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I. Pro za�átek se vrátíme k n�kterým témat�m a podíváme se, jak pokro�ila. 

 
 
Jak to vypadá s ostatními obecními silnicemi (krom� hlavní) k dnešnímu dni?  
 
Podle informace od p. Jirmáska, který v této záležitosti obdržel od obce plnou moc k jednání, se �eká  na 
vyhodnocení žádosti o dotaci. 
 
A co výroba briket v Krompachu?     
 
Podle poslední zprávy od p. Jirmáska se vyrábí nový lisovací šnek. 
 
P�eshrani�ní spolupráce   
 
Lze konstatovat, že pro nezájem obce Krompach tato akce de facto skon�ila. Z�ejm� místní 
zastupitelstvo našlo jinou cestu, jak získat peníze pro rozvoj spolupráce s n�meckou stranou, nebo o peníze 
a spolupráci v�bec nestojí. Škoda, šance na peníze se už nebude opakovat a Krompach propásl 
jedine�nou a neopakovatelnou p�íležitost. A pomineme-li materiální záležitosti, vždyt sousedi by si m�li 
pomáhat. A to a� už jsou z jedné vesnice nebo z jiné sousední obce, �i státu. Nejsem p�esv�d�en, že 
Krompach je tak bohatá vesnice, abychom nestáli o pomoc souseda. 
 
Cyrilometod�jské slavnosti   
 
V sou�asné dob� probíhá p�íprava dalšího ro�níku a vypadá to, že se nám poda�í p�ipravit nové 
zajímavosti. Zábavu, která, drahná léta v Krompachu nebyla. Nechte se p�ekvapit, budeme vás v�as 
informovat.  
 
P�evod vlastníka hlavní silnice z obce na kraj - jaký je sou�asný stav? 
 
Vzhledem k tomu, jaké se za�aly po obci ší�it fámy ohledn� pé�e, oprav a budoucnosti silnice, 
u�inilo SpK oficiální dotaz na Krajský ú�ad Libereckého kraje a s jeho odpov�dí vás zde 
seznamujeme. 
A protože se objevily dotazy ohledn� údržby silnice a obvin�ní, že SpK m�že za to, že se silnice nyní 
nepluhuje, u�inili jsme dotaz i na Správ� silnic v �eské Líp� a výsledek viz. níže.  
Toto ale mohl u�init kdokoliv ze zastupitelstva obce a informovat ob�any, ale nestalo se!            kal 
 
Zde je vý�atek z našeho dopisu: 
……….. 

Rádi bychom od Krajského ú�adu Libereckého kraje získali informaci o dalším postupu ve v�ci 
p�evodu daru obce Krompach a o p�edpokládaných dalších aktivitách, které  Krajský ú�ad 
Libereckého kraje plánuje se silnicí u�init. Získané údaje mají sloužit k informování místních 
ob�an� a chalupá��. 
……… 
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Tady je odpov�� Krajského ú�adu Libereckého kraje: 
 

 
 
Te� bych se ješt� vrátil k sou�asnosti:  
 
Na stránkách se objevil tento projev:  
 
trvale bydlící B  |  04.02.2009 10:23:48  
Tak Vám p�kn� d�kuji za p�edání silnice, možná Krompach ušet�í za protahování, ale já každý den chodím do práce po 
cest�, kde jde o zdraví, a te� ješt� ani není posypáno což jsme jediní, všude je,a ten co d�lá pro obec mi �ekl že to je 
silnice státní a on jí sypat nem�že. Tak d�kuji všem kte�í u silnice nebydlí a podepsali . B 
 
Tak k této problematice: 
Je klidn� možné, že mu to obec zakázala, ale její postup není v souladu s podmínkami p�evodu daru – 
silnice - na nového vlastníka, Krajský ú�ad Libereckého kraje. Dokud není proveden zápis vkladu do 
katastru o zm�n� vlastníka, pé�i o dar – silnici- musí provád�t dosavadní vlastník. A vklad byl na Katastru 
nemovitostí zaevidován ke zpracování 26.1.2009 a �ízení ješt� není ukon�eno! 
 
