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Vážení spoluob čané a přátelé,  

 
Víte, že  
 

Vítězem krajské sout ěže „Vesnice roku 2010“ se v libereckém kraji stal S loup v Čechách?  
Blahop řejeme.  

 
Všech 13 krajských kol soutěže Vesnice roku 2010 už má vítěze. Krajští vítězové získají jeden milión korun a 
celorepublikový vítěz ještě další milión. O vítězi celostátního kola se rozhodne v září. Letos se do soutěže přihlásilo 
rekordních 361 účastníků.  
Vyhlašovateli soutěže jsou MMR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a ministerstvo zemědělství. 
"Smyslem soutěže je zvyšovat prestiž venkova, upozorňovat na jeho krásy a tradice, ale hlavně také finančně pomoci 
těm, kteří se aktivně snaží rozvíjet svůj domov," uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. 
MMR od roku 1997 poskytuje úspěšným obcím dotaci. V loňském roce bylo pro soutěž Vesnice roku vyčleněno více 
než 32 milionů korun. Stejná částka čeká na oceněné i letos. Kromě hlavních cen jsou peněžní odměny spojené s 
dalšími oceněními, která se v soutěži udělují. 
 

21. srpna prob ěhlo „Setkání nejen soused ů“  
 

Tady předkládáme dojmy těch, kteří se byli podívat a pobavit. 
 
Nebojte se, nepřišli jste o nic. Toto setkání nebylo v Krompachu, ale v Trávníku v sobotu 21. srpna 2010 na louce před 
penzionem „U Naděje“. 
Odpolední program byl pestrý. Pro děti bylo připraveno loutkové představení souboru „Klubíčko“. Všem se líbilo 
vystoupení skupiny „Stará almara“ Martina Žáka, která hrála v rytmu country.. Členové skupiny vyzvali k tanci děti i 
dospělé, předvedli country tance a najednou celá louka tančila. Bylo to velmi působivé. 
Potom jsme se těšili na vystoupení Aleše Kozáka a jeho sestavu s lasem a bičem, která je na světové úrovni. 
Při vstupu na louku si každý mohl koupit lístky do tomboly, ve které bylo mnoho hodnotných cen. 
Večer byl táborový oheň a na závěr v 21 hod. proběhla ohňová show Aleše Kozáka, který dokázal, že je nejen mistrem 
lasa a biče, ale i ohně.  
Bylo to super. 
Pochutnali jsme si na výborných domácích sladkostech od „trávnických sousedek“ a prožili velmi příjemné odpoledne a 
večer. 
V případě, že by se setkání příští rok zase uskutečnilo, dáme včas vědět, abyste se mohli pobavit i vy. Stálo to za to. 
 

Řípovi, Kubelkovi, Mikelovi 
 

V sobotu 11.9.2010 prob ěhlo v prostoru p řed kostelem slavnostní otev ření vybudovaného prostoru pro 
odpo činek a setkávání.  

 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu odpoledne, které se oproti plánu, který předpokládal ukončení 
akce v 17:00,  protáhlo až do půl sedmé večer. Účast byla nad očekávání hojná, zúčastnili se i zástupci obce, úprava 
prostranství byla všeobecně chválena, i když nyní ještě bude pokračovat odvoz vybagrované zeminy a úprava zadní 
části plochy. Zároveň už občané přicházeli s nápady, jak tuto část ještě upravit a využít pro další společné akce celé 
vesnice (např. letní country večery „při loučích“, letní odpolední vystoupení místních i dalších hudebníků, společné 
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grilování,…). Klobásek, piva, limonád, kávy a sladkostí bylo dost, každý si „přišel na své“ a ještě si popovídal v klidu a 
pohodě se sousedy. A to je občas potřeba! 
 
Jen nás mrzí, že se už večer po akci se našli tací, kteří tam nebyli, a přesto se pustili do pomlouvání akce. PROČ ???? 

