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I. Kdo kalí vodu? 

 
N�kolik slov o situaci v Krompachu  

Komunikace mezi vedením obecního ú�adu a SpK prakticky neexistuje nebo mírn�ji �e�eno, je 
nedostate�ná. Atmosféra v obci je špatná. Do vztah� mezi OÚ a SpK se ke škod� v�ci promítají již d�íve 
vzniklé napjaté vztahy mezi zú�astn�nými osobami. N�kte�í z tohoto nedobrého stavu viní výlu�n� SpK. Jak 
vyplývá z odpov�di OÚ na písemné dotazy našeho sdružení (viz Krompašské rozhledy �.10), pat�í k nim i 
vedení OÚ. V záv�ru této odpov�di ze dne 23.9.2008, kterou podepsal starosta Krompachu, na písemnou 
nabídku SpK ke spolupráci: 

Citace dopisu SpK: „V jaké oblasti by vedení obce uvítalo pomoc SpK, p�ípadn� dalších ochotných 
ob�an�? Máme zájem ukon�it pro nás obtížn� pochopitelné a rozhodn� ni�emu neprospívající 
nap�tí a nahradit je spoluprací.“ 

Odpov�� OÚ: „Obec nebude nikoho úkolovat. Každý musí v�d�t co sám chce nebo nechce pro obec 
ud�lat. P�ijít po roce fungování Vašeho sdružení s  nabídkou pomoci po vulgárních dopisech 
n�kterých �len� SpK se zdá nepochopitelné“.  

Autor tohoto výroku (a to z�ejm� nebyl starosta obce, i když ten dokument podepsal) musel 
p�edpokládat, že je to odpov��, která nedobrou situaci v obci dále zkomplikuje, a že se ohradíme. 
P�edložíme d�kazy, že SpK v�le ke spolupráci s OÚ nechyb�la. A to nám dá právo vyslovit názor na 
�lov�ka, který tuto neobjektivní, nespravedlivou  a neomalenou odpov�� na naši opakovanou 
nabídku ke spolupráci napsal. 

� Ponechme zatím stranou odkaz na vulgaritu �lánk� napsaných n�kterými �leny SpK – k tomu se 
vyjád�íme až v záv�ru. Nejd�íve v�nujme pozornost pokus�m o navázání spolupráce SpK 
s obecním zastupitelstvem a výsledk�m t�chto snah. 

o Když v lednu 2007 vznikl nápad založit v Krompachu ob�anské sdružení, informovali o tom 
pánové S.Chromec a M.Panák osobn� starostu obce.  

o Po zaregistrování SpK na ministerstvu vnitra v dubnu 2007, požádalo SpK o setkání s obecními 
zastupiteli. Cílem jednání, k n�muž došlo 24. dubna 2007 v zasedací síni OÚ, bylo oficiáln� 
informovat obecní zastupitele o vzniku ob�anského sdružení a nabídnout mu spolupráci.  

o V druhé polovin� kv�tna 2007 byly na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj 
publikovány první informace o p�ipravovaném opera�ním programu �esko-saské p�eshrani�ní 
spolupráce. Objevila se možnost získat finan�ní podporu na dlouhodobý rozvoj obce 
z evropských fond�. P�edseda SpK o tom osobn� informoval starostu i místostarostu obce a 
vytišt�nou verzi dokumentu jim ob�ma p�edal. Pozd�ji p�ipojil i n�kolikastránkový výtah 
z pom�rn� rozsáhlého dokumentu. Starosta slíbil, že k této problematice svolá v �ervenci 
mimo�ádné zasedání OÚ a dá p�edsedovi SpK šanci informovat o možnostech, které daný 
opera�ní program obci nabízí, všechny obecní zastupitele. Slib nesplnil. 

