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Vážení spoluob čané a přátelé,  

 
 
Tak čas uběhl jako voda a máme tady volby. Důležitá událost pro celou obec. Budete rozhodovat o své budoucnosti. 
Přeji Vám šťastnou ruku a dobré rozhodnutí, kterého nebudete další čtyři roky litovat. Přál bych si a vy jistě také, aby se 
obec v dalších letech pohnula směrem kupředu, aby rozvíjela, žila a rozkvétala. Máte k dispozici dvě kandidátky. Je na 
Vás, jak se rozhodnete.  V obou kandidátkách jsou lidé z bývalého zastupitelstva i lidé noví. Doufejme, že všichni budou 
chtít udělat pro lidi jen to dobré, aby se jim dobře žilo. Důležité je, aby nezůstalo jen u slibů, aby nové zastupitelstvo 
konalo.  
 
 
Volby  
 
„Volební termínovník“  
 
Přehled základních termín ů pro komunální volby, které se budou konat v pátek a v sobotu 15. a 16. října 2010: 
 
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. 

 
 
 
Ješt ě jeden názor k volbám.  
 
Vážení obyvatelé Krompachu, 
na podzim roku 2007 jsem napsal článek (přiložen níže – pozn. redakce) adresovaný Vám, obyvatelům Krompachu, s 
názvem "PROČ". 
Dnes, když si ho znovu přečtete, lze konstatovat, že se vůbec nic nezměnilo, jen z hraničního přechodu zmizeli 
vietnamští obchodníci a díky dlouhotrvajícím dešťům rybník není tak zelený. Silnice se sice předala Libereckému kraji 
až po dlouhých průtazích ze strany obce a pro Liberecký kraj už to není priorita tak, jak tomu bylo dříve. Jinak vše při 
starém. 
Zanedlouho se budou konat volby do obecního zastupitelstva. Do dnešního dne se představilo jen jedno volební 
seskupení a to  "ROZVOJ", které  zčásti nastínilo svůj volební program, pokud ve volbách uspějí. Další subjekty se 
vůbec nepředstavily, natož aby nás seznámily se svým programem. Zdá se, že to bude seskupení sestavené zčásti ze 
stávající garnitury vládnoucí na obecním úřadu dnes. Chtějí pokračovat v dosavadní aktivitě?  
Nechci hanit ani vynášet do nebes to či ono seskupení, ale doufám, že soudný a rozumně uvažující občan vidí, co se za 
posledních deset let v obci udělalo a jistě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zvolí tu nejpřijatelnější alternativu. 
 

S pozdravem "Za Krompach krásnější"  
Petr Mikeš   Krompach Valy 207    28.9.2010 
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A tady je autor ův článek z roku 2007: 
 
PROČ??  PROČ??  PROČ? 
 
