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I.Dozvěděli jsme se že:  
 

 
Silnice a kraj  
 
Jak jste si mohli všimnout, na úřední desce OÚ, je vyvěšeno vyjádření kraje k postupu opravy silnic v Krompachu.  
Je to odpověď na žádost, kterou posílala paní  Kalitová jménem SpK na KÚ Libereckého kraje, aby byly vyjasněny 
všechny dohady a fámy o způsobu opravy silnice a jejího financování. Odpověď na žádost o informaci je určena  pro 
občany Krompachu a drobnou administrativní chybičkou na KÚLK nebo KSSLK došla s adresou Ing. Kalitová v hlavičce 
na OÚ Krompach místo na SpK, o.s..  Ale to nic nemění na skutečnosti, že konečně Krompach ví, jak se věci se silnicí 
mají. Hlavně, že vyjádření kraje přišlo a všichni se s ním mohou seznámit alespoň na úřední desce. Pokusíme se 
zaurgovat na Krajské správě, abychom odpověď, jako autoři dotazu, obdrželi a mohli s ní seznámit i ostatní.  
 

II. Kulturní akce  
 

4.7.2009 se uskute čnily Cyrilometod ějské slavnosti – které po řádalo SpK pod záštitou Obecního  
úřadu Krompach.  

 
Přes nepřízeň počasí proběhly slavnosti úspěšně a ke spokojenosti návštěvníků. 
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a programu podíleli a nebyla to práce snadná. Děkujeme starostovi obce za 
zahájení akce a poskytnutí prostor OÚ pro potřeby slavností, hasičům za ukázku zásahu a ochotu jej zopakovat na 
žádost diváků, kteří nestačili včas dojít na první ukázku, panu faráři za slavnostní bohoslužbu slova, paní ředitelce a 
dětem z Dětského domova, paní ředitelce Dejvického divadla za zajištění divadelního představení, které mělo velký 
ohlas, místním hospodyňkám  za pečivo, o které byl velký zájem, všem, kteří přispěli do stánku „Krompach sobě“  a 
v neposlední řadě těm, kteří bez nároku na úhradu poskytli elektrickou energii a ozvučení. 
Velký dík patří všem nejmenovaným sponzorům, kteří přispěli na financování akce, aby mohla být vůbec provedena 
v takovém  rozsahu. Bez jejich přispění by nebylo pořádání akce vůbec možné!  Celkové vyčíslené náklady na akci byly 
14 935,- a ty nevyčíslené „hradíme poděkováním“ všem členům SpK, kteří s velkým někdy i finančním nasazení akci 
organizovali.  
 
Doufejme, že příští rok na nás bude počasí vlídnější a těšíme se na spolupráci se všemi, kteří se podíleli letos. 

(kal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník  č.07/09           Vychází: červenec 2009  
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Přinášíme zde několik fotografií z průběhu akce:  
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A na závěr několik postřehů od jednoho z hlavních organizátorů: 
 
 
Zmoklá slavnost. 
 