o Za dané situace se vedení Spk rozhodlo zorganizovat osv�tovou akci „Krompach v Evrop� 
bez hranic“, na níž bude problematice �erpání finan�ní podpory z opera�ního programu �esko-
saské p�eshrani�ní spolupráce v�nována hlavní pozornost.Akce se zú�astnila �ada zajímavých 
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host� (nap�. prof. PhDr.V. Nálevka,CSc.  z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, p�edseda 
mikroregionu Novoborsko J.Vosecký, ná�elník �eskolipské policie plk. Hýsek, starosta obce 
Oybin, H.J.Goth a další). Starosta ani místostarosta Krompachu pozvání k ú�asti nep�ijali. 
Z obecních zastupitel�  se zú�astnili jen paní M.�ípová a pan F.Audes. SpK po�ídilo z této akce 
multimediální dokument a odeslalo DVD s kompletním záznamem o pr�b�hu jednání starostovi 
obce.  

o S cílem navázat pracovní kontakt s volenými p�edstaviteli obce, byl starostovi na konci �íjna 
2007 adresován otev�ený dopis, v n�mž SpK mimo jiné žádá o svolání spole�ného zasedání 
obecních zastupitel� s p�edstaviteli SpK.  

Citace dopisu SpK: „Vážený pane starosto, chápeme, že rozhodování o p�ístupech 
k problematice rozvoje obce zpravidla p�ekra�uje �asový horizont mandátu jejich sou�asných 
p�estavitel�. P�ijetí strategických rozhodnutí proto vyžaduje uvážlivý p�ístup. Jsou  však 
rozhodnutí, která je t�eba p�ijmout dnes, protože zítra bude pozd�. A rozhodnutí o p�ístupu 
k opera�nímu programu �esko-saské spolupráce na léta 2007 – 2013 mezi n� nesporn� pat�í. 
Proto v��íme, že naší žádosti o spole�né zasedání obecního zastupitelstva s výborem 
SpK vyhovíte, a že Vaši odpov�� obdržíme v zákonem stanovené lh�t� (tzn. do jednoho 
m�síce) na adresu SpK – SpK, J. Vincík, Krompach �. 12“.  

Ani tento pokus o navázání pracovních vztah� nebyl úsp�šný. K setkání op�t nedošlo. 
Pravd�podobným d�sledkem našeho dopisu bylo prosincové rozhodnutí OÚ o z�ízení Výboru 
pro rozvoj obce – viz dále. 

o V první polovin� listopadu (tj. n�kolik týdn� p�ed vstupem �R do schengenského prostoru) se 
obecní zastupitelé pom�rem hlas� 5:2 (proti M.�ípová a F.Audes) rozhodlo nep�edat obecní 
komunikaci zp�t do vlastnictví Libereckého kraje a zabránit tak zpr�jezdn�ní hrani�ního 
p�echodu do Jonsdorfu. Toto stanovisko OÚ vyvolalo odpovídající mediální odezvu. Její 
vyzn�ní bylo p�ímo úm�rné neudržitelnému stanovisku obce v období vstupu �R do 
schengenského prostoru.. Následná podpisová akce SpK ( uspo�ádaná za�átkem prosince 
2007), v níž se 162 ob�an� a chalupá�� vyjád�ilo pro p�edání obecní komunikace zp�t do 
vlastnictví Libereckého kraje, p�im�la OÚ k zahájení tomu odpovídajícího jednání. Tím byla 
kone�n� otev�ena cesta k oprav� obecní komunikace a ke zprovozn�ní hrani�ního p�echodu do 
Jonsdorfu.  

o V polovin� prosince 2007 se obecní zastupitelé rozhodli z�ídit Výbor pro rozvoj obce.Vedení 
Spk toto rozhodnutí p�ivítalo a delegovalo do tohoto výboru svoji t�í�lennou delegaci. Na prvním 
jednání dne 17.12.2007. byl do �ela výboru zvolen p�edstavitel OÚ ve výboru - místostarosta 
Krompachu. Bylo p�ijato rozhodnutí uspo�ádat p�i p�íležitosti vstupu �R do schengenského 
prostoru akci na hrani�ním p�echodu. P�edseda SpK se ujal úlohy p�ipravit výzvu starosty 
Krompachu ke spolupráci se sousedními saskými obcemi a p�edal obecnímu zastupitelstvu 
informace o možnosti získat finan�ní podporu na �ešení  kanalizace z fondu MŽP, a to v�etn� 
kontaktních údaj� na specialistu p�ipraveného poskytnout obci bezplatnou pomoc p�i 
zpracování p�íslušné žádosti. 

