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Obecní úřad 
Odhalení nového pomníku TGM 
 

 
 
Řekněme si něco o historii původního pomníku 
s pomocí materiálů Ing. Jaroslava Beneše a  Miloslava 
Panáka.   
 
 
 

1.část: 
Zapomenutý pomník T.G.M. v Krompachu. 
Slavnostní odhalení se konalo 28. října 1948 v 15:00 
hod. Umístění vedle Lípy svobody. Pomnik zhotovil 
prof. Fojtík Josef. 

V knize „Stalo se na severu Čech 1900/2000“ vydané v 
roce 2001 je mezi událostmi roku 1948 na straně 93 
uvedeno následující: ,,,Ve Sloupu v Č. byl 16. května 
odhalen nadlouho poslední pomník T. G. Masaryka na 
severu Cech". Ve Sloupu však v květnu 1948 neodhalili 
úplně poslední pomník našemu prvnímu presidentovi v 
severních Čechách. V říjnu roku 1948 by totiž odhalen 
pomník TGM v Krompachu v Lužických horách. O tomto 
pomníku se dnes již ví jen velmi málo. Místní obyvatelé na 
tento pomník již takřka zapomněli, a také písemné prameny 
jsou poměrně skoupé na informace. Následující článek 
podává proto jen základní informace o tomto 
zapomenutém pomníku. Doufejme, že někde v útrobách 
archivů. či domácích sbírek leží další zajímavé 
informace, které se jednou dostanou na světlo světa. 
Dnes bohužel nevíme přesně, koho prvního a kdy napadla 
myšlenka postavit v Krompachu pomník Presidentu 
osvoboditeli. Můžeme se jen domnívat, že myšlenka 
vznikla v prostředí místní osvětové komise, kterou vedl 
pan učitel Pohl, budoucí dobrá duše pomníku, nebo v 
prostředí místního oddělení finanční stráže. Příslušníci 
finanční stráže měli lví podíl na stavbě pomníku, vždyť i 
sami sebe nazývali ,Masarykovy děti" . 

Pokračování příště 
 

ECCE HOMO  
Obec Krompach je turisticky zajímavou obcí díky třem exemplářům tisu červeného vzhledem k jejich stáří.  
K nejstaršímu tisu přicházejí turisté po cestě kolem barokního sloupu se sochou Bolestného Krista, který stojí mezi 
dvěma vzrostlými lipami. 
 Sloup dal postavit v roce 1745 dle zápisu pan Joseph Knobloch, který bydlel v v domku č.p. 18, nebo č.p. 19. 
Zde se údaje trochu rozcházejí. Stojí na zřizovatelově pozemku a je nazýván ECCE HOMO (EJHLE ČLOVĚK.) První 
popis tohoto díla je z roku 1836. Jedná se o sochu  bičovaného Spasitele z kamene, sedící postava, mdlá a znetvořená 
tak, že si to nelze ani představit.  Socha Spasitele sedí na sedm až osm stop vysokém kamenném pískovcovém sloupu na 
dvě stopy vysokém kamenném podstavci. Na kamenném podstavci je vytesán nápis: „Mensch betrachte, sieh an das 
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unschuldige Blut.“  (Člověče, považ a pohleď na nevinnou krev.) V poznámce je uvedeno, že sloup byl opravován v roce 
1776, ale není známo kým. 
 Doba a nepřízeň počasí se na tomto díle citelně podepsala. Sloup se pomalu začal rozpadat a hrozilo, že se zřítí. 
Zastupitelé obce schválili návrh na restaurování této kulturní památky podle restaurátorského záměru BcA. Jana 
Fedorčáka. Náklady na restaurování sloupu byly vyčísleny částkou 180.469,50 Kč. V současné době si občané a 
návštěvníci naší obce mohou prohlédnout tuto jedinečnou kulturní památku v původní podobě. 
 Projekt obnovy barokního sloupu podpořilo Ministerstvo kultury ČR částkou 100.000,00 Kč v rámci státní 
finanční podpory v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, na 
obnovu nemovité kulturní památky – sloup se sochou ECCE HOMO (Bolestného Krista), rejstř. č. ÚSKP 17541/5-3074 
a Liberecký kraj částkou 54.140,85 Kč.  
 Krátký pohled do historie sloupu se sochou Bolestného Krista sepsal F. Audes z poznámek pana Petra Randuse a 
pana Kühna. 
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O krompašském kostele Čtrnácti svatých pomocníků  
V letošním roce probíhaly dokončovací restaurátorské práce na stropu lodi kostela. Práce byly dokončeny v říjnu. 
Začátkem listopadu stavební firma Tomáše Hlaváčka demontuje celé lešení postavené uvnitř kostela. Lešení bylo spolku 
Jánské kameny – Johannisstein zapůjčeno zdarma, aby bylo možno opravu stropu dokončit. 
Po ukončení stavebních činností bude následovat celkový úklid všech prostor kostela.  
 