 
(Kal+kal.) 

 
 
Pár fotografií z akce. 
 

   
 

      
 

     
 
 
Volby  
 
 „Volební termínovník“  
 
Přehled základních termín ů pro komunální volby, které se budou konat v pátek a v sobotu 15. a 16. října 2010: 
 
25. září -  Registrace odmítnutých kandidátních listin či jednotlivých kandidát ů na základ ě 

rozhodnutí soudu. 
30. září -   Zveřejnění oznámení o dob ě a místu konání voleb. 
12. - 16. října   do 14:00 - Zákaz zve řejňování p ředvolebních a volebních pr ůzkumů. 
12. října -   Poslední termín pro dodání hlasovacích lís tků voli čům. 
13. října -   Do 14:00 je lh ůta pro vzdání se či odvolání kandidatury. 
15. října -   První den voleb. Hlasování za číná ve 14:00 a kon čí ve 22:00. 
16. října -  Druhý den voleb. Hlasování za číná v 08:00 a kon čí ve 14:00. Pro oba volební dny platí 

zákaz volební agitace a propagace v objektu, kde je  volební místnost, a v bezprost ředním 
okolí. 
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Do voleb v obci jsou p řipraveny dv ě kandidátky. Jednu zde p ředkládáme. Nabízené 
zveřejnění a představení programu druhá strana odmítla  s tím,  že  prezentaci  voli čům  volí 
jiným zp ůsobem.  
 
A tady je jedna z kandidátek   
 

Kandidátní listina do Obecního zastupitelstva v Krompachu, pro volby v r. 2010 
Sdružení nezávislých kandidát ů  „Rozvoj“ 

 
1. AUDES František  63 let,  důchodce  Krompach bez pol. přísl. 
2. VINCÍK Josef  60 let  podnikatel  Krompach bez pol. přísl. 
3. ŘÍPOVÁ Marie  64 let  důchodce  Krompach bez pol. přísl. 
4. KAHOUNOVÁ Karla  56 let  asist. pedagoga  Krompach bez pol. přísl. 
5. KOPECKÝ Jaroslav  64 let  důchodce  Krompach bez pol. přísl. 
6. DAVIDOVÁ Jana  33 let  učitelka MŠ  Krompach bez pol. přísl. 
7. KAHOUN Ladislav  32 let  manažer  Krompach bez pol. přísl. 
8. KALUHOVÁ Vlasta  61 let  vychovatelka  Krompach bez pol. přísl. 

 
Zmocněnec sdružení: p. Fr. AUDES 

A malé p ředstavení programu tohoto sdružení:  
 
Malé předvolební zamyšlení. 

Ano, zase se blíží volby. Tentokrát komunální a dost důležité. Tedy pro Krompach. 
Budete si vybírat ze dvou možností. Buďto zůstane vše při starém a ničeho nového se nedočkáte. Nebo dáte šanci 
lidem, kteří chtějí změny a kteří chtějí pro obec pracovat. Tu první možnost nebudu rozebírat, všichni ji dobře známe a 
některým dokonce vyhovuje. 

Skupinka, která se ze zákona musí označovat jako sdružení nezávislých, se pro rozlišení nazvala „Rozvoj“ . To 
ale není podstatné. Důležitý je její program. Na prvním místě budeme mít snahu otupit stávající nevraživost, 
zapomenout na roztržky a naopak získat co nejvíce občanů včetně rekreantů ke spolupráci. 

Sbor dobrovolných hasičů, který prošel vývojem, probudil se z letargie a rozšiřuje své aktivity, je za to třeba 
nejen pochválit, ale také plně podporovat, včetně materiální pomoci. 

Jmenovitě pak panu Václavu Holanovi je třeba poděkovat za činnost v oblasti správy vodovodu a kanalizace. 
Bylo by dobře, kdyby pokračoval v této činnosti jako placená síla nebo aby alespoň zacvičil nového stejně obětavého 
pracovníka. 

