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I. Poţádali jsme 4.8.2008 dopisem OÚ o vyjádření k několika problémům a nabídli 
spolupráci.  
 
Jak jsem slíbil, tak plním. Tady je odpověď OÚ i s naším dopisem, abyste si sami udělali názor a 
srovnali s tím, jaká je skutečnost.  
 
Dopis OÚ 

Od Sdruţení pro Krompach o.s.     pro Obecní úřad Krompach 

Věc:  Ţádost o informace a  nabídka spolupráce 

Vzhledem k tomu, ţe práce vedení  obce je věc veřejná,  ţádáme o odpovědi na několik následujících dotazů.  

1. Na úřední desce OÚ je uvedeno, ţe  Komise pro rozvoj Krompachu pracuje. V Komisi, kterou vede  p. 

Krejčík jsou členy také představitelé SpK p.Chromec, p. Štěpán a p. Vincík. Komise se sešla pouze dvakrát , 

naposledy 11.ledna 2008. Z posledního jednání nebyl pořízen záznam a další schůzka  buď nebyla svolána, 

nebo pokračuje v práci bez zástupců SpK a pak to jiţ není původně zvolený orgán.. Proč se na úřední desce 

uvádí, že Komise pracuje? 

2. Nelze si nepovšimnout  špatného  přítoku do vodní nádrţe na návsi. Jaký je názor OÚ na řešení tohoto 

problému? SpK nabízí svoji spoluúčast na řešení.  

3. Začíná probíhat poţadovaná oprava čekárny, která hyzdila střed obce. Zajímá nás, kdy a jak bude oprava 

dále pokračovat. 

4. Velmi důleţitým problémem naší obce  je dořešení  kanalizace. Rádi bychom byli seznámeni se současným 

stavem jednání a s plánovaným dalším postupem.  

5. Podle  znění  Zákona o obcích  (par. 39 a 41) má  zastupitelstvo projednávat důleţitá usnesení (např. prodej 

pozemků, přidělování bytů, audit a pod)  na veřejných schůzích. Je obecnímu zastupitelstvu známo, že  

usnesení nepotvrzená na veřejných schůzích mohou být prohlášena za neprávoplatná? Ke kaţdému 

zasedání zastupitelstva, ze kterého má vzniknout  právoplatné usnesení, musí být 7 dní před termínem konání 

vyvěšeno na obecní desce oznámení o zasedání a jeho program. Kaţdé zasedání zastupitelstva obce je veřejné 

(par. 93 a 95 Zákona o obcích).  

6. Jaký je Program  rozvoje obce (par. 84 Zákona o obcích), kde je k nahlédnutí  a jak je sledováno jeho 

plnění?  

7. Domníváme se, ţe vedení obce by mělo v návaznosti na bod 6 klást důraz  na přeshraniční spolupráci a 

veřejně seznamovat občany s možnostmi, průběhem a výsledky jednání 3 starostů (Oybin, Jonsdorf a 

Krompach).   

8. Jaký je současný stav žádosti o převedení vozovky na liberecký kraj?   

9. Bylo by možné uveřejňovat  internetových stránkách obce postup zpracovávání návrhu zadání ÚP a 

dalších fází zpracovávání  ÚP, jak bylo přislíbeno?  

10. Je někdo z obecních zastupitelů pověřen sledováním internetových  stránek Krajského úřadu Liberec, 

kde je možno najít různé zdroje na úplné či částečné financování investičních akcí v rámci místní 

komunální politiky? Doporučujeme, aby obecní úřad informoval obyvatele obce o moţnostech, které se obci 

na těchto internetových stránkách nabízejí. 

11.  V jaké  oblasti by vedení obce uvítalo pomoc SpK, případně dalších ochotných občanů? Máme zájem 

ukončit pro nás obtíţně pochopitelné a rozhodně ničemu neprospívající napětí  a nahradit je spoluprací. 

V Krompachu, 4.8.2008 

                                           Z pověření SpK       Josef Vincík 

                                                                            Jindra Kalitová 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník  č.10 Vychází: 17.10.2008 



KROMPAŠSKÉ ROZHEDY Vydává Sdruţení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

2/6 

A tady je odpověď OÚ Krompach, která byla doručena p. Vincíkovi osobně do restaurace „Na 
Vyhlídce“ pí.Hanovou. 
 