Úklid  je naplánován na sobotu 18. 11. 2017 od 9:30 hodin. Všechny ruce ochotné pomoci budou vítány. Úklidové 
prostředky a malé občerstvení bude k dispozici.  
 
Krompašský kostel bude opět slavnostně otevřen pro veřejnost dne 2. 12. 2017, následovat bude Andělská 
slavnost a Půlnoční mše. 

      Markéta Kudrnová 
 
Předběžná pozvánka redakce: 2.12.2017 bude probíhat celodenní akce Krompašský advent, kde se jako 
obvykle budou vázat adventní věnce, zdobit perníčky, v knihovně bude výstavka betlémů, vánočních 
ozdob a dekorací, prodej knih za symbolickou cenu, bude slavnostně otevřen kostel, proběhne sousedské 
setkání tentokrát v pozměněné formě a rozsvítíme společně krompašský vánoční strom.  Celý podrobný 
program bude zveřejněn v prosincových KR, které vyjdou kolem 25.11. 
 

 
Pro realizaci myšlenky uspořádat v adventním čase v knihovně malou výstavku hledáme zápůjčku 

betlémů, klasických vánočních ozdob a dekorací a podobných předmětů, které se váží k českým 
vánočním zvykům. Nabídky směrujte do redakce KR. 

 
Co pro vás připravujeme  pro  vyplnění dlouhých podzimních a zimních večerů  v restauraci  Na   Hřebenovce 
 
UPŘESNĚNÍ : V sobotu 28. října večer budou v sále restaurace pro dospělé k poslechu i tanci hrát naši milí sousedé. 
Podrobnější informace : 
Začátek : 20.00 hod.        Předpokládaný konec : 24.00 hod. 
Rádi přivítáme i další již mnohokrát osvědčené známé místní muzikanty, aby přispěli svým umem k našemu rozveselení.  

xxx 
POZOR ZMĚNA z technických důvodů (všem se za případné komplikace předem omlouváme): V sobotu 4. listopadu 
bude v sále restaurace pro děti připraveno halloweenské odpoledne a podvečer s diskotékou. Děti, připravte si 
masky, těšíme se na vás. 
Podrobnější informace : 
Začátek : 16.00 hod.        Předpokládaný konec : 18.30 hod. 
Program :  
- tradičná diskotéka, kterou pro vás připravila Simona Jirásková 
- soutěž o nejoriginálnější přinesenou vyřezanou dýni (vašeho domácího úkolu) 
- soutěž o nejoriginálnější Haalloweenskou masku  
- vyhlášení vítězů a rozdělování odměn ne jen vítězům, sladkou odměnu si odnese každý účastník Haalloweenského 
veselí 
Ten, kdo si nestihne masku vyrobit a přijde hned na začátku veselice, tomu pomůžeme masku zhotovit.   

xxx 
NOVĚ : V sobotu 4. listopadu bude v sále restaurace pro dospělé k poslechu i tanci pouštět reprodukovanou hudbu 
DJ Miloš Jirmásek. 
 Podrobnější informace : 
Začátek : 20. 00 hod.        Předpokládaný konec : 24.00 hod. 
Přijďte si v halloweenských maskách trsnout nebo si jenom poslechnout hudbu a popovídat si. Pro první tři 
nejoriginálnější masky máme připravené opravdu hodnotné věcné ceny.  