Bolavé místo obce je nízký rozpočet, kterým disponuje. Chceme vyvinout maximální úsilí peníze získat pomocí 
grantových agentur, oslovením příslušných ministerstev, krajského úřadu a v neposlední řadě spoluprací se sousedními 
německými obcemi. Tady je také veliké pole šancí, což vidíte denně v médiích. Netvrdíme, že to bude snadné, ale 
rozhodně možné. 

Toto je činnost jednoznačně patřící k funkci starosty. Ten musí být důvěryhodný, věci znalý a pracovitý, 
schopný úředník, který dokáže zapojit i ostatní členy zastupitelstva. Obecní úřad musí získat na vážnosti a musí jej 
viditelně řídit právě a jenom starosta.  
Ovšem práce se dostane i na zastupitele: Řešení problému s kanalizací a čističkou odpadů. Snaha o pokračování 
v projektech. Přesunout tyto problémy z oblasti slibů do reality. 

Zprůhlednit základní zdroj příjmů do pokladny, tj. vybírání poplatků za vodu a odpady, důraz na řádnou 
evidenci, kontrola všech vodoměrů a jejich případná obnova. 

Důležitá je i kontrola a případně oprava bytového fondu na úřadě a jeho využití k bydlení. 
Zefektivnit a zprůhlednit hospodaření s obecním majetkem, což mimo jiné zahrnuje lesy, pozemky, nemovitosti, 

cesty, vodní zdroje... 
Snaha o ukončení nebezpečného stavu hlavní komunikace. Vyvíjení stálého tlaku na majitele komunikace, aby 

vozovku konečně opravil a otevřel přejezd pro vozidla do 3,5 t do sousední SRN. Současný stav je nedůstojný a zrušení 
přejezdu by byl krok zpět. 

To však není všechno, co nás čeká a k čemu se zavazujeme. Jsou to např.: 
Podpora soukromého podnikání a snaha o zajištění pracovních míst pro místní občany. 
Aktivní podpora kulturních a společenských akcí ze strany obce. 
Důslednou podporou stávajících norem a formou vyhlášek chceme zlepšit soužití občanů tak, aby byl 

dodržován pořádek a čistota, aby se majitelé starali o své pozemky. V tomto jim  
půjde obec příkladem. 

S tím souvisí sekání luk, prořezávání starých stromů, kácení náletů, udržování vodotečí,  zajištění průtoků pod 
můstky k budovám, údržba hřbitova a další. 

Zajistit aktivní a oboustranně výhodnou spolupráci s místními občany, chalupáři, podnikateli, dětským domovem 
a občanskými sdruženími. Využít jejich schopností, odborností a dalších možností ve prospěch obce. Nechceme obec 
pouze udržovat, ale navíc zvelebovat, aby se zde všem dobře bydlelo a opět se sem rádi vraceli. Ale na to sami 
nestačíme. 
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Informovanost občanů obec zajistí nejen na úřední desce, ale i v elektronické podobě. 
Snadno zjistíte, že v okolních obcích jde zařídit a zorganizovat cokoli, tak proč by to konečně už jednou nešlo i 

na Krompachu? 
 Věříme ve vaši spolupráci a hlavně v to, že chcete volit  Z M Ě N U ! 

František Audes a Josef Vincík 
 
A jak je to v sou časné dob ě s opravou silnic??  
 
Zde předkládáme poslední e-mailovou korespondenci se zainteresovanými a odpovědnými stranami: Tak, jak probíhala 

v čase. 
 
