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I. A po�ád se n�co d�je........  
 
Záv�ry z 5.  jednání p�edstavitel�, Jonsdorfu, Oybina a Krompachu: 
 
Místo a termín a konání: Krompach (restaurace Na vyhlídce) od 18 do 20.30 hod. dne 14. �íjna 2008.  
P�ítomni: starosta obce Jonsdorf p. H. Zimmermann, starosta obce Oybin p. H. J. Goth, obecní zastupitel 
Krompachu p. F.Audes, p�edseda SpK o.s. S. Chromec a tlumo�ník p. J. Fay 
 
Záv�ry z jednání 
1. Sch�zka se uskute�nila na základ� výzvy starosty obce Oybin p. H. J.Gotha. Starosta obce Krompachu 

V. Holan a místostarosta L. Krej�ík zareagovali na t�ikrát opakovanou výzvu k ú�asti na tomto jednání 
oznámením, že se pro zaneprázdn�ní jinými úkoly nemohou zú�astnit. Sou�asn� prost�ednictvím 
elektronické pošty navrhli F. Audesovi a S. Chromcovi, aby se, pokud mají zájem, zú�astnili jednání 
sami. Pánové H. Zimmermann a H. J. Goth se rozhodli  pokra�ovat v jednán. i za této nestandardní 
situace.   
 

2. Všichni ú�astníci porady  se shodli v názoru, že p�íležitost získat v létech 2007 až 2013 dotace 
z evropských fond�, je jedine�ná a že se v budoucnosti nebude opakovat. Rezignace na ú�ast v sout�ži 
o finan�ní podporu by proto negativn� ovlivnila p�edpoklady pro zajišt�ní žádoucího rozvoje 
p�íhrani�ních obcí, jejichž správou byli pov��eni. 

 
3.  Po promeškání p�íležitosti k podání žádosti o finan�ní podporu z OP �esko saské p�eshrani�ní 

spolupráce na základ� výzvy ze dne 31.7.2008, se šance zú�astn�ných obcí na získání finan�ní 
podpory snižují. Starosta H. J. Goth proto za dané situace zahájil p�edb�žná jednání o spolupráci 
s dalšími potenciálními partnery. Stejn� jako starosta H. Zimmermann, však má zájem pokoušet se i 
nadále o hledání spole�ných dvoustranných nebo t�ístranných.projekt� s Krompachem.  

 
4. Ú�astníci jednání se dohodli, že p�íští setkání starost� t�í p�íhrani�ních obcí Jonsdorfu, Oybinu a 

Krompachu je ú�elné zorganizovat po 5. listopadu 2008. Na tomto jednání, jehož termín a místo konání 
bude starosty spolupracujících obcí operativn� dojednáno, budou p�edloženy návrhy na další postup 
prací. P�edm�tem jednání by se m�la stát taková dohoda o p�íprav� žádosti o finan�ní podporu 
z opera�ního programu �esko-saské p�eshrani�ní spolupráce, aby ji bylo možné p�edložit v termínu 
stanoveném v p�íští výzv� k ú�asti v sout�ži. Sou�asn� je t�eba vytvo�it pro p�ípravu žádosti (resp. 
žádostí) odpovídající p�edpoklady v rozpo�tech spolupracujících obcí na rok 2009. 

 
5. Starosta obce Oybin H. J. Goth požádal p�edstavitele Krompachu, aby zatím nezahajovali aktivity 

 týkající se prostoru p�echodu mezi Krompachem a Oybinem, což je sou�ást jednoho z nám�t� na 
p�eshrani�ní spolupráci mezi t�mito obcemi. Prokázal, že pro úsp�šné �ešení tohoto problému zatím 
neexistují odpovídající p�edpoklady. Na jejich vytvo�ení v sou�asné dob� spolupracuje s p�edsedou 
mikroregionu Novoborsko p. Ji�ím Voseckým. 

 
V Krompachu dne 19.�íjna 2008  

Zapsal. S. Chromec, p�edseda SpK o.s. 
Za správnost. F. Audes, obecní zastupitel 

Vydává: Ob�anské sdružení SpK o.s. jako ob�asník  �.11 Vychází: 31.10.2008 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, I�: 28553161 
Eviden�ní �íslo MK: E 18130 

2/4 

 
A dále p. Chromec p�ipojil následující e-mail adresovaný p. starostovi a obecnímu 
zastupitelstvu: 
 
„A p�ipojuji e-mail, v n�mž oznamuji svoji rezignaci, protože už nevidím další možnost. Za dané 
situace je nezbytné, aby plnou zodpov�dnost za další rozvoj p�eshrani�ní spolupráce a z toho 
vyplývajícími  možnostmi �erpat finan�ní prost�edky na rozvoj obce z evropských finan�ních zdroj�, 
p�evzali volení p�edstavitelé obce.“ 
 
Vážený pane starosto,  
vzhledem ke svému, v sou�asné dob� zna�nému, �asovému vytížení se nemohu na p�eshrani�ní 
spolupráci se sousedními saskými obcemi Jonsdorf a Oybin nadále podílet. 
Prosím, abys to vzal na v�domí. 
 