Vážení spoluobčané, 
v současnosti naší obcí hýbají různé názory na situaci, která nastane po realizaci jednoho z bodů tzv. Schengenské 
dohody. Zde je třeba si uvědomit, že je to proces evropského významu, který opět posune myšlení a spolupráci s 
okolními státy vpřed. 
V současnosti jsou nabízeny v rámci EU různé operační programy, jejichž cílem je pomoci státům, které přistoupily do 
Unie v tom, aby se celková úroveň srovnala se státy EU již zaopatřenými. Výčet těchto programů je velký. Tady lze 
hledat jak zlepšit životní prostředí, jak podpořit turistický ruch, vytvářením pracovních míst bojovat s nezaměstnaností, 
nabízí se pomoc zemědělství a různým jiným subjektům, těchto možností je mnoho. Ze sdělovacích prostředků je 
známo, že velká část obcí a i jiných institucí o tyto nabídky stojí a usilují. 
V těchto programech je i pamatováno na malé obce, jejichž ekonomická situace není růžová. To platí i o té naší. Dají se 
zde čerpat prostředky na opravy čističek odpadních vod, výstavbu nových ČOV, rekonstrukce rybníků, na zpracování 
územního plánu, opravy silnic a pod. Při zpracování projektů existuje možnost bezplatné pomoci od krajského úřadu. 
Všichni víme v jakém stavu naše obec je. Je zde jen jedna pozitivní věc a tou je bezdlužnost obce, což je podmínka  k 
dosáhnutí na tyto programy. Za to se musí našemu panu starostovi poděkovat. Toť ale vše. 
O to více je zarážející fakt, že když v současnosti je tolik možností jak naši obec zvelebit, tak většina zastupitelů je 
hluchá a o tomto nechtějí ani slyšet. PROČ?? Odmítají nabízenou pomoc a tváří se jako by bylo vše v nejlepším 
pořádku. PROČ?? 
A teď konkrétní problém: SILNICE. Její stav je znám, trpíme všichni, jak místní, tak příchozí, dík její kvalitě. V 
současnosti se zpracovává Krajskou správou silnic Libereckého kraje projekt na generální opravu silnice od Juliovky po 
kostel na Krompachu. Tam končí tato část, která je ve vlastnictví státu tedy Liberec. kraje. Zbývající část cca 1,6km 
dlouhá a nejvíce rozbitá je v majetku obce. Kraj je ochoten tuto část převzít, provést její opravu a následně se o ni 
starat, což zejména v zimě by pro obec bylo ulehčení. Oprava této části je odhadována na cca 8-10 milionů Kč. Zde je 
nutno podotknout, že tato nabídka je časově omezená, opakovat se už nebude. Kde potom pan starosta sežene peníze, 
když prohlašuje, že obec se zadlužovat nebude a její roční rozpočet je cca 1,7 milionu Kč? Obec tuto nabídku odmítá. 
PROČ?? Staví si tu pan starosta pomník v tom záporném slova smyslu? Asi ano. Dlouho budeme vzpomínat. 
Většina z Vás četla a i podepsala petici, kterou vytvořil p. dr. Boháč. S většinou bodů lze souhlasit, ale je nutno se 
zeptat: Je územní plán zárukou na získání peněz na vybudování záchytných parkovišť na okrajích obce? Kde obec 
vezme peníze, když tomu tak nebude? 
Proč pan starosta brání svým postojem volnému průjezdu přes hranice? Obavy ze stovek automobilů (jak sám řekl) jsou 
liché. 
Proč musí naši občané, kteří navštěvují různá zařízení v Johnsdorfu dnes chodit 2 km pěšky a svá auta parkovat všude 
možně na Valech, kde pak překážejí? Dle informace starosty Johnsdorfu  zájemců o tato zařízení je až 50% celkového 
počtu návštěvníků z české strany. 
Proč se musí jezdit do Varnsdorfu oklikou 20 km, když tudy je to jen 8 km. PROČ?? 
Argument pana starosty, že se zhorší kvalita životního prostředí, je zavádějící, ono už to ani víc zhoršit nejde, když se 
člověk může kochat tak leda pohledem na zelený páchnoucí močál uprostřed obce, klopýtat po rozbité silnici, koukat na 
15 let rozestavěný hotel a nebo přímo na hranici obdivovat obchodní aktivitu našich vietnamských spoluobčanů. 
PROČ?? To jsou bohužel věci jen a jen negativní. Co bude dál??? 
Proto tímto dokumentem  se ptám a bylo by dobré, aby také Vy, vážení spoluobčané, jste se ptali zastupitelů "co bude 
dál", co zanechají pro budoucnost naší obce? Bude to jen býlí a blín nebo nakonec si uvědomí  vážnost situace a 
zachovají se podle toho?? Uvidíme! 
 

V Krompachu 13.11.2007 
Petr Mikeš  Krompach - Valy 207 

 
PROČ??  PROČ??  PROČ?? 
 
 
Pozn. redakce: Tento článek napsal autor v roce 2007 jako upozornění na tehdejší „činnost – nečinnost“ zastupitelstva obce. Na 
žádost autora byl článek vytištěn znovu po 3 letech. Zvažme sami, jestli došlo v činnosti stávajícího zastupitelstva k výraznějším 
změnám, které by do voleb dávaly nějakou naději na změnu k lepšímu při volbě kandidátů, kteří již byli členy stávajícího 
zastupitelstva. 
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„Sloví čkaření“  
 
 

Gulášek, salátek, řízeček. Přečtěte si jídelní lísteček 
 

 
S knedlíčky, nebo chlebíčkem?  

Zdroj: Aktuálně.cz  
Jan Lipold  

 
 

Naše jazyková hlídka hlásí: Čeština čelí invazi zdrobnělin. Hlavní výsadek se zaměřil na pohostinství. Když čtete jídelní 
lístek, připadáte si jako Gulliver mezi liliputány. 
Řízek je řízeček, kuře kuřátko, jitrnice jitrnička, játra jatýrka, tatarský biftek tataráček, salát salátek a tak dále. Asi si 
někdo myslí, že to takhle vypadá víc jako dobrůtky a že se vám sliny seběhnou rychleji. A když už čeština ty zdrobněliny 
umí, proč do toho nepraštit! 
Připouštíme, že bramboráčky opravdu mohou být malé bramboráky. A že mozeček je terminus technicus, protože 
mozek znamená něco jiného. Ale jinak voláme: Zastavte to někdo! 
Možná tomu tak doma neříkáte, ale když jdete do samoobsluhy, naskládáte nákup do odnosné tašky. To je taky 
terminus technicus, tentokrát pro igelitky, protože, ano, odnosná taška už nemusí být, i když skoro vždycky je, jen z 
igelitu. 
Člověk by řekl, že odnos je zabudovaný už v samotném slově taška, jinak to není taška hodná toho jména. Ale pozor na 
odborníky: „Tyto tašky kromě své praktické funkce, tzn. Přenášení zboží plní funkci účinného, mobilního a levného 
nástroje marketingových projektů." 
Tak si to shrňme, abyste pak u pokladny nezdržovali: S nápisem: odnosná. Bez nápisu: taška. 
 