Výbor  pro rozvoj Krompachu se podruhé a naposledy sešel 11.1.2008. P�edseda SpK p�ipravil 
pro toto jednání podkladový materiál, který zaslal všem �len�m výboru.Tento materiál, 
obsahující mimo jiné výzvu k uklidn�ní atmosféry v obci a nahrazení spor� soust�ed�ním 
spole�ného úsilí na �ešení v�cných problém�. Z jednání nebyl vyhotoven zápis a p�edseda 
výboru již další jednání výboru nesvolal. Navzdory tomu se na výv�sce OÚ objevila zpráva o 
jeho fungování. A to se stalo d�vodem pro následující dotaz SpK: 

Citace dopisu SpK: „V komisi, kterou vede p. Krej�ík jsou �leny také p�edstavitelé SpK 
p.Chromec, p. Št�pán a p. Vincík. Komise se sešla pouze dvakrát , naposledy 11.ledna 
2008. Z posledního jednání nebyl po�ízen záznam a další sch�zka bu� nebyla svolána 
nebo pokra�uje v práci bez zástupc� SpK a pak to již není p�vodn� zvolený orgán. Pro� 
se na ú�ední desce uvádí, že Komise pracuje?  

Odpov�� OÚ: „Oprava na ú�ední desce – výbor nepracuje a pouze existuje. Není plný 
po�et �len� – ob�ané Krompachu“. 

o N�kdejší p�edstavitel dobrovolného sboru krompašských hasi�� M.Št�pán se obrátil na 
p�edsedu SpK s dotazem, jestli by nebylo možné získat pro hasi�e Tatru 148 z nepot�ebných 
vojenských zásob. P�edseda SpK projednal tuto možnost s �editelem Odboru prodeje 
nepot�ebného vojenského majetku MO �R.. Na základ� získaných informací byla p�ipravena 
žádost o bezúplatný p�evod, kterou podepsal starosta obce. Žádost byla podpo�ená písemnými 
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doporu�eními od starost� saských obcí Jonsdorf a Oybin,. Tato oficiální doporu�ení, získaná 
p�edstaviteli Spk, se odvolávala na p�ipravovanou p�eshrani�ní spolupráci hasi�ských jednotek 
t�í spolupracujících p�íhrani�ních obcí.. Žádost byla ministerstvem obrany �R pozitivn� 
vy�ízena. 

o V únoru 2008 došlo, díky osobní iniciativ� F.Audese, k pozvání p�edsedy SpK na jednání 
s vedením obce, kterého se zú�astnil starosta, místostarosta a obecní zastupitel F.Audes. 
P�edseda SpK byl na tomto jednání pov��en, aby zorganizoval setkání starost� t�í sousedních 
obcí – Krompachu, Jonsdorfu a Oybinu. K prvnímu jednání došlo v b�eznu 2008 v Krompachu. 
Starostové t�í obcí se pak sešli ješt� �ty�ikrát. Starosta Krompachu se zú�astnil t�í setkání – 
sch�zky v Oybinu (�erven) se nezú�astnil bez omluvy a posledního jednání 14.10.2008 
v Krompachu pro zaneprázdn�ní jinými úkoly. 

�  Z tohoto p�ehledu vyplývá, že  autor shora citované odpov�di OÚ na výzvu SpK ke spolupráci 
bu� nemá o d�ní v obcí objektivní  p�ehled, nebo ú�elov�  klame. Chceme doufat, že se nejedná 
o kombinaci obou uvedených d�vod�.  

� A te� ke zmínce o vulgarit� �lánk� napsaných �leny SpK. Všechny �lánky, a� zve�ejn�né na 
stránkách Krompašských rozhled� nebo ve výv�skách, byly podepsány. To p�edevším. A pokud byly 
kritické (což se v demokratické spole�nosti pokládá za p�irozené), ozna�it je za vulgární m�že jen 
n�kdo, kdo význam tohoto slova nechápe. Podle našeho názoru takové �lánky �len� SpK, které by bylo 
možné oprávn�n� ozna�it za vulgární, neexistují. Naproti tomu lze snadno dokázat, že by takové 
hodnocení nepochybn� snesly  mnohé (vesm�s anonymní) vzkazy na adresu SpK, uve�ejn�né na 
webových stránkách našeho ob�anského sdružení. 

