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I. �etli jste? 

 
 

Všimli jste si, že OÚ má novou opravenou výv�sku, která mu už ned�lá ostudu. Kone�n� vypadá k sv�tu. 
 
Víte co se d�je kolem krompašských obecních silnic (nikoliv hlavní silnice Juliovka – hranice 
s Jonsdorfem) ?  
Vypadá to, že se to hne i na silnicích, které pat�í obci. Díky aktivit� p. Jirmáska. A co o tom �íká on? 
Požádal jsem ho o stru�nou informaci o stavu v�ci: 
 
„Já jsem jen dokon�il projekt, by� to bylo d�láno za souhlasu OÚ, tak jsem p�esto cht�l, aby se svolala 
mimo�ádná sch�ze, kde jsem všechny seznámi,l co je ud�láno a jaký je další postup. Po schválení a 
odsouhlasení finan�ní spoluú�asti jsem jel se starostou do Hradce (žádáme z Programu rozvoje venkova 
A1 osa III opat�ení III.2 opat�ení III.2.1  podopat�ení III.2.1.1., kde v I.kole žádáme o plných 90%,) správcem 
pro náš kraj je SZIF Hradec Králové, kde jsem žádost zaregistroval a starosta jako oprávn�ný zastupitel 
podepsal. Te� �ekáme na tzv. "chybník", pokud by bylo n�co špatn�, ale dnes jsem s nimi mluvil a zatím to 
vypadá bez chyb, ale ješt� nejsme jak oni �íkají "zú�adovaný". V daném programu není moc žádostí z 
našeho regionu a naše obec je v pop�edí, nebo� jediný dota�ní titul ve sledovaném období je 2x p�ísp�vek 
na územní plán, takže nic co by nám mohlo hodit v�tev pod nohy. Tak jak nejsem pobožný je pot�eba se 
modlit, abychom byli vybráni. Celý projekt navazuje na další vizi,  etapa je v budování a žádost bychom 
cht�li podat pokud to stihneme tak do b�ezna, a když ne tak zase k listopadu. Tam je pot�eba vydat stavební 
povolení, a tak že nemáme ješt� územní plán, tak asi spíše až pozdní listopad 2009.“ 
M.Jirmásek 
 
Tak to je stru�ná zpráva od p. Jirmáska ke stavu ve v�ci obecních silnic ke dni 18.11.2008. Podrobné 
informace i s výpisem z katastrální mapy je k nahlédnutí ve výv�sce OÚ. 

Kal. 
 
 
 
 

II. Nabízíme 
 
Obecnímu  ú�adu 
 
Zde otiskujeme dopis obecnímu zastupitelstvu tak, jak byl na OÚ odeslán. SpK dopisem nabízí, aby se OÚ 
stal garantem Cyrilometod�jských slavností tak, jak je v obcích p�i obdobných p�íležitostech zvykem. 
Nechceme financování  slavností, o to se pokusíme postarat sami, jen nabízíme zviditeln�ní OÚ:  
 
Vážený pane starosto, 
 
 Sdružení pro Krompach o.s.uspo�ádalo dne 5. �ervence 2008 v Krompachu Cyrilometod�jskou 
slavnost, která m�la p�íznivou odezvu. 
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 Pokud   by se  Cyrilometod�jská slavnost  m�la stát  tradi�ní krompašskou akcí, m�l by se jejím  
oficiálním garantem stát Obecním ú�ad. Sdružení pro Krompach je p�ipraveno podílet se  na organizování 
Cyrilometod�jské slavnosti  jako jeho oficiální  partner. Domníváme se, že  by taková  spolupráce  mohla  
p�isp�t  nejen k dokonalejšímu provedení dané akce, ale také  ke zlepšení mezilidských  vztah� v obci. 

P�íští Cyrilometod�jskou slavnost plánujeme uskute�nit dne 4.�ervence 2009. Pokud se rozhodnete 
náš návrh p�ijmout, sd�lte nám prosím jméno obecního zastupitele, s nímž máme p�i p�íprav� této slavnosti 
spolupracovat. . 
 
V Krompachu dne .18.11.2008 

 
S pozdravem 
       Stanislav Chromec 
            p�edseda SpK 

 
Pro sportovce 

Na žádost p. Jirmáska uv��ej�ujeme. 
Pro p�íznivce bílé stopy jsme ve spolupráci se správou CHKO provedli úpravy na ohradnících pro výb�hy a 
pastvy koní a na plánovaných b�žeckých trasách vybudovali branky, které jsou k dnešnímu dni otev�eny.  
Trasy budou udržovány pracovníkem ve spolupráci s n�meckou stranou, aby celá trasa byla vzájemn� 
propojena a byl tak maximální užitek z výletu.  
Zárove� tímto i prosíme milovníky bílé stopy, pokud by m�li ješt� n�jaký nápad k dopln�ní a pop�. vytvo�ení 
jiných stop, aby nás kontaktovali a zcela jist� si vyjdeme vst�íc, nemáme zájem brzdit sportovní aktivity, ale 
zárove� bychom cht�li eliminovat poškození ohradník�. 
D�kuji a sportu zdar Jirmásek, Krompach 

 
 
 

III. Krompach a �as p�edváno�ní. 
 

V sobotu dne 29.listopadu 2008 se koná: 
od 14:00 hod.:  Zdobení váno�ních perní�k� na Obecním ú�ad�  
  v 17:00 hod.:  Bude rozsvícen váno�ní strom za ú�astí pana fará�e, 

který všem zájemc�m posv�tí jejich z domu p�inesené adventní v�nce. 
Všichni  jste srde�ní zváni   mj 
 

 
And�lské slavnosti 5. - 7. prosince 2009 

Vážení p�átelé, 
5. - 7. prosince 2008 po�ádáme v našem domov� And�lskou slavnost. Cílem této komunitní akce je 
propojení života v prost�edí d�tského domova s okolím. Letos se  u nás již podeváté sejdou malí i velcí 
and�lé. 
D�ti i zam�stnanci si Vás dovolují pozvat na spole�né zpívání, radování a prožívání kouzelného adventního 
�asu. V p�íloze zasílám program. 

