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I.Děje se, stalo se, chystá se:  

 
 

1.) Víte, že dne 28.10.2009 se konala ve řejná sch ůze obecního zastupitelstva ?  
 

Tak mi to nedalo a vzhledem k tomu, že bylo volno, vrazil jsem do toho 600,- Kč za benzín a vyrazil do Krompachu na 
schůzi. Program měl být vysoce zajímavý a také byl!  Pro ty, kdo nebyli, nebo nemohli a zajímá je to, se pokusím 
„v kostce“ sdělit výsledky.  

a) čistička – celkové náklady na její rekonstrukci – stavební i technologickou, včetně zakrytí, se budou 
pohybovat okolo 6 miliónů korun. Obecní úřad (OU) požádá prostřednictvím dodavatelské firmy o dotaci na 
Státním fondu  životního prostředí z Operačního programů Životní prostředí. OU předpokládaná výši dotace 
cca 90% celkových nákladů. 

b) OU podá žádost prostřednictvím p. Jirmáska o dotace na úpravu dalších vozovek (nikoliv hlavní silnice, ta je 
v majetku Libereckého kraje) s asfaltovým povrchem. Jedná se o vozovky od rybníka na Hrádek, od přechodu 
Oybin přes křižovatku na Valech u Píchů až k budově bývalé Severky (později bývalé budovy policie ČR), 
dále úsek od otočky autobusů okolo trafa  k chalupě rodiny Kopeckých. Celkové předpokládané náklady cca 5 
– 6 miliónů korun a OU předpokládaná výše dotace cca 90% nákladů. 

c) Ostatní silnice a obecní cesty v Krompachu (mimo výše vyjmenované silnice a silnice ve správě Libereckého 
kraje), budou pouze štěrkové. Jejich oprava se předpokládá později a patrně zase formou žádosti o grant. 

d) Další odkanalizování budov v Krompachu se nepředpokládá. Ti, kdo kanalizaci nemají, budou muset problém 
řešit na vlastní náklady. Buď žumpou, nebo domovní čističkou! Bohužel na komplexní řešení je již, vzhledem 
k aktuální výzvě SFŽP (Státní fond  životního prostředí) pro malé vesnice v CHKO, pozdě. Příprava projektu 
by byla musela začít cca před 1-2 roky, jak SpK navrhovalo a sehnalo i dodavatelskou firmu, která i 
v Krompachu byla, ale byla odmítnuta. Nyní už se pouze zachraňuje existence stávající čističky, jejíž provoz  
by jinak musel být v blízké budoucnosti ukončena a Krompach by zůstal bez čističky úplně!  

e) Zimní údržbu bude zajišťovat p. Musil, odstranění sněhu včetně posypu vozovek. 
f) Cesta v údolíčku, tj. od křižovatky u Řípů až budova Severky (bývalá policie ČR) se bude v zimě protahovat 

jen v tom případě, že dojde k dohodě mezi p. Taušem a manželi Grosamovými ohledně vedení cesty a podaří 
se inkriminovaný úsek cca 50 metrů připravit. T.j. určit kudy cesta povede, vytvořit ji a zpevnit. 

 
2.) Jedna radostná zpráva   
 
 
Dostali jsme dne 20.10.2009 vyrozumění od nadace VIA, že naše žádost o dotaci na úpravu prostoru před kostelem, 

na základě námi předložené Žádosti o grant, která obsahovala zpracovaný a připravený projekt, byla 
 kladn ě vyřízena. 

Dotaci od nadace VIA SpK pro realizaci projektu v K rompachu dostane . 
 
 

 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník  č.11/09 Vychází: listopad 2009  
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Výpis ze stránek nadace VIA, ze dne 2.11.2009  

Podpořené projekty 

Projekt na úpravu prostranství pro setkávání občanů před kostelem v Krompachu v Čechách 
Organizace: Společenství pro Krompach, o. s.  

Město: Krompach  
Kraj: Liberecký kraj  

 
Krompach je malá příhraniční obec v Lužických horách, kde chybí prostor, kde by se obyvatelé mohli společně 
setkávat, a navázat tak na dřívější bohaté společenské tradice. Obyvatelé chtějí upravit prostor u místního kostela, 
který je v katastru veden jako zbořeniště. Hlavní náplní projektu je úprava plochy pozemku před kostelem, jejímž 
cílem je umožnit obyvatelům obce setkávat se při společném odpočinku. Zároveň navázat a upevnit „sousedské 
vztahy“ při realizaci úpravy pozemku.  
Projekt byl podpořen z Nadačního investičního fondu částkou 45 000 Kč.  
Projekt byl podpořen v roce 2009 - kategorie A v rámci programu Fond místního rozvoje (2009) 

 
Takže na ja ře se budeme moci pustit spole čně do práce.  