1. Dotaz na vedoucího oddělení pozemních komunikací KÚ Libereckého kraje Ing. Jana Čápa: 
 
Subject:  Oprava silnic Heřmanice - křižovatka Krompach kostel , Krompach Juliovka - hraniční přechod Krompach - 
Jonsdorf  
Dobrý den pane inženýre, 
Občané v Krompachu by rádi věděli a kladou nám dotazy, jestli a kdy začne předpokládaná oprava  silnice z Heřmanic 
na křižovatku ke kostelu v Krompachu a jak to vypadá s dalšími částmi projektu Krompach - státní hranice ČR/SRN a 
Juliovka – Krompach. Máte pro nás nějaké informace o postupu ? Bohužel nyní po povodních je silnice a krajnice 
v katastrofálním stavu. 
Děkujeme za informace, které budou použity pro informaci občanů. 
Rudolf Kalita 
předseda Sdružení pro Krompach, o.s.  
Krompach 12 
 
2. Odpověď na předcházející dotaz 
   
Subject:  RE: Oprava silnic Heřmanice - křižovatka Krompach kostel , Krompach Juliovka - hraniční přechod Krompach 
- Jonsdorf  
Dobrý den, 
Včera Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo realizaci i II. etapy, tj. Krompach – státní hranice. Teď je to v rukou 
Krajské správy silnic Libereckého kraje, kdy začnou s realizací I. etapy a kdy následně s další etapou, přesný 
harmonogram Vám sdělí Ing. Janďourek.  
Ing. Jan Čáp       
Vedoucí oddělení pozemních komunikací 
Krajský ú řad Libereckého kraje  
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2 
tel.: +420 485 226 596  *  fax: +420 485 226 272 
mobil: +420 739 541 610 
e-mail: jan.cap@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz 
 
3. Dotaz na Ing. F.Janďourka - inv.technika  KSS LK, administrátora projektů CÍL 3 ČR/Sasko za KSS LK 

 
Subject:  FW: Oprava silnic Heřmanice - křižovatka Krompach kostel , Krompach Juliovka - hraniční přechod Krompach 
- Jonsdorf  
Dobrý den pane inženýre, 
Na základě přiložené informace  od Ing. Čápa z Krajského úřadu Libereckého kraje se Vás dovolujeme zeptat na 
harmonogram prací spojených s opravou silnic Heřmanice-Krompach kostel a silnice  na Krompach – státní hranice. 
Zároveň bychom byli rádi, kdybychom se dozvěděli o postupu jednání o otevření přechodu Krompach_Jonsdorf. 
Děkujeme za informace, které budou použity pro informaci občanů. 
Ing. Jindřiška Kalitová 
Sdružení pro Krompach 
Krompach 12 
 
4. Odpověď na předcházející dotaz 
 
Subject:  RE: Oprava silnic Heřmanice - křižovatka Krompach kostel , Krompach Juliovka - hraniční přechod Krompach 
- Jonsdorf  
 
Dobrý den paní inženýrko. 
Na stavbách v lokalitě „Krompach“ se začne pracovat na jaře 2011. Kdy přesně a kde - to se ještě neví. Škody po 
povodních mají v tuto chvíli prioritu. Teď neděláme nic jiného, než zajišťujeme projekty a nápravu škod.  
            S pozdravem – Janďourek.  

 (Kal) 
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„Sloví čkaření“  
 

V tomto a následujících číslech bychom se s Vámi cht ěli pod ělit o to, co jsem se dozv ěděli na internetu o 
českém jazyce a považujeme to za zajímavé a k zamyšl ení. Čeština je náš rodný jazyk, tak si čtěte a zamyslete 
se. 
Tady je první část: 
 