 
Spousta měst se turistům chlubí, že má mezi památkami i židovskou synagogu. Bez nároku na doktorát z religionistiky, 
tipujeme, že synagoga jiná než židovská být nemůže.  
Tohle vysvětlování podstatných jmen přídavnými (viz odnosná taška) je vůbec geniální. Podstatná jména jsou 
PODSTATNÁ, čili měla by normálně obstát i bez přívlastků, ale to se mluvčímu někdy nezdá, protože si nevěří nebo 
nevěří svému publiku, a tak rád slovo vyztuží ještě jedním. 
A když je podstatné jméno opravdu cizí, pomaže se přívlastek vteřinovým lepidlem. Inaugurace se tak zásadně nazývá 
slavnostní inaugurací, ačkoli bez slavnosti by šlo o předání klíčů od kanceláře, a ne o inauguraci. 
 

 
Karel Hvížďala jako jeden z mála rozlišuje zábavný a zábavní televizní pořad. Přitom je to tak snadné. Historka je 
zábavná, ne zábavní. Průmysl je zábavní, ne zábavný. Televizní estráda jako taková není zábavný, ale zábavní 
pořad; zábavná je, až když se u ní (snad někdy) smějeme. 
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A něco zajímavého o Krompachu a okolí  
 

oučástí centra obce Krompach je i zámek. Informace o zámku jsou velmi kusé, lze předpokládat, že byl postaven 
někdy koncem 16. stol. Nutno konstatovat, že po mnoha zásazích je dnes již dosti složité si představit jeho 
původní vzhled. Původní zámek byl ve tvaru písmene U, otevřený na západní stranu. Severní křídlo bylo zcela 

zbořeno a nahrazeno dosti nešetrně novostavbou. Střední část a jižní křídlo si snad do jisté míry zachovaly původní 
tvar. Dnes zámek slouží jako zvláštní internátní škola.  
 

                                                                          
 

jižní křídlo                                                  bývalé nádvoří                                                  severní křídlo 
centru obce Krompach se nachází pozdně barokní kostel z 18. Století.  Kostel byl postaven někdy v letech 1770 
až 1782 za přispění občanů a císařského náboženského fondu. Je jednolodní, obdélníkový, s trojboce uzavřený 
kněžištěm, se sakristií v jeho závěru a s trojúhelníkovým štítem v průčelí. Loď je plochostropá s dřevěnou 

kruchtou, presbytář sklenut valeně, loď vyzdobena iluzivní malbou pilastrů a okenních ostění z 19. století.  
 

 
 
omník leží na hranicích u turistického přechodu Dolní Světlá - Wache. Přístup po červené turistické značce 
z Dolní Světlé po panelové cestě,nebo z Horní Světlé taktéž po červené horší lesní cestě vedoucí s kopce.  
Pomník vybudovaly Československá obec legionářská Jednota Mladá Boleslav spolu s kluby vojenské historie 

„KVH Rota Nazdar“ a „KVH Česká Lípa“ jako připomínku obránců hranic Republiky Československé v roce 1938. Pro 
umístění pomníku bylo vybráno místo, kde byl 22.9. 1938 heinleinovci přepaden a obsazen celní úřad. Ještě v noci 
téhož dne byl po prudkém asi hodinovém boji znovu obsazen jednotkami 4. roty libereckého praporu Stráže obrany 
státu. Při boji byl zabit jeden z heinleinovců, další byli zřejmě zraněni. Na české straně byli lehce zraněni dva příslušníci 
SOS. 
Při mnoha jiných ozbrojených incidentech bylo v této nevyhlášené válce heinleinovci v průběhu roku 1938 zavražděno 
na 450 občanů, mnoho jiných bylo násilně odvlečeno do Německa. Pomník byl slavnostně odhalen 20.9. 2003 
u příležitosti 65. výročí událostí roku 1938. 

 

 

Důležité datum v historii České republiky: 28. říjen 

 

Blíží se výro čí 28. října. Datum d ůležité pro celý národ. 
Všichni asi víte, že v Krompachu kdysi býval pomník  T.G. Masaryka. Pam ětníci si na n ěj jist ě. 

 K tomuto výro čí o něm p řinášíme  malé seznámení, jak to tehdy bylo. 
 

Z publikace vlastivědného sborníku Bezděz č. 10/2010. 
Autor: Ing. Jaroslav Beneš.  
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Informaci poskytl p. Miloslav Panák 
 
 

Třeba někdo ví něco, co by stálo za uveřejnění. 
 
 
 
 

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

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 