 
Děkujeme touto cestou všem, kdo se na projektu úprav a vším, co s p řípravou žádosti souviselo, podíleli. 

Zejména Ing. arch. Jonákové za zpracování projektu úprav, p ředstavitel ům obce a hasi čů za podepsaný slib, 
že pomohou p ři realizaci.  

 
Co nejdříve Vás seznámíme detailněji s postupem realizace celého projektu. Nejdříve musíme mít podepsanou 
smlouvu s nadací VIA a projednat vše v společném koordinačním výboru i s představiteli obce a hasiči. 
 
3.) A další akce  
 
V současné době řešíme způsob opravy kostela z nejhoršího stavu tak, aby se zase stal důstojným stánkem pro 
slavnostní chvíle. Budeme vás informovat, jak situace vypadá. Pokud chce někdo přispět k řešení, dveře jsou mu 
otevřeny. 
 
4.) Ozvěna  
 
K posledním rozhledům se na webových stránkách SpK objevila tato reakce: 
občan  |  13.10.2009 22:07:49  |  IP: 82.150.---.---  
Pane Kalita,přečetl jsem si nové rozhledy a jsem opět zhnusen.Opět rýpání a napadání.Uvědomte si, že tu nejste v Praze ale v 
Krompachu kde jste jen rekreant.Platíte minimum a chtěl by jste maximum, to je nehoráznost.Co budete chtít příště???? Metro 
nebo letiště??? Uklidněte se, je vás a celého vašeho spolku už vážně dost a to nemluvím jen za sebe, ale hodně lidí kteří už vás 
mají také plné zuby. 
pepík   |  16.10.2009 14:07:37  |  IP: 77.93.---.---  
SOUHLASÍM!!! 
 
Tak se Vám pokusím vysv ětlit, co bych tak mohl chtít a doufám, že nejen já (Ruda Kalita): 
Chtěl bych, aby vesnice žila a rozvíjela se, aby se z ní nestal zakopaný a nezáživný skanzen, na který se budou lidé chodit dívat, 
jak by to být nemělo a čeho se vyvarovat. Nedávno jsem potkal v Krompachu skupinu turistů s malými dětmi, kličkujícími s kočárky 
mezi dírami ve vozovce směrem na Hrádek, a ti se mě ptali, „jestli to tady bylo tak strašné i za komunistů, že to určitě tenkrát 
muselo být ještě horší“.  
Co jsem jim na to mohl odpovědět. Že zpočátku jako dědictví tu byla škola, školka, nerozbité cesty, řezník, fungující hospoda 
v centru obce, konzum, lékař, knihovna, taneční sál, kino, taneční zábavy, práce pro lidi a  postupně se to i s lidmi vytrácelo. A 
nyní, kdy tu jsou nějaké možnosti, jak zase obnovit „žijící“ obec, nikdo nic pro to nedělá a jen říká, že je to velká námaha! 
Ne nechci tady metro, kdo by s ním jezdil? Letiště? To je otázka, rozhodně by nebylo na škodu mít vytipované takové tři plochy 
v různých částech Krompachu, které by byly přístupné pro vozy záchranné služby a které by sloužily jako přistávací plocha pro 
vrtulníky záchranné služby a policie, pokud je tíseň. Jistě víte o několika těžkých úrazech, které se tu staly v poslední době. Pak je 
každá minuta dobrá. 
No, ale to je asi moc složité, ale třeba v budoucnu? Kdo ví? 
Zatím by stačilo třeba méně. Třeba, aby všude fungovalo veřejné osvětlení, aby byla v pořádku kanalizace, voda (víte vůbec, že 
tady v Krompachu v 21. století jsou domy bez vody???), cesty.  Aby tady z vybavenosti  zase mohlo být pro potřeby občanů to, co 
tu už jednou bylo, aby historická budova hospody uprostřed obce nechátrala, ale sloužila. Aby tu lidé, a hlavně ti trvale bydlící, 
mohli žít, aby měli kde nakoupit, kde se bavit, kam si zajít společně. Taneční sál, kino, konzum, lékaře - alespoň jednou, dvakrát 
týdně, jako to tu bylo, škola, školka, třeba i řezník, vytvořit pracovní místa, opravit obecní náves, opravit autobusovou zastávku, 
vyčistit a vyřezat okolí obecních cest, aby to nebyla taková ostuda, vyřešit odpady – o tom jsem psal a nevím,  proč to někomu 
vadí, ale teď mám na mysli třeba už jen častější vyvážení kontejnerů a popelnic, vždyť už tím vzniká ten nepořádek kolem nich. 
Jsou přeplněné, a kam to lidi mají dávat? Jasně Pražáci si to, pokud tedy mají auto, mohou odvézt do Prahy ( taky to vozím, když 
jsou popelnice plné), ale to není řešení. 
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Chtěl bych, přál bych si, aby se narovnaly sousedské vztahy, aby si lidé nedělali naschvály a nekomplikovali si navzájem život, už 
tak dost na vesnici těžký. Aby si vyšli vstříc a pomáhali si. Aby si spolu dokázali v klidu promluvit, aby se spolu scházeli a pomáhali 
si. Všichni se tady navzájem potřebujeme.  
Těší mě, že tady přibývají mladé rodiny, které tu trvale bydlí. Fandím jim a přeji si, aby vydrželi a byli tu spokojení.  Už proto, aby 
tato vesnice nevymřela! 
Je to běh na dlouhou vzdálenost, ale už je na čase začít něco dělat. Jednu zkušenost jsme už loni udělali. Dokázali jsme se sejít a 
trochu se pokusit opravit silnici z nehoršího.  
Dokážeme se společně zapojit do slavnostních akcí  jako jsou Cyrilometodějské slavnosti, připravit koncert, připravit oslavu 
vánočních svátků. A jak by řekl Pitkin, „vo tom to je“! Pojďme v tom pokračovat dál. Vždyť většina jistě chce žít a vycházet společně 
v dobrém a dokáže si vzájemně pomoct. Jen se netvařme, že nás ten druhý nezajímá. To by se mohlo nám všem šeredně 
nevyplatit.  
Začněme třeba od těch vzájemných vztahů. Bohužel, jsou stále spíše nesousedské. 