Mgr. Regina Stiblíková - �editelka DD 

Letní d�m a D�tský domov v Krompachu Vás srde�n� zvou na 9.ro�ník komunitní akce: 

Pátek 5.prosince 
19.00 – 20.00  Zahájení And�lské slavnosti 

Vystoupení d�tí z d�tského domova. Slavnostní zahájení s oh�ostrojem. 
Sobota 6. prosince  
Dnem provází Petr Vacek 
14.00   Malé vinohradské divadlo: Ferda mravenec    
16.00   Lusatia consort: Irské Vánoce  

Adventní koncert v kostele �trnácti svatých pomocník� v Krompachu 
18.00 – 22.00  And�lský ve�er (vstup pouze s and�lskou vstupenkou, and�lský kostým nutný!) 

And�lská hostina. Adventní pásmo d�tí z d�tského domova. 
Písn� Lusatia consort. Zpívání s Letním domem.  

19.00  Divadlo Radar, Ty-já-tr: Pohádky do kapsy     
Ned�le 7. prosince 
9.00 – 12.00  Tvo�ivé adventní dopoledne 

Zdobení perní�k�, práce se d�evem, hudební  dílni�ka romane gil´a, váno�ní 
p�ání�ka, malování svícínk�, tvorba lampión�. 
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And�lská slavnost se koná v prostorách D�tského domova, není-li uvedeno jinak. 
Vstupné dobrovolné. 
.................................................................................................................................................... 
Po�ádá ob�anské sdružení Letní d�m ve spolupráci s D�tským domovem v Krompachu. 
o.s.Letní d�m, Jate�ní 9, 170 00 Praha 7, www.letnidum.cz, andele@letnidum.cz 
 
And�lskou slavnost 2008 podporují: 
Ministerstvo práce a sociálních v�cí � Nadace Dobré dílo sester sv.Karla Boromejského �  NROS ze sbírky 
„Pomozte d�tem!“ a další dárci � Sodexho spole�né stravování a služby s. r. o. 	  
K farnost Cvikov 	  
Všichni ú�inkující vystupují bez nároku na honorá� 

 
Mikulášská pro dosp�lé v restauraci „Na vyhlídce“ 
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Jelikož m�la kapela p�i svém prvním vystoupení velký úsp�ch, dohodli jsme se na dalším vystoupení u 
p�íležitosti Mikuláše. 

 
 

24.prosince 2008 se koná 
 

od 16:00 hod. v místním kostele Št�drove�erní bohoslužba 
 
Nemáme to zatím potvrzené, ale asi bude jako loni Boží sv�tlo. Bude možné si jej odnést dom�. Sch�zku 
s panem fará�em máme v pátek, tak se jej na toto up�esn�ní zeptám. Loni to byla aktivita pana fará�e, a tak 
nevíme, zda-li bude i dnes, ale doufám, že se to povede. 
Rádi bychom pokra�ovali v nastartované tradici. 

mj 
 

A my k tomu �íkáme: „A� se stane krásnou tradicí, kterou se poda�í udržet. 
Loni to byla velmi hezká a velmi p�íjemná akce, která podtrhla atmosféru Št�drého dne. Celé lo�ské 
vystoupení a provedení bylo krásné a d�tem ze zámku se velmi vyda�ilo a nejen jim, ale všem, kte�í 
se podíleli. 
Všichni si jist� p�ejí, aby se v tomto duchu pokra�ovalo každý rok 

Kal 
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IV. Pov�sti, historie a zajímavá místa v okolí, o kterých stojí za to n�co v�d�t nebo 
je navštívit. 

 

 

Základní škola Krompach, s p. u�itelem Barkmanem - jednot�ídka, asi kolem roku 1959.  
Poznáte se?  

 

V. N�co málo veselého 
� Somálský imigrant p�ijede do Teplic. 

Zastaví prvního �lov�ka, kterého potká a �ekne mu: 
"Díky, pane �echu, že mn� necháváte v téhle zemi a zajiš�ujete mi ubytování, stravování, 
léka�skou pé�i a vzd�lání zdarma!" 
Muž ale odpoví: "Ne, mýlíte se, já jsem Rom." 
Somálec jde dál a potká dalšího kolemjdoucího: 
"D�kuji za vaši krásnou �eskou zemi!" 
Ale kolemjdoucí odpoví: "Já ne �ech. Já Vietnamec." 
Somálec jde dál, potká dalšího kolemjdoucího, pot�ese mu rukou a �ekne: 
"Díky za báje�né �echy!" 
Kolemjdoucí �ekne: "Nejsem �ech, jsem Cikán!" 
Somálec nakonec potká krásnou ženu a podez�ívav� se zeptá: 
"Jste �eška?" 
Žena odpoví: "Ne, jsem z Kazachstánu." 
Somálec je zmatený a ptá se: "A kde jsou proboha všichni �eši?" 
Kazaška se podívá na hodinky, pokr�í rameny a odpoví: "Asi v práci!" 

 
� P�ijde pod�ízený za šéfem a �íká: "Chci p�idat." 

Nad�ízený se na n�j p�ekvapen� podívá, poklepe mu s úsm�vem po zádech a �íká:"No tak p�idejte!" 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

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

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. 