 

 
(Jen pro ujasnění k bodu 5 odpovědi: Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejná, ale musí o tom 
někdo vědět. Tedy všichni občané obce, prakticky to znamená, že musí být informace o veřejné 
schůzi zastupitelstva vyvěšena na desce obecního úřadu minimálně deset dní předem, což se, 
bohužel, místnímu zastupitelstvu nedaří. Pokud tomu tak není, nelze zasedání považovat za veřejné, 
ale pouze za pracovní schůzku členů zastupitelstva. ) 
 

Pokračujme dál, takový příklad z poslední doby o tom, jak zastupitelstvo vyhledává 
informace o všech moţných zdrojích financování :  

 
Reakce pana starosty na mail s informací o semináři na téma dotace v rámci Operačního programu 
Ţivotní prostředí pro starosty a zastupitele ze samospráv obcí v Libereckém kraji 
> >-- Původní zpráva -- 
> >> >>From: kalitovi@volny.cz 
> >To: ouKrompach@seznam.cz, oukrompach@tiscali.cz 
> >Date: Mon, 06 Oct 2008 09:16:45 +0200 (CEST) 
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Váţený pane starosto, váţené zastupitelstvo, protoţe jsem si objednala posílání informací ze Státního 
fondu ţivotního prostředí (SFŢP) Ministerstva ţivotního prostředí,dostala jsem upozornění, ţe 9.10.2008 se 
koná v Liberci v době 9-14 hodin bezplatný seminář pro starosty a zastupitele samospráv Libereckého kraje 
o moţnostech a způsobu čerpaní dotací na prioritní osy Operačního programu Ţivotní prostředí. Cituji: 
"Zástupci samospráv se mohou v libereckém centru Babylon seznámit s moţnostmi čerpání dotací z 
Operačního programu Ţivotní prostředí (OPŢP). 
Účast na semináři přislíbil ředitel Státního fondu ţivotního prostředí ČR Petr Štěpánek, který program 
představí. 
Pro osobní konzultace a diskuse budou k dispozici zaměstnanci fondu, kteří mají na starosti příjem ţádostí, 
pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a poradci pro oblast ochrany vod a nakládání s odpady, 
prioritní osa 1, resp. 4." 
Pokud si rozkliknete následující odkaz, najdete tam podrobnosti a postup přihlášení na seminář, který stačí 
odeslat e-mailem. 
http://www.opzp.cz/sekce/301/55/seminar-sfzp-pro-zastupce-samosprav-v-libereckem-kraji/ 
Bylo by opravdu škoda si informace neposlechnout a třeba z toho nevyvodit nějaké závěry pro Krompach a 
jeho vodohospodářství a kanalizaci. 
Je to jedna z mála příleţitostí, které se nebudou opakovat. 
Pokud by byly nějaké technické potíţe s komunikací po internetu, stačí odpovědět na tento e-mail a ráda 
Vám pomohu. 
Hezký den 
Jindra Kalitová 
 
----- PŮVODNÍ ZPRÁVA ----- 
Od: oukrompach@tiscali.cz 
Komu: kalitovi@volny.cz 
Předmět: RE: Seminář pro starosty a zastupitele obcí Libereckého 
Datum: 6.10.2008 - 13:45:14 
Váţená paní Kalitová,je mi velice líto,ale bohuţel tento termín mám pracovní schůzku s úředníky LK 
ohledně dotací úzenmího plánu pro obec Krompach. 
Děkuji za projevenou snahu  
V.HOLAN 
 
----- PŮVODNÍ ZPRÁVA ----- 
Od: kalitovi@volny.cz 
Komu: oukrompach@tiscali.cz 
Předmět: Re: RE: Seminář pro starosty a zastupitele obcí 
Datum: 6.10.2008 - 14:04:18 
Váţený pane starosto Holane, 
děkuji za Vaši odpověď a plně chápu Vaše zaneprázdnění, ale vzhledem k výjimečnosti a 
neopakovatelnosti akce, která by mohla přinést Krompachu informace, jak se dostat k dalším dotacím, by 
bylo docela dobré, kdyby se této akce zúčastnil alespoň někdo další z obecního zastupitelstva. 
Zdravím a přeji úspěch v jednání s úředníky LK. 
Jindra Kalitová 
 
No a co vy na to? Šlo v tomto bodu s tím něco udělat? Snad má obec tak zdatné zastupitelstvo, ţe 
někdo další z celkem 7 zastupitelů můţe zastoupit zaneprázdněného starostu a zúčastnit se tak 
mimořádného semináře, který by mohl obci přinést informace, jak získat další „nedostatkové“ 
peníze pro obecní prospěch. Nebo v Krompachu nikdo takový není, a pak tedy chudák pan starosta 
je na všechno sám? 
 