Záv�ry z 5. jednání „t�í starost�“, kterého ses, vzhledem ke svému zaneprázdn�ní pln�ním závažn�jších 
úkol�, nemohl zú�astnit, jsou p�ipojeny v p�íloze. 
 

S pozdravem 
Stanislav Chromec 

 
P.S. Jsem samoz�ejm� p�ipraven poskytnout Ti svoje zkušenosti  formou konsultací, pokud bys to pokládal 
za ú�elné. 
 
II. Krompach a ekologie  
 
Pokra�ujme dál, takový p�íklad z poslední doby o tom, jak zastupitelstvo vyhledává informace o 
všech možných zdrojích financování:  
 
P. Holan byl pí. Kalitovou upozorn�n na konání bezplatného seminá�e v Liberce (viz. minulé �íslo R10), který byl 
ur�en pro samosprávy Libereckého kraje na téma, jak se má žádat o dotace z Opera�ního programu životní 
prost�edí (OPŽP). Ne tedy, že by o ni�em nev�d�l, ale sd�lil, že je zaneprázdn�n jinými úkoly a nikoho ze 
zastupitelstva tam nedelegoval. 
 
Tiskové zprávy Státního fondu životního prost�edí Ministerstva životního prost�edí: 
SFŽP zvládá mimo�ádný zájem žadatel� o dotace na vodohospodá�ské projekty 17.10.2008 
Celkem 203 projekt�, podaných ve t�etí výzv� Opera�ního programu životní prost�edí (OPŽP), v nákladech 
dosahujících až 20 miliard korun hodnotí v sou�asné dob� Státní fond životního prost�edí �R (SFŽP). 
Projekty p�isp�jí ke spln�ní závazk� �R vyplývající z evropské legislativy v oblasti odkanalizování a �išt�ní 
m�stských odpadních vod a tím i ke zlepšení kvality vod u nás. 
Vydávání rozhodnutí o financování projekt� se p�edpokládá v polovin� listopadu 2008. 
 
Jen Krompach chybí........  

(Jindra Kalitová) 
Jak je vid�t, výsledky práce sou�asného zastupitelstva pod vedením starosty p. Holana, se 
dostavují !!! 
 
No a co vy na to? Šlo s tím n�co ud�lat? Snad má obec tak zdatné zastupitelstvo, že n�kdo další, 
z celkem 7 zastupitel�, m�že zastoupit zaneprázdn�ného starostu a zú�astnit se tak mimo�ádného 
seminá�e. Seminá�e, který obci mohl p�inést informace, jak získat další „nedostatkové“ peníze pro 
obecní prosp�ch. Nebo v Krompachu nikdo takový není, a pak tedy chudák pan starosta je na 
všechno sám? 
 
III. rubrika „KROMPACH A JEHO T�ŽKOSTI“ 

 
Po volbách jsme na dresu SpK, dostali tento zajímavý email k zamyšlení.  

Cituji: 
P�átelé, práv� jsem odvolil. Ale co je hlavní!  V chodb� u WC mají na OÚ nást�nku podobnou té mojí v 
hospod�. A na ní visí zápis ze sch�ze ze dne 23.9.2008.  
P�ítomno 5 zastupitel�, krom� F.Audese a Hany �ípové. 
Projednali a p�ti hlasy schválili asi 10 bod�, p�edevším prodeje pozemk�, zamítli žádosti o byt, schválili 
25 000,- K� na opravu kravína, 600,-K� na hodinu bez DPH, za odklízení sn�hu atd. 
Také zamítli opravu fresky ve skalách pro její drahotu.  
P.Holan prý má vysv�tlení. 
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Když je v zákon� psáno, že každá sch�ze je ve�ejná, tak i tahle byla ve�ejná. Kdo se o ní z obyvatel 
Krompachu dozv�d�l ? 

Konec citace 
 
A po�ád je to to samé. OÚ je z�ejm� nepou�itelný. Po�ád ty samé chyby. Už jsem to psal a 
vysv�tloval minule. No, tak si to zopakujme:  
 
Aby bylo možno, považovat zasedání zastupitelstva za oficiáln� ve�ejné, je nutno proto n�co ud�lat, 
tj, musí o tom ve�ejnost - tedy všichni ob�ané obce - p�edem v�d�t. 
Prakticky to znamená, že informace o ve�ejné sch�zi zastupitelstva, musí být vyv�šena na ve�ejné 
desce obecního ú�adu, minimáln� deset dní p�edem, což se, bohužel, místnímu zastupitelstvu 
neda�í. Pokud tomu tak není, nelze zasedání považovat za ve�ejné, ale pouze za pracovní sch�zku 
�len� zastupitelstva. P�itom deska OÚ je p�ímo proti budov� OÚ, tedy 30 m od budovy. Vyv�šení 
v uzav�eném prostoru budovy to rozhodn� není oznámení o konání sch�ze zastupitelstva. 
 