 
Neberte nám p ředložku S. Nebo sko číme ze skály  

22:17 | 19.8.2010 | Jan Lipold  
Milí čtenáři, napřed se vám musíme přiznat k malé poťouchlosti. Před několika dny jsme do jednoho z titulků napsali, že 
"vichřice trhala s domů střechy". Schválně. Protože jsme byli zvědaví, co se bude dít, a přáli jsme si, abyste se stali 
spolutvůrci Slovíčkaření. 
Vyplnilo se. Vaše diskuse pod článkem se podle našeho očekávání:) zaměřila na překvapivou předložku "s" spojenou s 
druhým pádem ("s domů"). Rozprava byla, jak je u jazykových sporů obvyklé, náruživá a plná skálopevných stanovisek.  
Především musíme zdůraznit, že jsme vám v žádném případě nepředložili úmyslnou pravopisnou chybu. Tak daleko 
naše poťouchlost opravdu nesahá. A teď pár slov k problému s/z. 
Česky správně jsou v tomto případě obě verze, tedy "střechy z domů" i "s domů". Tu první preferují soudobá pravidla 
českého pravopisu a Ústav pro jazyk český. Té druhé, přes všechnu údajnou "archaičnost", dáváme přednost my 
slovíčkáři.  
Protože češtinu obohacuje. Jestli to někomu připadá archaické, prosím. 
Sesypat druhé pády k předložce "z" a nerozlišovat mezi uklidit ze skříně a uklidit se skříně je možná "praktické". Hlavně 
pro hrubé obrábění. Nadbíhá to povrchnímu užívání řeči a povrchnímu myšlení. 
Není nám vůbec jasné, proč je potřeba mateřštinu takto vykosťovat. Se ctihodným ÚJČ v jeho pohledu na předložky s/z 
nesouhlasíme, zpěčujeme se mu - ale stlačeni pravopisnými požadavky a územ slibujeme, že se přizpůsobíme oku 
většiny. Nemíníme vás mást nadměrným používáním "s", když všude kolem sebe vidíte samá "z".  
Ale společně budeme sdílet jedno tajemství. Totiž, že se stolu znamená něco jiného než ze stolu. Souhlasíte? 
Ještě jeden úryvek z filipiky proti naoktrojování předložky "z":  
Předložky patří v jazyce k nejdůležitějším významotvorným činitelům: určují, v jakých základních vztazích bude jím 
skutečnost uchopována: jakési základní nastavení jazyka vzhledem ke skutečnosti. Tím, že jazykovědec ve své výlučné 
posedlosti komunikací zničil jednu z českých předložek, způsobil cosi jako drobné lexikální ochrnutí jazyka, a tedy 
oslabil naše vědomí. Je neslýchané, aby kulturní jazyk se dobrovolně vzdával jakéhokoli ze svých prvků, který mu 
umožňuje jemnější rozlišování a postihování skutečnosti (s povrchu pryč, shora dolů): český jazykovědec se toho 
opovážil. (Václav Jamek, O patřičnosti v jazyce, 1998, str. 40).  
Policie už přestává skloňovat nejen jména ulic a náměstí, ale také názvy spáchaných zločinů. Je za tím zřejmě obava 
ze ztráty jednoznačné srozumitelnosti, efekt je ale přinejmenším sporný. 
Takže, třeba, lupiči podle policie nepřepadají banku v Patočkově ulici, ale "v ulici Patočkova". Případně "na ulici 
Patočkova" (ruštinou inspirované, nebo snad podle vzoru "na náměstí I. P. Pavlova", kdo ví). Předložky jsou prevít (viz 
výše). 
Novým trendem je spojení "zločin co", nahrazující zřejmě už staromódní "zločin čeho". Takže čteme: "trestný čin těžké 
ublížení na zdraví", a podobně. A připadáme si jako sprejem postříkaní mravenci, ochrnutí a v posledním tažení, ve 
kterém si navíc už ani nezaskloňujeme. 
Zločin z vášeň, tak to ještě ne, zatím. 
Trochu nás překvapuje, jak rádi novináři používají příznakové slovo partaj, občas volně zaměňované s neutrální 
politickou stranou či stranou. Čistý germanismus (Partei), na který se časem přilíplo spojení "vstoupit (ba i vlézt) do 
partaje", my už nejsme lidi / my jsme jenom partaje, taky je to trochu cítit pavlačí … Schwarzenbergova strana a 
Schwarzenbergova partaj, státní příspěvky stranám a státní příspěvky partajím, to je rozdíl víc než jemný. 
Na politické strany se můžeme dívat krutě skepticky, ale proč je rovnou házet ze skály? (Sdílíme tajemství s/z:)..., viz o 
několik odstavců výše.) 
V SÚKLu, Státním ústavu pro kontrolu léčiv, mají Oddělení enforcementu a regulace reklamy. Jde po padělaných a 
nepovolených lécích. Enforcement (anglicky prosazení, vynucení), tak pěkně skloňovaný (policie by si mohla vzít 
příklad) podle vzoru cement, a to vše v názvu české úřední instituce. To je tedy síla. 
 