Většina z vás si jistě všimla, že Krompach 4.července oživl a náves se zaplnila stánky trhovců. SpK  
tentokrát pod záštitou obecního úřadu, pořádalo už podruhé Cyrilometodějskou slavnost s cílem navrátit 
kulturní a společenský život do obce, což lidé ve velké většině podpořili. Proběhlo několik zajímavých akcí a 
o všechny projevili návštěvníci zájem. Někde se sešlo pár skutečných zájemců, někde tleskaly špalíry podle 
silnice. Nejméně na čtyřech místech se mohli hosté občerstvit,  a také to bohatě využívali. Ke všemu tomu 
hrály na návsi dvě kapely, pan farář v kostele pro zájemce pronášel zajímavé úvahy,  děti soutěžily na hřišti 
o spoustu cen a pak je čekalo hrané divadlo, což využila i spousta dospělých. Jelikož vystoupení 
mažoretek, pražských herců, dvou kapel, nákup cen a nápojů, nákup spousty pomůcek, propagace a další  
nemohlo uhradit SpK jen z vlastních příspěvků, požádalo o sponzoring. Obecní úřad přispěl finanční 
částkou , poskytnutím některých svých prostor a el. proudu. Několik podnikatelů místních i z řad rekreantů 
ochotně poskytlo finanční částky na zajištění akce a mnoho občanů pomohlo různými způsoby. Dovolili 
připojení na el. proud pro některé stánky, ozvučili vystoupení mažoretek vlastními prostředky.  Oslavu 
zpestřili i místní hasiči, kteří jednak prodávali u rybníka občerstvení a v odpoledních hodinách dvakrát 
předvedli pro diváky zásah jednotky při hašení motorového vozidla. 
Nedílnou součástí oslavy byl i stánek SpK s tématikou Krompach sobě, což byl bazar věcí od občanů a 
nabídka cukrovinek, které napekly místní hospodyně. A přinesly toho tentokrát  opravdu hodně , za což jim 
patří veliký dík.  Stánek byl také stále obsazen zájemci o něco sladkého na ochutnání a na čaj nebo kávu,  
která se zde vařila. Cena za toto byla dobrovolná nebo také jen poděkování, jak se kdo rozhodl. Stejně tak 
tomu bylo i u pultu s dekoračními či praktickými  i nepraktickými předměty a starými knihami. Jelikož jsme 
podcenili v tomto bodě informovanost, chyběla zde cedulka s upozorněním, že cenu si určuje zákazník a tak 
mnozí přistupovali k pultu váhavě a hledali cenovky. Jiní ale přispívali do kasičky, aniž si cokoli vybrali s tím, 
že je to na dobrou věc. Napříště! A tak jsme se rozhodli nikoho nejmenovat, ale poděkovat všem, kteří přišli, 
všem, kteří nějak pomohli či přispěli, všem,  kteří nám drželi palce a tím vlastně pomohli Krompachu. A tak 
třebaže venkovní akce ukončil po poledni prudký déšť, který se několikrát vrátil, hodnotíme celou slavnost 
jako velmi vydařenou a obci prospěšnou, což vyplývá i z reakcí spousty návštěvníků. A nezbývá než popřát, 
aby vznikající tradice nezanikla a naopak, aby přibyly akce další a aby se účastnili i ti, kteří dělali, že o 
ničem nevědí a procházeli se sklopenou hlavou. Usmívejte se!                                     
                                                                                    Zdraví vás Josef  Vincík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednotlivé p říspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašský ch rozhled ů. 
 

Pište na adresu : R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , případně je možno Vaše 
příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 
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Pozor, o Krompachu se ví i v Českolipském deníku.  

Zde je článek, který vyšel 6.7.2009, v četně 14 fotografií ze slavností.  

 

V Krompachu slavili p říchod v ěrozvěstů 

Krompach /FOTOGALERIE/ - Již druhé cyrilometodějské slavnosti se uskutečnily v Krompachu 

 
Autor: 
Eva Vlastníková  

 

0×video 0×audio 14×foto 0×komentářů 6.7.2009 8:40 

Uspořádalo je občanské sdružení Sdružení pro Krompach pod záštitou OÚ Krompach. 

Slavnosti zahájil předseda SpK a starosta obce.  

Bohatý program nabídl vystoupení mažoretek z Hrádku nad Nisou, prodejní stánky, živou hudbu s 
kapelou Jičínští kanci a Netradiční kapelou tradičního jazzu před hospodou U Zámku, prezentaci 
zásahové jednotky krompašských hasičů, divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
pražského divadla (v DD Krompach), pestrou burzu všeličeho a mnoho dalšího. Nebude chybět ani 
program pro děti v podobě her a soutěží.  

Na své si přišli i fanoušci sportu. Mohli shlédnout moderované pásmo dokumentárních filmů z 
historie československého a českého sportu ve 20. století „Od Frištenského k Naganu“. 

 