Nechci si domýšlet, že by to byl úmysl ze strany zastupitelstva, aby zasedání prob�hlo bez problém� 
a odsouhlasilo se to, co si zastupitelstvo p�eje. V��ím, že ne. Jak by mohlo. Vždy� je tu pro nás 
všechny. 

(Kal) 
 

IV. Bylo, nebylo, .... 
 
Jak kocourkovští vyzráli na zákony… 
 
Bylo nebylo, stalo se to n�kdy po�átkem 21.století v obci Kocourkov. To je tam, jak radnice nic ned�lala, 
aby nic nezkazila a nem�la proto žádné problémy. Kanalizace se nebudovala, protože je v plánu silnice a 
silnici pak neopravili, protože nap�ed musí být  kanalizace. Voda do rybníka netekla, protože „nikde letos 
nete�e“, a tak to šlo dokola. Na odm�ny vždycky zbylo, a tak bylo dob�e. Existoval sice tehdy Zákon o 
svobodném p�ístupu k informacím a také Zákon o obcích, které �íkaly, že výv�ska neboli ú�ední deska je 
povinná a že musí být ob�ané pravideln� informováni o d�ní v obci, zejména o manipulaci s majetkem, ale 
to tady neplatilo. Zástupci radnice se scházeli potají, nikdy nevyv�sili povinnou vyhlášku starosty, která by 
oznamovala v�as a podrobn� konání ve�ejného zasedání a program, zato po skon�ení této partyzánské 
sch�zky sepsali sami pro sebe usnesení a vyv�sili si ho na chodb� ú�adu na nást�nku poblíž záchodku. Na 
povinnou ú�ední desku, která má být p�ímo na budov� OÚ nebo v jeho blízkosti, se výtisk už nedostal. Ale 
kocourkovský starosta prohlásil: „Když je v zákon� psáno, že je každá sch�ze ve�ejná, tak byla i tato 
ve�ejná…“ Naposledy se to stalo 23.9.08. 
Slyšel jste n�kdo o tom? Byl jste tam n�kdo? Existuje presenta�ní listina a seznam host�? 

A to se tam prý projednávaly vážné v�ci: prodeje n�kolika pozemk�, smluvní mzda za protahování 
sn�hu, žádost o byt, 25000.-K� na opravu kravína, ale to se kocourkovští ob�ané nedozv�d�li a tak ml�eli a 
po�ítali v duchu dny do voleb. 

A my? My bu�me rádi, že to tak u nás není, že se tady zákony dodržují, radnice žije s lidmi 
v dobrém a obec jen kvete… 

(Zdraví vás   Josef Vincík) 
 
V. Pov�sti, historie a zajímavá místa v okolí, o kterých stojí za to n�co v�d�t nebo je 

navštívit. 
 

O Kirschnerbergu 
 
Je to mnoho, mnoho let zpátky, to byl blízko Kirschnerbergu rozpadlý, neobytný d�m. Každý ve�er, 
k dvanácté hodin�, p�icházeli tam duchové s ho�ícími lucernami, vstupovali do místnosti a �inili celý d�m 
nejistým.  
Všichni obyvatelé se báli. 
Jeden sedlák m�l vid�t, jak jeden ze t�í duch� rozd�lal v kamnech ohe�, druhý rozpoušt�l kus másla a 
vléval je t�etímu do krku.   
Kone�n� se našla jedna udatná selská d�va, která si cht�la jednou ty duchy prohlédnout z blízka. Proto se 
uložila na noc v tom dom� ke spánku. Hodina po hodin� ubíhaly a nic se ned�lo, nic se nehýbalo. Bylo 
dvanáct hodin. Tu p�išel jeden z duch� s lucernou, brzy následoval druhý a t�etí. D�v�e se sice t�áslo 
strachy, z�stalo však a skrylo se za pelest postele. Vypráv�ní sedlákovo se potvrdilo.  
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Když první slune�ní paprsky pronikly nad Hochwaldem, zhasli duchové své lucerny a zmizeli z domu. Toto 
harašení duch� m�lo ustat až tehdy, když majitel domu byl donucen sousedícími obyvateli, aby nechal d�m 
strhnout. 
 

Živnostníci p�ed II. sv�tovou válkou, za první republiky. To tady byl ruch a pohodlí�ko.  

 
(Kanap) 

VI. N�co málo veselého na záv�r: 
 
U léka�e doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho jeho kolegy: „Co je s tebou? 
Pot�ebujeme �tvrtého do pokru.“ „Chvíli vydržte, hned jsem u vás,“ odpovídá léka�. Když si obléká kabát, 
manželka se ho ptá: „Je to vážný p�ípad?“ „Ur�it� to bude n�co hodn� vážného,“ odv�tí léka�. „Už jsou u 
toho t�i dokto�i.“  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

A co Vy ?  Napište sv�j názor, sv�j p�ísp�vek do diskuse. Rád vám jej uve�ejním. 
 

Pište na adresu: R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , p�ípadn� je možno 
vaše p�ísp�vky doru�it do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