 
Pozvání  
 
Kalendář nám nadělil na konec září a konec října státní svátky, mnozí z nás si tak prodlouží víkend a to přímo svádí k 
pořádání hudební veselice. Restaurace „Na Vyhlídce“ vás proto  zve v sobotu 25. zá ří večer k poslechu nového 
hudebního seskupení „Chalupá ři“. 
A po komunálních volbách bez ohledu na jejich výsledek, nás bude v sobotu 30. října  bavit už populární dixieland 
Ládi Šímy, skupina Kocábka z Prahy . Přijďte všichni pobejt!. 
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Něco zajímavého z okolí  
 
Stříbrná štola Ji řetín  
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Když te ď s nám to po časí tak dává zabrat, víte, že ……….  
 
Kroupy letí k zemi až 160 km/h 
Zárodek ledové kroupy se nejprve skládá z kapičky, která zmrzla, když byla vynášena mohutnými vzestupnými proudy 
v rychlostech až 100km/h, které vznikají za bouřek. 
Poté opět klesají tyto kapičky do nižších poloh, kde jsou mraky více vlhké, a kroupa se tak obaluje vrstvičkou 
průsvitného ledu. 
Poté je kroupa unášena opět do vyšších výšek, kde naroste o další vrstvu neprůsvitného ledu. Tento cyklus se opakuje 
mnohokrát, přičemž na ní přibývají průsvitné a neprůsvitné ledové vrstvy, až je nakonec tak těžká, že se až rychlostí 
160 km/h zřítí na zem, kde může zabít, rozbít střechy, okna, vymlátit omítky a poškodit auta. 
 

Zdroj: Encyklopedie Počasí.  

 
 
 
 
 
Nedalo mi, abych se malinko nezamyslel co nás čeká, co bylo, co by t řeba mohlo být.  
  
Blíží se volby a jde o budoucnost. Zamysleme se! Půjde o to, jak se bude ves další čtyři roky rozvíjet . Jestli půjde 
dopředu, nebo se bude propadat mezi zanedbané, opomenuté, opuštěné. Budeme v obci žít, nebo přežívat? A teď mě 
zase mnoho lidí nebude mít rádo, ale něco říct musím. 
Díky SpK, a to si přiznejme, se poslední tři roky tady začalo alespoň něco dít. Život se trochu probudil a dokonce bylo 
zastupitelstvo a potažmo i SDH přinuceno něco začít konat. A SDH koná ! Rozhodně více, než stávající obecní 
zastupitelstvo. Je to ale pořád málo. Řešit problémy v obci tím, že o nich nebudu mluvit, budu se vyhýbat snaze o 
řešení, nikam přeci nevede. Jednání řešit tím, že budu mlčet a čekat, jestli se druhá strana „vycuká“ a třeba mi pak 
bude po vůli, je řešení, které lépe nekomentovat. 
Tato obec má mnoho problémů, které by bylo třeba řešit. Bude to těžké a bude to běh na dlouhou vzdálenost. Je třeba 
ale začít. Silnice, které jsou v majetku obce – co se podařilo? Zatím nic, jen se flikují, aby se vůbec mohlo chodit. 
Pokusy získat peníze na opravu byly, ale ani na třetí pokus v žádosti o grant obec neuspěla.  
Čistička – nic. Vše umlklo. V prvním kole nabízená spolupráce SpK a získání peněz OÚ odmítlo a další  pokus obce 
získat grant alespoň na opravu stávajícího havarijního stavu vyšuměl beze stopy. A zbytek obce a kanalizace – obec 
zvolila řešení, „ať se ostatní, kteří kanalizaci nemají, postarají sami“. Hezký přístup k vlastním občanům.  
Nabízeli jsme obci administrativní pomoc při získání dotací na některé opravy po záplavách, nebyl zájem se jen pokusit. 
Jak vypadají obecní veřejné prostory a pozemky?? Co škarpy a jejich okolí? 
Některé věci se podařily, to je fakt, třeba osvětlení. Ale jen někam a někde!  Ale rozhodně to není zase dotažené do 
konce. Třeba ke hranicím s Jonsdorfem, kde by slušné osvětlení naopak mělo být vizitkou – byli jste se někdy podívat, 
jak vypadá? Rozbitá světla, přetrhané dráty….. A některé jiné části Krompachu….  
Obecní cesty k budovám mimo hlavní tahy – chceš se dostat ke svému domku, postarej se sám! 
Je mnoho, co konat, aby bylo lépe. Bude to dřina a shánění peněz, ale jinak to nejde, nedělat nic nám nepomůže.  
Zamysleme se, jde o další čtyři roky naší budoucnosti!  
 