Dovolím si v tuto chvíli a v tomto okamžiku citovat jednoho občana: 
 

„Skvělé. Je dost moţné, ţe starosta má opravdu nějakou schůzku, ale pak je tam místostarosta a dalších 5 
zastupitelů. Ale asi ani jeden nemá dostatek důvěry, aby mohl obec zastupovat. Co kdyby tam něco 
vyjednal a ona silná trojka by musela něco dělat a nedej bůh, taky zařídit. Ale vzhledem k tomu, ţe nikdo 
nemá vyčerpávající informace o činnosti obce, nelze nikoho delegovat na takováto jednání, neboť nikdo 
neví, o co jde. A myslím si, ţe ani starosta.“  
(konec citátu) 

(Kal.) 

II. Krompach a ekologie  

 
Doplnění informace k článku o výrobě ekologických briket v Krompachu. 

http://www.opzp.cz/sekce/301/55/seminar-sfzp-pro-zastupce-samosprav-v
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K tomu p. Jirmásek doplňuje tuto informaci (viz webové stránky SpK): 
 
Zdravím a děkuji za podporu, měli jsme sice problémy s výrobou, bohuţel horské seno má jinou strukturu a tak výkon 
nebyl jak se předpokládalo s výrobcem. V pondělí bude nainstalován upravený lis a chceme se vrhnout na výrobu. 
Budeme jenom rádi, kdyţ se výrobek ujme. A rádi poskytneme i vzorky pro odzkoušení. 
 

Z dalších reakcí z www stránek SpK zveřejňujeme k této problematice: 
 
• Chalupář  |  04.10.2008 14:22:38  
Iniciativu pana Jirmáska na výrobu briket ze sena jistě uvítají také chalupáři , máme problémy s odbytem sena. 
Pamatuji v minulosti větší zájem , teď je seno na obtíţ , člověk si dá práci se sekáním , sušením a je škoda to 
kompostovat nebo pálit. Bylo by fajn , kdyby se tato výroba rozběhla , pan Jirmásek by určitě uvítal nejen seno z 
obecních pozemků , jen by si ho musel odvézt... Málokterý chalupář má traktor s valníkem. Drţím palce , tráva je 
problém...  
Přeji dobrý start. 
 
• Chalupář  |  04.10.2008 14:33:44  
...a jestli má informace o výhřevnosti ekolog.briket pan Jirmásek ověřené , jsem přímo nadšená ! Nejen ţe bych vyřešila 
co se senem , ale jako topivo např.do krbu , bych měla o brikety váţný zájem , je to dobrý nápad. 
 

 I my přejeme dobrý a úspěšný start a ať se dílo podaří. 
(Kal.) 

 

III. rubrika „KROMPACH A JEHO TĚŢKOSTI“ 
 

K článku v minulém čísle od p. Mikeše zveřejňujeme poznámku p. Jirmáska a děkujeme mu za 
reakci. 
 
Děkuji za rozhledy, ale nedá mi neţ reagovat na článek a to o přítoku do "našeho" rybníčka, ano jiţ z 
přiloţených fotek je zřejmé, ţe prameny jsou čištěné, ale bohuţel kde není voda tak nic neteče. Kaţdým 
rokem pravidelně čístíme a klestíme podél potůčků a pramenů, letos jsme na jaře i prořezali nálety které 
přímo zasahovali do strouhy a zapřičiňovali ucpání a rozlévání vody do luk. Ale na vyřezání všech stromů 
jsme opravdu odvahu neměli a vůbec nejsem přesvědčen, ţe by to bylo příčinou nedostatku vody. 
 Ale jsem ještě nucen reagovat na větu "Jaký je stav pramenů ve stráni pod Hvozdem je patrné z 
přiloţených fotografií, pouze jeden pramínek dodává vodu do korýtka, které je po opuštění lesního porostu 
rozšlapáno "pasoucím se dobytkem." Oním pasoucím se dobytkem je  však "černá" neboli divoká prasata 
velmi rozmnoţená ,která si v uvedeném místě udělala rochniště, jejich vcelku destruktivní činnost je vidět v 
širokém okolí.  
 