xxx 
POZOR ZMĚNA (všem se za případné komplikace předem omlouváme) : 
V úterý 5. prosince v podvečer bude u nás v sále restaurace Mikuláš se svými pomocníky rozdávat dětem nadílku. 
Už nyní se těší na básničky a písničky, které od dětí uslyší.  
Sdělení pro doprovod dětí : pokud budete mít zájem, připravte pro své dítě balíček a napsané pokyny (zlobí, nezlobí a 
podobně) k předání Mikulášovi 4. nebo 5.12.  v otvírací době restaurace. Pro děti trvale hlášené v Krompachu zajistila 
nadílkové balíčky obec. 
Začátek : 17.30 hod.        Předpokládaný konec : 19.30 hod. 

xxx 
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UPŘESNĚNÍ : V sobotu 9. prosince večer bude pro vás v sále restaurace pouštět pro dospělé disko k poslechu i tanci 
DJ Miloš Jirmásek. Podrobnější informace :  
Začátek : 20.00 hod.        Předpokládaný konec : 24.00 hod. 
Nenechte si ujít zahájení diskotéky krátkým vystoupením dívčí taneční skupiny Diamonds z Liberce. Přijďte si 
protáhnout těla a rozproudit krev.  

 
UPŘESNĚNÍ : V neděli 31. prosince od 18 hodin bude silvestrovské veselí provázet kapela MPtři, kterou jste u nás 
mohli slyšet o letošních Velikonocích. Cena vstupenky bude opět 390,- Kč pro 1 osobu (opět zahrnuje i rautové jídlo a 
sekt pro přípitek), nově zvažujeme zajištění dopravy za úplatu do blízkého okolí.  
Vstupenky s místenkami bude možné zakoupit od 1.listopadu v restauraci Na Hřebenovce nebo rezervovat 
prostřednictvím e-mail : info@nahrebenovce.cz. 
 
Důležitá sdělení : 
13. (pondělí) až 29. (středa) listopadu bude Restaurace a penzion Na Hřebenovce uzavřena z důvodu provádění 
údržbových a úklidových prací. Ve čtvrtek 30. listopadu vás opět rádi přivítáme. 
 
24. prosince bude letos Restaurace a penzion Na Hřebenovce uzavřena . 
 
Poslední letošní „Babinec“ 
Letošní poslední „Babinec“ se bude konat dne 18. listopadu. 
Vzhledem k uzavření restaurace „Na Hřebenovce“ z technických důvodů, bude se „Babinec“ konat v domě u Jarky 
Davidové. Všechny ženy jsou vítány. 
Příští další setkání se bude konat až v příštím roce. 
 
Odjezdy celá dvacet - pokračujeme. 
Vzpomínky, které sepsal místní chalupář JP. 
Spartak (2. část) 
Ještě než jsme měli auto, tak táta na doporučení odborníků z hospody nakoupil spoustu různých leštěnek, vazelín, 
šampónů, destilovaných vod, brzdových kapalin, hub na mytí, jelenic na vysoušení a já nevím dál čeho ještě. No, a aby 
to bylo kam dát, tak stloukl v garáži na čelní stěně polici. Po dvou prknech nastojato k bočním zdem a dvě dlouhá prkna 
na ně napříč. No jo, ale ta prkna byla moc dlouhá a pod tíhou leštěnek, kapalin a mastiček se prohýbala. To táta vyřešil 
nonšalantně tím, že polici vprostředku podepřel ještě jedním prknem napříč. A bylo to. Vše stloukl obrovskou spoustou 
hřebíků. A pak že zajede s autem do garáže. „Já pojedu a ty mi ukazuj“. No, a tak jsem ukazoval. Táta nastartoval, 
zařadil a pod plným plynem pustil spojku a třemi obrovskými skoky přeskákal celou garáž. Já jako regulovčík jsem 
v poslední chvíli uskočil na stranu a tatík v plné jedničkové rychlosti skokem vrazil do poličky u zdi, přesně do toho 
podpěrného prkna uprostřed. Maska i s kapotou se prohnula až k chladiči, ten začal téct a polička se zřítila. Všechny 
mastičky, vazelíny,šampony, plechovky, sklenice a pastičky i s prkny se sesypaly na zdemolovanou kapotu. Táta vylezl 
zdrcen z auta a řekl „kurva spojka“. Auto mělo najeto pouhých osm set kilometrů. Pak jsme šli domů. Doma se naši 
zavřeli v ložnici a hádali se. „Já už do toho vozu nevlezu, to není pro mne“.   
 „ Ale táto. Proč jsme si to auto teda kupovali, to se naučíš. Vždyť víš, že ho potřebujeme. Je to pojištěné, tak to dáme 
spravit“. No tak to opět pan Vostřák  odvezl do servisu, tam to spravili a zase to potom přivezl zpět. Od té doby se vůz 
do garáže výhradně zatlačoval.         Pokračování příště 
 