Kal. 

5.) Víte, že se v Jablonném staví slune ční elektrárna??  
 
Jedná se o Fotovoltaickou elektrárnu Markvartice- II.“,  
Fotovoltaický (dále jen FV) park o instalovaném výkonu 750kWp je navržen z cca 2781 FV panelů. V této lokalitě by 
mělo být umístěno 24 řad FV panelů). 
Stavbu provádí společnost MUSSIUS, a.s. , IČ 288 82 962, se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, zastoupená 
ing.Vladimírem Jandou, Ke Studánce 207, Markvartice, 471 25 Jablonné v Podještědí, 
 

6.) I tak je z řejmě možné postupovat a získat trvalé obyvatele.  
 
Na pozemky za korunu lákají v Kunraticích nové obyv atele 
Kunratice u Cvikova - Pozemky za korunu na výstavbu rodinných domů prodávají v Kunraticích u Cvikova. Díky tomu 
jim již po několik let roste počet trvale žijících obyvatel. 
„Chceme si udržet samostatnost, k tomu potřebujeme více obyvatel, za něž dostaneme přiděleny peníze do obecního 
rozpočtu,“ vysvětluje starosta Kunratic u Cvikova Karel Minařík. „Darovat pozemky na výstavbu rodinných domů ze 
zákona nemůžeme, a tak je prodáváme za korunu,“ doplňuje Karel Minařík. 
Za symbolickou korunu si mohou zájemci koupit parcelu o výměře jedenáct set až šestnáct set metrů čtverečních, 
přitom jedenáct set metrů je minimum. Se stavebníky obec uzavírá smlouvu o budoucí smlouvě. Na jejím základě se 
zavazují, že zahájí stavební řízení do sedmi měsíců a od vydání stavebního povolení musí začít se samotnou 
výstavbou do jednoho roku. 
„Samotný pozemek prodáváme jeho budoucím majitelům před kolaudací. Je to jen z toho důvodu, abychom zabránili 
případným spekulacím,“ doplňuje kunratický starosta.  
Podmínky obce jsou opravdu nebývale mírné, až to vede k otázce, zda se někde neskrývá zádrhel. Kunratice u 
Cvikova spadají do Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Její správa tak schvaluje podobu budoucích domků. 
„Samozřejmě, že jsou jistá omezení. Schválením neprojde například bungalov, protože by nezapadal do celkového 
rázu krajiny. Ale již tvar bungalovu se sklonem střechy pětačtyřicet stupňů není žádný problém,“ ujišťuje Karel Minařík. 
Jeho slova potvrzuje, že postup obecní radnice při prodeji pozemků se opravdu vyplácí, v Kunraticích se totiž nejen za 
poslední rok zvedl počet rodinných domků, ale ještě se stále staví. „Ve dvou lokalitách jsou kompletně hotové 
inženýrské sítě, ve třetí se rozjíždí jejich vybudování a čtvrtá se již geodeticky připravuje,“ vypočítává starosta Minařík. 
Zájemce o výstavbu láká ale nejen nízká cena zdejších pozemků. Obec se může pochlubit, že má velmi dobré spojení 
s okolím. „Jsme perspektivním místem pro lidi, kteří nechtějí žít ve větších městech a hledají možnost bydlení v klidu, 
ale s dobrou možností dopravy kamkoliv,“ dodává Karel Minařík 
 
