhlídky lákají k výstupu na horu 

nejvyšší, na Luž, nebo na dominantu malých hor na severu, na Klíč, na Střední vrch, na Popovu skálu, nebo třeba na Malý 

Stožec nad Rybništěm. Půvab vyhlídek v Lužických horách ale dokreslují ty nečekané, skryté, neznámé. Pěknými příklady 

jsou Švýcárna u Cvikova, pověstmi opředený Ortel u Sloupu v Čechách, vyhlídka z Chřibského vrchu či nad Solvayovým 

lomem u Křižan a mnohé další, stejně krásné, ne-li krásnější. 

Fenoménem této oblasti je prolínání pískovcových skal, které zde tvoří atraktivní hřbety či útvary volně navazující na skalní 

město v Česko-saském Švýcarsku, a vyvřelých skalních bloků. To, co Lužické hory činí jedinečnými, jsou geologické památky 

spojené se sloupcovým odlučováním čediče a znělce. Panská skála v Kamenickém Šenově je dost možná nejznámějším 

geologickým útvarem v naší zemi. 

Méně známou skutečností je, že Lužické hory nabízí obrovské množství architektonických památek. Fenoménem jsou různé 

varianty podstávkových domů, lidově zvaných roubenek, obvykle z poloviny postavených z pískovce, z druhé půle roubené s 

bílou vymazávkou a představenou nosnou obloukovou konstrukcí, částečně i s hrázděnou částí. Některé štíty jsou i důmyslně 

a vkusně zdobené břidlicí. Tyto skvosty lidové architektury jsou rozesety v horských vesničkách i městech. Jedním z 

nejznámějších je jistě zrekonstruovaný podstávkový dům z konce 18. století doplněný o moderní skleněnou přístavbu, dnes 

sídlo světově proslulé sklářské firmy, který dominuje Novému Boru a který sbírá architektonické ceny po celém světě. Zde se 

propojují dva světy moderní a tradiční lidová architektura, stejně tak jako moderní design a nové technologie s tradiční 

řemeslnou zručností českých sklářů. 

Na celém území turistické oblasti Lužické hory najdeme řadu opravdu cenných industriálních památek spjatých se sklářstvím, 

dnes již téměř zaniklou textilní a oděvní výrobou, strojírnami či pivovary. Jedinečnou součástí této oblasti jsou technické 

památky upomínající na plán obrany vlasti před rozpínajícím se nacismem, vojenské bunkry, tzv. řopíky, jimiž je tato část 

pohraničí doslova poseta. Celé území je pak hustě protkáno drobnými technickými památkami, jako jsou sklepy, tesaná 

schodiště, vodní náhony, viadukty, akvadukty, staré fabriky a řada dalších dokladů o bohatém životě na tomto kouzelném 

kousku země. Tradiční řemesla a průmysl naštěstí nevymřel, a tak se daří sklářství, které je pro Lužické hory fenoménem. 

www.doluzihor.cz 

 

 

Anotace zajímavé knihy, která se váže k Lužickým horám: 

Ladislav Smejkal – Vladimír Štěpánský: Krajem svaté Zdislavy. Vlastivědný spolek Českolipska 2021, Česká Lípa.  

Před rokem vyšla půvabná kniha výše zmíněných autorů, vloni zemřelého historika L. Smejkala a fotografa V. Štěpánského. 

Jedná se o knihu napůl fotografickou, kde jsou kvalitní barevné fotografie doplněny zasvěcenými historickými texty L. 

Smejkala. Lze tak říci, že si tento dlouholetý regionální historik vytvořil posmrtnou vzpomínku prostřednictvím záslužného 

regionálního díla, jež potěší oko i čtenáře. Dvě fotografické dvojstrany a dvě stránky textu jsou věnovány i Krompachu. 

Autoři si všímají i okolních obcí, takže kniha bude zajímavá a pozoruhodná i zdejšímu širokému společenství chalupářů. Lze 

ji dostat za 900,- Kč v informačních střediscích Jablonného v Podještědí a v České Lípě. Popřípadě i v klášterním obchůdku 

jablonského dominikánského kláštera. Dojemný úvod napsal tamní představený, P. Pavel Maria Mayer, OP.  

M. Hlinomaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.divadlohata.cz/cz/jean-girault-jacques-vilfrid-svatba-bez-obradu/85/
http://www.doluzihor.cz/
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Farma Lukava, dodavatel bio zeleniny každou 

sobotu až do Krompachu, nabízí podzimní 

dodávku: 
Rádi byste si před zimou udělali zeleninovou zásobu? 
Přibíráme nové podílníky k těm stávajícím! Kdo se 
zapojí do KPZ s farmou Lukava ještě teď na podzim, od 
září do půlky listopadu, zajistí si na každý týden 
bedýnku podzimních druhů BIO zeleniny. Do konce 
sklizně je to celkem 10 porcí zdraví. 
10 malých bedýnek, mix druhů Kč 3500,- 
10 velkých bedýnek, mix druhů Kč 7000,-  
Výdejní místa: obecní úřad Krompach a Mařenice 

Počet jmenovek na podzimní bedýnky je omezen, tak 
neváhejte a ozvěte se na messenger, whatsapp, 
tel.728540612, mail: jana@lukava.net  
 

 
Něco pro zasmání a pobavení 
 

     
 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INZERCE 

Termíny rozvozu plynu:  17.9., 8.10. 2022 - mob.: 777 174 836 
 

 

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, Krompach (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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