Ještě pod čarou, voda teče, sice málo ale teče,  ještě pod Kulíškem je voda, co se s ní děje dále je věc jiná. 
Doba kdy voda tekla proudem, neboť */nevypínala nautila na vrtu/*, je bohuţel jiţ za námi /nebylo to vcelku 
levné řešení/, bylo opraveno a tak se spoléhá na prameny, které ve většině doplňují vodárnu a zbytek 
pokračuje dále, v jakém mnoţství je nasnadě, na jaře je jí spousta a pak míň a míň / bohuţel, příroda to 
zatím neumí rozloţit jak bychom si představovali/, i kdyţ letos se kupodivu vůbec nezastavila a dokonce se 
v menší míře i vrátila do příkopu podél hlavní cesty. 
Pro informaci, jsem zkoušel i kamaráda-spoluţáka Mgr. Jaromíra Rypa, profesí geolog, který ke mě chodí 
na koně a probírali jsme spolu moţnosti jak  by případně šlo to či ono provést, velmi rád svolám 
konstruktivní schůzku, coţ by mohlo vésti k nějakému řešení, jinak ............. 
A ještě něco k doplnění, aby byla koryta ochráněna v průběhu roku a nárazového splavování písků  při 
větším průtoku, tak jsme obnovili odkaliště dle  původní obyvatelky našeho domu, která nás manţelem 
navštívila aby se podívala zpět do svého dětství a nutno říci ţe se řešení "zatím" velmi osvědčilo. Dále je 
koryto podstatně čistší, i kdyţ konečné vyhlášení bude aţ po jarním tání, které je v tomto ohledu velmi 
štědré na mnoţství povrchových vod. 
  
Jinak přeji hezký den 

M. Jirmásek 

 
(Rozhodně je jeho článek k zamyšlení a popudem k vzájemné spolupráci. Jistě se případné schůzky zúčastní 
více těch, kterým na rybníčku záleží. Vždyť je ten náš rybník, svým způsobem, pro všechny životně důležitý.) 

(Kal) 

 
 

A tady je ten slíbený příspěvek od Krompašské rodačky: 
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„ Jak se vám líbí?“ 
Ráda bych tuto otázku poloţila nejen místním obyvatelům obce Krompach. 
Chci se vás zeptat, jak se vám líbí kontejnery a nepořádek kolem nich u kostela? Kdyby nebylo pí. 
Hozákové, byl by ten nepořádek ještě větší. Nebylo by hezčí malé posezení? Nenašla by obec vhodnější 
umístění pro kontejnery? 
A druhá otázka: Jak se vám líbí přechod v Petrovicích? Mně ano. Ani jsem nezpozorovala, ţe uţ jsem 
v Německu. Pokud odhaduji hustotu provozu, moc se nelišila od toho, jak to vypadá u nás v Krompachu. 
Dokonce jsem neviděla ani ţádné kamiony. Asi to naši sousedé umějí ošetřit. Nebo si snad myslíte, ţe by 
nechali jezdit těţkou techniku pod svými okny? 
Nemyslíte, ţe si obec Krompach dělá zbytečné problémy? 
Co vy na to? 

Alena Kubelková 
P.S. 
Víte, co v češtině znamená KURORT?  
Myslíte si, ţe by někdo někde dopustil, aby se po lázních pohybovala kamionová doprava? 
Kudy, kam a proč by asi jela přes Krompach? 
 
Co vy na to. Nemyslíte, ţe má hlubokou pravdu?  
 
A jen tak mimochodem, pí. Hozáková se prý stará i o udrţování pozemku v prostoru bývalé obecní 
váhy. Nezaslouţila by si od obce alespoň poděkování???????  
 
Uvědomme si, ţe právě na takovéto akce jako je rybník, obecní náves apod. lze ţádat o dotace i 
z Operačního programu Ţivotní prostředí, viz předcházející článek o pozvánce na seminář pro 
obecní samosprávy obcí Libereckého kraje, kam se vlastně ani nikomu z obecního zastupitelstva asi 
nechce. Jistě, představuje to mnoho finančního rozhledu, práce a běhání, ale jistě by šance na 
získání dotací pro obec byla. Je třeba přece hledat finanční zdroje všude, a pak je kombinovat s tím, 
co máme „v kapse“. Zřejmě ale máme natolik bohatou obec, ţe ta to vše zvládne z vlastních 
prostředků a sil. A nebo ţe by to spíše nechala ladem? No, asi je jednodušší nechat to být, a pokud 
je třeba něco v obci investovat a udělat, moţná ţe občan to můţe udělat z vlastních prostředků a  
vlastními silami, a nebo se to prostě dělat nebude! 