� Tady je n�kolik ukázek anonymních vzkaz� z internetových stánek SpK (www.spk 
krompach_wbs.cz). Jedná se o kopie, které pro dokreslení situace v obci uve�ej	ujeme bez jakýchkoli 
úprav, o jejichž autenti�nosti se na našich stránkách m�žete p�esv�d�it sami. 

nezaslepený  |  13.10.2008 23:18:19  

který týden nás seznámíte s odpov�dí OÚ na váš dopis? žeby to bylo zase až to n�jak p�ekroutíte? 
ob�an  |  09.09.2008 15:47:31 

Tak jsem se zase po dlouhé dob� dostal na vaše stránky a p�esv�d�il jsem se že jste banda srá��.Když 
m�ly brigádu na silnici hasi�i tak jsem byl sv�dkem toho jak se to pomlouvalo jak to d�lají špatn� a že to 
vezme voda a ono ejhle drželoto a najednou se svolávají brigády a kdo nep�íjde tak je ten nejhorší 
atd.Co jsi o sob� v�bec myslíte??? Vás z SpK není vid�t nikde jen na výv�skách s kritikou tak už si 
kone�n� šáhn�te samy do sv�domí a proberte se. Dneska vám už nikdo není zv�davej na ty vaše 
komunistické a estébácké metody. Ješt� jste nic po�ádného neud�laly a myslím že nejste pro samou 
zlobu,zapšklost a škod�ní ani schopni n��eho dobrého.Jen psát a škodit to je SpK.Zdaleka se vám 
vyhnu protože nic horšího než jste vy neznám.  
místní  |  16.10.2008 22:49:19 
Tak jsem si p�e�etl ten váš bulvární plátek �íslo 10 a jsem z Vás op�t znechucen.P�ipadá mi že jste 
snad uchylní nebo úpln� blbí to se nedá jinak vysv�tlit.Prost� nedáte pokoj a budete škodit dál.No ono 
od agent� a jejich p�isluhova�� STB se ani nic jiného �ekat nedá. Budte rádi že Vám Obecní ú�ad 
odpov�d�l takto slušn� protože jsou pom�rn� slušní a ne jako vy hulváti. Být tam já a nebo n�kdo jiný 
trošku otrlý tak by Vás s celým slavným SpK musel poslat DO PRDELE. 

 
� A nakonec n�kolik slov o pravd�podobném autorovi nep�ijatelné odpov�di OÚ na nabídku Spk ke 

spolupráci. Pochybujeme, že by jím mohl být starosta obce, i když je pod dokumentem podepsán. 
Skute�nost, že dokument podepsal, a to z�ejm� aniž by se s ním pozorn� seznámil, nasv�d�uje tomu, 
že mu jej k podpisu p�edložil blízký spolupracovník. Styl odpov�di OÚ na otázky SpK, vyjad�ovací 
schopnosti pisatele dokumentu a z�ejmá neznalost významu slova „vulgární“ nazna�ují, že autorem 
textu je n�kdo, kdo je  nedostate�n� p�ipraven na výkon role, která mu byla sv��ena. A kdo se bojí, že 
by proto mohl o svoje postavení v obci p�ijít. Možná je to práv� tento �lov�k, který stojí za 
vytvá�ením nep�átelské atmosféry v obci a nezodpov�dn� kalí vodu.  

Kdy si kone�n� uv�domíme, že je nás v obci jen pár desítek, z nichž ten umí lépe  to  a ten zas 
tohle? A že  hrajeme na stejném h�išti  a úsp�ch  se dostaví jen tehdy, když budeme hrát jako 
jeden tým? 

8.11.2008                      
Marta Chromcová, Stanislav Chromec, Jindra Kalitová, Rudolf Kalita, Pavel Kovalev, Miroslav Št�pán, Josef Vincík, 
Jaroslava Davidová, Petr Mikeš 
 