7.) Dětský domov Krompach  
 
6. skupina Dětského domova uspořádala v sobotu 7. listopadu v Krompachu „ Rej čarodějnic a strašidel“.  
 
Dále jsme dostali od dětí z Dětského domova dostali dopis s prosbou, který rádi otiskujeme. 
Citujeme doslova: 
 
Dne 10. října jsme byli s tetami Janou a Lenkou na Labských soutěskách v Hřensku.  
Tento výlet se nám moc líbil a chtěli bychom toto krásné území navštívit ještě jednou na jaře. Na prohlídku krásného 
koutu naší země hledáme sponzora na zaplacení 3denního ubytování a projížďku lodí po řece Kamenici. 
Velmi si ceníme vás, kteří jste k našim dětem laskaví, vážíme si všech lidí, kteří jsou ochotni jakkoli pomoci. 
 
Předem vám mockrát děkuji za celou 6 skupinu. 

A. Demetrová 
 

Najde se nějaký sponzor ?  (Toto je už otázka redakce Rozhledů). 
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8.) 31.10.2009 se v Krompachu zase uskute čnily kulturní akce  
 
Jednak to bylo v Dětském domově na zámku od 15:00 divadlo pro děti. Vstupné bylo zdarma a představení bylo 
určeno nejen dětem, ale i přítomní dospělí se pobavili. Představení Ďulík a Kokoláč uspořádané divadlem Kocábka 
mělo tradičně úspěch. 
 
Večer v restauraci Na Vyhlídce se konal další koncert oblíbené skupiny MK3 divadla Kocábka a opět s velkým 
ohlasem. 
 
Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na zajištění obou těchto akcí, ať už organizačně nebo finančně. 
Zejména děkujeme pí. R.Stiblíkové, ředitelce Dětského domova, za propůjčení prostor pro dětské představení.  
 

            
 
 

II. Jak s námi letos po časí cvi čí. 
 

Tohle  by mohlo zajímat alespo ň ty, kte ří v Krompachu nebyli od 14 do 18.10. 2009?  
 

Podívejte se, jak to tady vypadalo. A to nejsou mís ta, která byla daleko horší a nepr ůjezdná. 
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Foto poskytl: Petr Mikeš 

 
Na pohled hezký prosinec. O Vánocích by to bylo příjemné, ale teď? 
Větve stromů díky tomu, že ještě byly olistěné, byly skloněny až k zemi, přes vozovky ulámané větve, spadané do 
cest a na ploty ( v tom lepším případě), některé cesty neprůjezdné množstvím sněhu, protože nebyly protažené, ač 
jsou obecní, atd. No, hlavně, že to většina chalup přežila bez úhony.  
 
Tak si tipněme, bude sníh i na Vánoce, nebo se vyřádil už teď? 
 
 

III. Tak zase něco zajímavého z historie.  
 
 

I tohle je naše historie a nelze se tvá řit,  že to nebylo. 
Národ, který nemá historii, neexistuje. 

 
 
Poznáte ješt ě tato místa? Víte, kde to bylo?  

 
Naštěstí je tato doba za námi a jistě nikdo nechce, aby se vrátila. Proto i vzájemné vztahy by měly být jiné. Děláme 
opravdu vše proto, aby jiné opravdu byly přátelské? Abychom spolu dobře a sousedsky vycházeli. 
 
 

      
 
 

 
 

 
 

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. 