(Kal) 

IV. Co se chystá. 
 
Dne 25.10.2008 od 16 hod. v zasedací místnosti OÚ Krompach pořádá SpK 
vzpomínkovou akci k 90. výročí vzniku ČSR 
Program: 
1. Charakteristika dějinného období, v němţ vznikla ČSR – střihový film - 11,5 min. 
2. České dějiny 1914 – 1918 - dokumentární film – 6 min. 
3. Česká společnost před zahájením 1. světové války 

 Česká společnost před válkou 
 Mapy -  Rakousko-Uherské (RU) monarchie v rámci Evropy,  Rakousko-Uhersko, Správní 

rozdělení RU 
 Praha na počátku století, Česká kultura a sport v RU, Praha před 1. sv. válkou -  

krátké filmy – celkem 2 min. 
4. Česká společnost za 1. sv. války  a vznik ČSR 

 Mezinárodní válečná  uskupení – státy Dohody a Centrální mocnosti 
 České země za 1. sv. války 
 Vznik Československa – film 14 min 
  Osobnosti -  TGM – film – 2 min., E.Beneš, R.Štefánik 
 Mapa – správní rozdělení ČSR z roku 1920 
 Úloha legií při vzniku ČSR 
 Tři kapitoly o čs. legiích – film 24 min 
 Bitva u Zborova – den armády v demokratickém Československu 
 Darney -.den armády v České republice 

5.  Vývoj české státnosti od vzniku ČSR 
6. Diskuse 

(vstup zdarma)                 
 Děkujeme OÚ Krompach za bezplatné zapůjčení sálu. 
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V. Pověsti, historie a zajímavá místa v okolí, o kterých stojí za to něco vědět nebo je 
navštívit. 

O Sovím vrchu 

V Dolním Krompachu, těsně u cesty, leţí Soví vrch. 

Říká se, ţe po dlouhá léta, přebývali tam loupeţníci, kteří ve zvětralých a popraskaných pískovcových 

skaliskách měli bezpečný úkryt.  

Byli postrachem celé oblasti, neboť se měli chovat ţhářsky, plenivě a vraţedně. 

V lidové mluvě se vypráví, ţe jeden sedlák dostal od své ţeny dědický podíl. O tom se dozvěděli také 

loupeţníci. V noci se připlíţili aţ k domu, rozřezali slámu na střeše a prolezli do uzavřeného domu. Tam 

svázali lidi na rukou a na nohou a vláčeli je schodištěm nahoru a zase dolů tak dlouho, aţ vypověděli, kde 

peníze jsou ukryty. 
(Kanap) 

A víte, ţe se v Krompachu točil seriál Černá sanitka? Konkrétně díl „Babička se vrací domů“ 

 
(Kal) 

VI. Něco málo veselého na závěr: 
Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se: „Berou, berou?“ 
„Ani ťuk...“ 
„Tak se na ně vykašli a pojď se vykoupat.“ 
 
Víš, Franto, nevadí mi, ţe půjdeš do hospody,” povídá manţelka překvapivě svému muţi. “Jenom chci, 
abys byl do devíti doma.” 
“No tak dobře, budu do devíti doma a teprve pak půjdu do hospody.” 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
A co Vy ?  Nemáte námět, příspěvek?? Sem s ním. 

 
 

Doporučuji Vaší pozornosti vývěsky SpK u OÚ a u restaurace „Na Vyhlídce“, kde jsou níţe 
uvedené stránky vyvěšeny. 

Milí přátelé, posílám na ukázku tři stránky z volebního letáku  k volbám do krajského zastupitelstva. 
Proklamace starostů, kteří toto prezentují, jsou poplatné době, nic proti nim,  ale kdyţ projdete seznam 
starostů, kteří jsou "společně pro změny", asi se budete divit, koho tam také najdete. Ale nevíme jaké 
změny má náš Václav na mysli. K lepšímu nebo horšímu?? Posuďte sami… 

Ahoj Bob 

 
Pište na adresu: R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , případně je moţno 

vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