Odpověď pana S. Chromce na otevřený dopis pana Milana Hlinomaze v KR 10/2017 k zveřejněnému článku 
v KR 9/2017 Výzva. 

Dějiny naší obce  nekončí realizací  Mnichovské dohody  (29.9.1938), tj. odtržením čs. pohraničních oblastí (tzv. Sudet) od 
Československa a jejich (naštěstí jen dočasným) začleněním do tzv. Třetí Říše. Pokusit se o poznání statečných občanů Krompachu, 
kteří dávali  v době „Mnichova“ přednost životu v demokratickém Československu před životem v totalitním nacistickém Německu, 
je proto legitimní. Snaha najít o nich po 80ti letech informace a zapsat je trvale do dějin obce však nemusí být úspěšná. Vždyť těm, 
kteří byli v roce 1938 dospělí, by  teď bylo nejméně  100  a většině ještě  více let a písemné doklady budou těžko dohledatelné. 
Takže hovořit v tomto případě o otevíraní „Pandořiny skříňky“ ( čehož se autor otevřené odpovědi na moji Výzvu obává) 
dává stěží nějaký  smysl.  A navíc se  Výzva  týká jen hledání obětí a nikoliv identifikaci  t ěch  obyvatel Krompachu, kteří své 
sousedy do rukou gestapa vydávali. 

Autor otevřeného dopisu je si této skutečnosti patrně vědom. Což je pravděpodobně důvod proč svoji obavu o otevření 
Pandořiny skříňky demonstruje na událostech, k nimž došlo o 30 let později, tj. po okupaci Československa vojsky Varšavské 
smlouvy v srpnu 1968. Předjímá, k jakým  důsledkům by odhalení postojů lidí, kteří se dnes v Kromapchu setkávají, k  tehdejší 
okupaci Československa, mohlo vést. Např. těch, kteří sloužili v československé lidové armádě, kterou charakterizuje jako 
srovnatelnou s nacistickým Wehrmachtem.  

Autorovi je známo, že vojákem z povolání v této armádě jsem byl i já (autor Výzvy). Tady je moje  odpověď na 
hypotetickou otázku jak jsem se zachoval po okupaci republiky v srpnu 1968. 

V srpnu 1968 jsem pracoval  ve Výzkumném ústavu řízení a velení ČSLA, který podléhal generálnímu štábu.  Bylo mi 37 let 
a byl  jsem absolventem vojenských i civilních vysokých škol a kandidát věd. Byl jsem  zástupcem vedoucího 2. výzkumného oddělení 
a jako vedoucí vědecký pracovník také členem Vědecké rady ústavu. 
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V létě 1669 zbavila normalizační komise generálního štábu náčelníka ústavu (kterého jsem si velmi vážil) a jeho zástupce 
funkcí, zapečetila jejich tresory a zakázala jim přístup na půdu ústavu. Současně předvolala k výslechu vybrané pracovníky ústavu. 
Byl jsem mezi nimi. Na otázku co vím o politických chybách vedení ústavu jsem odpověděl, že nevím nic a že bych za situace, v níž se 
velení ocitlo, nepokládal za možné jim cokoliv sdělit.  V zápětí jsem byl  
zbaven funkce, na což jsem reagoval žádostí o propuštění z činné služby. Současně jsem se přihlásil do konkursu na místo vedoucího 
výpočetního střediska jednoho z ústavů Čs. akademie věd a  místo jsem získal. Zástupce NGŠ však moji žádost o propuštění z činné 
služby nepodepsal, takže jsem se musel do ústavu vrátit a čekat až budu vyhozen. Během asi 1 roku, kdy jsem na propuštění čekal, 
vyhodili normalizátoři z armády asi 75% pracovníků tvůrčího úseku ústavu. Na podzim r. 1970 mne kontaktoval pracovník vojenské 
kontrarozvědky a nabídl mi spolupráci. Vázací akt jsem odmítl podepsat. V lednu 1971, kdy jsem se ve Vojenském lékařském  
zařízení ve Slapech zotavoval z postižení středně těžkým neurotickým syndromem,mi náčelník personálního odboru ústavu přečetl 
rozkaz o propuštění z vojenské činné služby. Zároveň mne seznámil se zákazem vstupu do ústavu. 