Kone�n�, obdobn� se ani neprotahují všechny obecní cesty, i když nejsou v majetku kraje. N�které 
s od�vodn�ním, že jsou soukromé. A kdo je t�m soukromník�m prodal?  Kdo tedy brání majitel�m 
v p�ístupu na jejich pozemek nebo se ho snaží alespo� znep�íjemnit?                                kal 
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A jaký je aktuální stav v údržb� hlavní silnice a další „bolístky“:  
 

Vážení spoluob�ané a chalupá�i, 
 

Vzhledem k tomu, že jsme  si mimo jiné dali úkol informovat Vás namísto t�ch, kte�í to mají �init 
(jist� jste si všimli jejich váno�ní ú�ední desky), chceme se s Vámi pod�lit o radostnou zprávu. Silnici na  
Valy za�ala protahovat kone�n� Krajská správa silnic, která sice zna�kou upozornila, že nebude silnice 
sypána, ale po jednání s SpK uznala, že nesypat zrovna kopec nemá logiku a zvažuje zm�nu techniky, 
kterou bude používat. Dosud jezdil pouze jejich traktor, sice až na hrani�ní p�echod, ale nem�l možnost 
posypu. A my nepožadujeme posyp po celé délce, ale jen na rizikových úsecích. 
      Vždy� náš obecní ú�ad nezajiš�uje posyp naprosto nikde a je v naprostém klidu. Nap�íklad nejhorší 
úsek vozovek v obci,  krátkou úvozovou cestu kolem domu p.Píchy sm�rem k restauraci Na Vyhlídce, 
nevyjelo te� o pololetních prázdninách množství osobních aut, která mí�ila na zdejší chalupy.  A n�kte�í 
vyjeli jen proto, že se odvážili couvat až nahoru. Kdyby byl poblíž zajišt�n posypový materiál, každý �idi� 
by se jist� rád obsloužil sám. Ale pan starosta škudlí! A p�itom prohlašoval : „My turistický ruch 
podporujeme“.  
 K dovršení všeho,  práv� nad tímto úsekem komunikace již m�síce nesvítí pouli�ní lampa, protože 
jednou prý bude generální oprava všech lamp… To je jako by na topícího volali : „Vydrž, na ja�e budeme 
kupovat lo�ku“! 

 A aby bylo do t�etice všeho dobrého, nechala radnice loni po celý rok d�ev�né v�trolamy zarostlé 
do trávy složené na hromadách, a tak také z�staly i pod sn�hem. D�íve je alespo� v lét� schovávali a p�ed 
zimou postavili pod cestou. Te�? Jeden velký nezájem. 
       Je tu zvláštní situace. Anonym nás kritizuje,  že krajský podnik nesype silnici na Valy a ona p�itom 
nebyla posypaná (až na vzácné výjimky) asi 15 let. Další anonym si st�žuje, že sledujeme práci 
zastupitelstva a �lov�k se nesta�í divit nad tou prostotou! Vždy� ve�ejný �initel je pod drobnohledem voli�� 
všude na sv�t�. �te ten kritik v�bec noviny? Odkud p�išel? A pro� kazí vzduch? Vždy� by m�l být rád, že 
n�kdo tla�í na to, aby se pro obec ud�lalo co nejvíc… 
      
Krompach, 18.února 2009 
                                                                                     Zdraví Vás   Josef Vincík 
 