A lidé, za čněme od vlastních vzájemných vztah ů. Navzájem se pot řebujeme a stejn ě si d ěláme naschvály. 
Copak se mezi sebou nedokážeme dohodnout bez „vesni ckého furiantství, bez toho „tvoje koza mi sežrala 
moje jablko, a tak si ješt ě naši vnuci p ůjdou po krku“. 
Proč si navzájem d ělat naschvály, jak se poslední dobou rozmáhá. 
Vždyť se dokážeme sejít a dohromady ud ělat, co je t řeba. Vždy ť na příprav ě Cyrilometod ějských slavností se 
pomalu podílí celá ves, na úprav ě prostranství p řed kostelem jsme se taky dokázali spole čně sejít, tak PRO Č?? 

 (kal) 
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A nakonec  mali čko vesele  
 
 

 
 
 
 
Novopečený předseda vlády Nečas se zkušeným ministrem financí 
Kalouskem šli na exkurzi po státních zařízeních, aby zjistili, kde je třeba investovat. 
Přišli do školy.  
Platy malé, jídelna nevyhovující, tělocvična žádná, učebnice nejsou, na energie se vydávají milióny, protože dveře i 
okna jsou 30 roků staré a zpuchřelé. 
Ředitel školy žádá peníze. 
Min.financí: "No víte, je krize, peníze nejsou, nemůžeme nic dát." 
Následující zastávka je věznice.  
Nová budova, nová jídelna, tělocvična supervybavená, fitness, na celách plazmové TV. 
Ředitel věznice žádá peníze. 
Ministr financí Kalousek: "No vidím, že ještě je třeba leccos doplnit a vylepšit. 
Zřídit park, fontánu, cukrárnu..., dáme vám 500 miliónů." 
Když vyjdou ven, předseda vlády se překvapeně obrátí na prohnaného min.financí: 
"Nemůžu pochopit, škola byla evidentně stará a nedali jsme nic a na věznici  jsme věnovali 500 miliónů...?" 
Kalousek se podívá povýšeně na Nečase a praví: 
"Víš co, tak si myslím, že do školy my dva už asi chodit nebudeme..." 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Inzerce a jiné informace:  

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2010   
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

 

2.1., 23.1., 13.2., 6.3., 27.3., 17.4., 8.5., 29.5., 19.6., 10.7., 31.7., 21.8., 11.9., 2.10., 23.10., 13.11., 4.12., 25.12., 
 

 
 
 
 

Jednotlivé p říspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašský ch rozhled ů. 
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 Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi 