V r. 1971 už byl normalizační proces v plném proudu. Takže jsem našel zaměstnání až na 36. pokus. Byl jsem přijat do 
Odboru racionalizace generálního ředitelství Agroprojektu Praha.  Tam mne zastihlo rozhodnutí Náčelníka generálního štábu o 
zahájení trestního stíhaní za nedodržení  předpisů pro práci s přísně tajnými materiály zvláštní důležitosti.Toho jsem se měl dopustit 
při práci na dokumentu, v němž jsem (spolu se svým tehdejším kolegou) analyzoval stav řízení a velení v Čs. armádě a formuloval 
představu o pravděpodobném vývoji tohoto systému v období přílivu informačních technologií do ozbrojených sil. Pokud by mi byla 
vina prokázána tak spodní hranice trestu za uvedený čin  byla 8 let vězení. Avšak  uvedeného trestného činu jsem se nedopustil, takže 
se to vojenské prokuratuře nemohlo podařit prokázat. Trestní řízení bylo zastaveno.. 

V roce 1974 jsem vyhrál konkurs na místo samostatného vědeckého pracovníka ve Výzkumném ústavu strojírenské  
technologie a ekonomiky (VUSTE) Praha. Tam mne zastihlo rozhodnutí Vědecké rady fakulty vyšších velitelů VTA, že mi je odebrána 
hodnost kandidáta věd, protože jsem se zpronevěřil občanské a vědecké cti. Na protest proti porušení socialistické zákonnosti, s nímž 
jsem se obrátil na generálního prokurátora republiky, jsem dostal odpověď, že o mé stížnosti může rozhodnout až obdrží příslušné 
stanovisko České komise pro udělování vědeckých hodností. A tato komise neznala žádný precedens pro odnětí vědecké hodnosti pro 
zrušení členství v KSČ. A že mne budou informovat, jakmile obdrží příslušné podklady od ministerstva obrany. Na  základě výzvy 
vedení ústavu jsem předložil své práce v oblasti automatizace přímého řízení strojírenské výroby k atestaci v akademii věd a atestace 
mi byla udělena. 

Po sametové revoluci jsem byl ministrem obrany povolán  do armády. President Havel mne, vzhledem k funkci, 
která mi byla svěřena, jmenoval generálem. 
Po návratu do armády jsem nepociťoval potřebu otevírat staré rány. Takže Pandořina skříňka zůstala, alespoň v mém 

případě, uzavřená. Ostatně normalizátoři, pokud ještě žili, už byli v pensi. A náčelník ústavu, který mne propouštěl z činné služby, 
mne před svou smrtí, požádal o setkání. Přijal jsem jeho omluvu a zúčastnil se jeho pohřbu. 

V Krompachu se stýkám s lidmi, o nichž se mohu domnívat, že jejich aktivity v době normalizace možná nebyly hodny 
morálního ocenění. Avšak  na vztahu k nim už nehodlám nic měnit. Takže otevření Pandořiny skříňky se, alespoň pokud jde o mne, 
snad nemusíme obávat. 

Stanislav Chromec (genmjr.v.v., Ing, et Ing., Csc.) 
Krompach č. 113 

Kulturní centrum Sever Cvikov  
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Inzerce 
Nabízím k prodeji sprchový kout 
Sprchový kout Orion Hydro WS 90. Rozměry: 90x90x235 cm, vysoká vanička, tři masážní trysky, satin profily, 
skleněná police, 4mm skleněné dveře, 5mm sklo. 
K doptání a vidění u pí. Jarky Davidové, tlf.: 724 311 111 
 
K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2017: 28.10., 18.11. 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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