Jak je vid�t, je to všechno trošku jinak, než se ve vsi p�edkládá. Takže zase suplujeme n��í práci a starost.  
(Krom� zastupitelstva toto mohl �ešit kdokoliv, kdo v Krompachu bydlí a ne�ekat! ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tak, když už tady �ešíme i dotazy s internetu a vzkaz� od místních, ob�an�, anonym� a pod., typu: 
„.....ale jak to �tu a sleduji tak anonym a ob�an je každý úpln� jiná osoba....“  
Mohu k tomuto jen sd�lit: Není a navíc má 3. p�ezdívku – místní-. Nebo se tyto osoby scházejí a spole�n� 
píší z jednoho po�íta�e. Alespo�, aby to nevypadalo tak trapn�, mohly by psát každý za sebe a ze svých 
po�íta��. Tolik po�íta�� v obci zase je a je i celkem p�ehled, kdo je má a kdo je kdo. Takže pane anonyme, 
ob�ane a místní, pro toho, kdo to neví, u každého dotazu se objeví i odkud je ten dotaz poslán.  (kal) 
 
Dotaz z internetových stránek: (dotazy jsou origináln� kopírovány i s pravopisnými chybami) 
... není náhodou d�ležit�jší otázkou silnice,�isti�ka od.vod a podobn�? nežli n�jaký p�ezhrani�ní snahy?... 

Ano, je: Silnice je, zapla� b�h, vy�ešena a p�estane obec zat�žovat, to se nakonec p�eci jen povedlo.  A co se 
tý�e �isti�ky odpadních vod? Klidn� se zeptejte na obci, co v tom obec d�lá? Jist� má dostatek pen�z, aby to 
zvládla vlastními silami, když pomoc nepot�ebuje.  
Ano, p. Holan opravdu zachránil obec od pr�švihu jako hrom, který klidn� mohl skon�it exekucí obecního 
majetku.  Zaplatil obecní dluh z vlastních pen�z. Jist�, i tak se to nechá �ešit a obec zasponzorovat. Jist�, díky 
mu za to. A co dál? Slovo starosta je od slova starati se.   

.....jsou p�eci jen jiné priority této obce než n�jaké stezky pro kon� a b�žka�e,protože nevidím nic jiného co by 
nám n�mci zafinancovaly. a to vaše sledování obce to jsou praktiky minulích let to si uv�domte,a nebo 
to máte tolik v krvi že se toho nedokážete zbavit? 

 Ale nikdo z obce bohužel nepochopil, že te� je možnost práv� formou p�eshrani�ní spolupráce tyto 
priority �ešit a formou spole�ných grant� získat až 90% prost�edk� na jejich realizaci. Ale obec si 
nedala do plánu náklad� ani t�ch 10% na akce pro rozvoj obce, nespolupracuje se svými saskými 
sousedy na spole�ných akcích, na které by mohla získat dotace z grant�, v�bec o dalším rozvoji 
obce nep�emýšlí. Tak kde jsou její priority, kde je �isti�ka, kde je dopracování vodovod� a 
kanalizace,…! Anonymové se pouze um�jí otírat o p.Chromce a jeho, bohužel, marnou snahu 
probudit aktivitu spícího zastupitelstva. 
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Uv�domme si, že tady jde p�edevším o nás, o to, jak se bude v obci žít, co tady bude. Všichni 
jednou zestárneme a t�eba nám n�co najednou za�ne chyb�t. Pro� by tady nemohla vzniknout 
nová pracovní místa pro místní obyvatele?  
Co se týká t�ch vámi opovrhovaných stezek. M�ly být napojeny na stezky zpracovávané p. 
Jirmáskem, stejn� jako ty lyža�ské. A jestli jste si všimli, tak už se na tom ze strany p. Jirmáska 
pracuje. To je taky proti srsti? 
A ješt� k tomu sledování. To není sledování, ale každý normální �lov�k, který n�co chce v�d�t, tak 
se ptá. A jak se také �íká, d�v��uj, ale prov��uj.  To, že mi n�kdo n�co jen slíbí, to ješt� 
neznamená, že to i ud�lá.  
Ono je lehké kritizovat za plotem, než n�co d�lat, že. Tak p�ij�te mezi nás a pora�te. Každý nápad, 
který zlepší n�co na vsi je dobrý. Nebo ten nápad alespo� napište. Vytiskneme ho jako váš 
p�ísp�vek a m�žeme se do n�j zapojit více lidí.                             ( kal) 

II. N�co málo veselého  
M�j krkonošský dení�ek 
12. �íjna 
P�est�hovali jsme se do našeho nového domu v Krkonoších. Bože, jak je zde krásn�. Už se nemohu 
do�kat, až majestátné vrcholy hor pokryje sníh. 
20. �íjna 
Krkonoše jsou tím nejkrásn�jším místem na zemi. Podnikli jsme malý výlet do okolí a p�itom jsme vid�li 
n�kolik jelen�. Jak byli nádherní. zdá se, že jelen je jedno z nejúžasn�jších zví�at na zemi. 
11. listopadu 
Brzy za�ne lovecká sezóna. Nechápu, jak n�kdo m�že zabít n�co tak p�ekrásného, jako je jelen. Doufám, 
že už kone�n� za�ne sn�žit. 
2. prosince 
Minulou noc krásn� sn�žilo. Probudil jsem se a vše bylo pod jisk�ivou bílou pokrývkou. Krása jako na 
váno�ním pohledu. Proházel jsem p�íjezdovou cestu a uspo�ádali jsme rodinnou koulova�ku. Potom projel 
kolem sn�žný pluh a musel jsem znovu proházet p�íjezdovou cestu. Prost� to tady miluji. 
12. prosince 
Minulou noc p�ipadl další bílý sníh. Sn�žný pluh si op�t zopakoval žertík s p�íjezdovou cestou. Nevadí, 
b�hem chvilky jsem ji znovu proházel. 
19. prosince 
Další sníh napadl minulou noc. Kv�li zahrnuté p�íjezdové cest� jsem se nedostal do práce. Jsem úpln� 
vy�erpán prohazováním. Zkurvenej sn�žnej pluh. 
22. prosince 
V�era napadlo ješt� víc t�ch bílejch sra�ek. Mám na rukou puchý�e od lopaty. Jsem p�esv�d�enej, že 
sn�žnej pluh �eká n�kde za rohem, dokud cestu neproházím. Hajzl jeden. 
25. prosince 
Veselé vánoce. Více zasraného sn�hu. jestli jednou dostanu do ruky toho zkurvysyna co �ídí ten sn�žnej 
pluh, tak ho nakopu do prdele. Nechápu, pro� prost� na tu zasranou silnici nepoužívají více soli, co by 
rozpustila ten sajrajt. 
27. prosince 
Zase napadl vagon t�ch bílejch sra�ek. Už t�i dny jsem nevystr�il rypák, s výjimkou prohazování p�íjezdové 
cesty pokaždé, když projel pluh Nakonec i pluh uvázl v záv�ji a ten ksindl �idi� si p�išel vyp�j�it moji lopatu. 
�ekl jsem mu, že jsem jich už šest zlámal, když jsem prohazoval zahrnutou p�íjezdovku a pak jsem do n�j 
mlátil sedmou, až se dal na út�k. 
28. prosince 
Kone�n� jsem se dostal z baráku. Odstranil jsem s auta to bílý svinstvo a vydal se do obchodu pro n�jaké 
jídlo. P�i zpáte�ní cest� mi vb�hl do cesty jelen a už se to nedalo ubrzdit. Mám škodu na aut� za 50 tisíc. Ty 
zkurvený bestie by m�li post�ílet. Že ti lovci v sezón� nevymlátili všechny. 
10. b�ezna 
Odvezl jsem auto do servisu ve m�st�. 	lov�k by nev��il, jak m�že za jednu zimu tak zreziv�t vod tý debilní 
soli, co s tím ty hovada sypou tu silnici. 
12. dubna 
Odst�hovali jsme se zpátky do Liberce. Te� teprve vidím, jak je to nádherné m�sto. Nechápu, jak n�kdo 
m�že žít v takové prdeli, jako jsou Krkonoše. 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Pište na adresu: R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , p�ípadn� je možno vaše 

p�ísp�vky doru�it do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


