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Vážení čtenáři, 

tak první vydání našeho občasníku máme šťastně za 

sebou. Musíte nám prominout nějaké ty chybičky, 

zejména co se týká úpravy textu, učíme se za pochodu. 

Jen doufáme, že se úroveň bude pomaloučku zvyšovat, 

děláme pro to maximum. V tomto a dalším čísle se již 

zaměříme na konkrétní problémy, které nás trápí a které 

nejsou uspokojivě řešeny, nebo nejsou řešeny vůbec.  

Zde znovu připomínám, že i vaše pomoc je a bude 

potřebná, už třeba vaše příspěvky do těchto Rozhledů 

velice rádi uvítáme a dostanou patřičný prostor. 

Pište na adresu: P. Mikeš, Krompach - Valy 207, 

nebo na e-mail: petr_mike@quick.cz. 

       P. Mikeš 

 

Informace o zahájení česko - saské spolupráce. 

 Jednání mezi starosty tří pohraničních obcí bylo 

ZAHÁJENO. 

 První jednání se uskutečnilo dne 19.3.2008 v  

Krompachu. Starosta p. V. Holan pověřil moderováním 

a vedením setkání p. genmjr. S. Chromce. Přítomní byli 

seznámeni s možnostmi a podmínkami soutěže o 

finanční podporu z operačního programu česko-saské 

spolupráce. Starostové z Jonsdorfu a Oybina vyjádřili 

politickou vůli vstoupit do této soutěže a společně 

usilovat o dlouhodobý rozvoj všech tří obcí. 

 Bylo rozhodnuto vypracovat rozvojový záměr, s nímž 

obce do soutěže půjdou. Podklady vyhotoví komise 

sestavená ze zástupců zmíněných obcí. 

 Organizační zabezpečení dalších společných jednání 

bude střídavě probíhat v zúčastněných obcích. 

 Pan starosta Holan v bodě „různé“, informoval o o 

připravované rekonstrukci hraniční komunikace a 

zprůjezdnění hraničního přechodu. 

 Pan starosta H. J. Goth z Oybina informoval o účasti 

jeho obce i v jiných společných projektech a připustil 

možnost spolufinancování projektové fáze z dalších 

zdrojů. 

 Druhé jednání proběhlo 26.4.2008 v Jonsdorfu. 

Hlavním bodem byla prezentace námětů na formulace 

společných záměrů pro vstup do soutěžě. 

 Dále byla saskou stranou otevřena otázka zprůjezdnění 

hraničního přechodu Krompach - Jonsdorf s tím, že  saská 

strana je připravena odstranit zákazové značky, pokud tak 

učiní česká strana. Zde starosta p. Holan a místostarosta p. 

Krejčík znovu upozornili na havarijní stav vozovky a na 

nutnost počkat s otevřením¨přechodu až po její rekonstrukci. 

Pan starosta Goth nabídle možnost intervence saské strany 

na Liberecký kraj se žádostí, aby tento proces byl co nejvíce 

urychlen. 

 Třetí jednání proběhlo dne 13. 5. 2008. Bylo to setkání jen 

dvou starostů a to z Oybina  a Jonsdorfu, Krompach 

reprezentovala dvojice p.Audes (člen obec. zastupitelstva) a 

S. Chromec (předseda SpK). 

Všichni účastníci setkání si začínají uvědomovat, že 

pozornost, kterou EU problematice přeshraniční spolupráce 

věnuje, je výzvou a neopakovatelnou příležitostí, která se 

jedné české a dvěma saským obcím nabízí. 

    Náměty na vypracování společného záměru, s nímž obce 

zamýšlejí vstoupit do operačního programu česko-saské 

spolupráce,  předložili zatím  jen představitelé  Jonsdorfu  

(1 námět) a Krompachu (7 námětů).  

   Námět vyhotovený Jonsdorfem spočívá ve vybudování 

hvězdicové sítě turistických stezek z Jonsdorfu, 

Krompachu, Oybinu a Petrovic směřujících na vrchol 

Hvozdu a k  hradům, zámkům a klášterům v našem 

společném regionu. 

   Starosta Oybinu pozitivně reagoval zejména na první 

z námětů předložených Krompachem, a to na rekonstrukci  

respektive obnovení historické komunikace propojující 

Krompach s Oybinem (od požární nádrže v centru obce  po  

úpatí Hvozdu do Oybina-Hainu) a vybudování „Domu 

partnerství“ rekonstrukcí objektu bývalého hostince „Franz 

Josef ´Höhe“  nacházejícího se na státní hranici. Obnovení 

této hraniční komunikace spolu s rekonstrukcí komunikace 

spojující Krompach s Jonsdorfem (což by měl zajistit 

Liberecký kraj) by umožnilo mimo jiné propojení všech tří 

obcí známým  Oybin expresem (Gummibahn).  

   Příští schůzka se uskuteční 11. 6. 2008 v Krompachu. Na 

základě společného požadavku saských starostů by se 

jednání měla zúčastnit paní Hübnerová z Euroregionu Nisa. 

Její spoluúčast se zavázal zajistit předseda mikroregionu 

Novoborsko p. J. Vosecký. 
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    Překvapení. 

    Dne 7.5.2008 jsem se zúčastnil veřejné schůze 

obecního zastupitelstva obce Krompach. Dříve jsem 

v této obci bydlel a mám  dosud ke Krompachu  určitý 

vztah. 

    Velmi se zajímám o události, které se  tu dějí,  

jestliže mohu býti nějakým způsobem nápomocen, rád 

pomůžu. A to jak z pozice člena zastupitelstva  města 

Cvikov, tak z pozice člena SpK, o.s. .V poslední době 

se skoro vše točí okolo zprůjezdnění hraničního 

přechodu a opravy  komunikace vedoucí na tento 

přechod. Na tento problém jsem se zaměřil, začal se o 

něj zajímat a zjistil jsem, že ze strany obecního 

zastupitelstva došlo k určitému pochybení. Jednalo se 

o administrativní krok vedoucí k předání komunikace 

do vlastnictví Libereckého kraje. Po mém upozornění 

na tento problém se pan starosta zachoval podivně a 

místo  následné polemiky k dané věci urážlivým 

způsobem začal zpochybňovat moji přítomnost a 

přidal i pár dalších invektiv. 

    Byl jsem nemile překvapen chováním nejvyššího 

představitele obce. Choval se jako dítě, kterému chtěli 

vzít hračku. Dle mého názoru to není člověk na svém 

místě. Zkostnatělé představy o vedení obce spadají do 

hluboké minulosti a pan starosta by  měl  znát  

význam slov, která pronášel při skládání slibu po 

zvolení do vedení obce a uvědomit si, že  už pár let tu 

máme demokracii a svobodu slova. 

  Pavel Kovalev 

 

Poznámka: 
  Když  obecní úřad po volbách dostal 9 ks příruček pro 

zastupitele, kde je populární a poutavou formou každý 

seznámen se zákonem o obcích, nebyly příručky rozdány a 

SpK  pro zájemce z řad zastupitelů muselo tyto příručky 

shánět. 

    Kdyby na naší  radnici je zastupitelé měli a četli, 

nemuselo by docházet k takovýmto nepříjemnostem pro obě 

strany, že nevědí s kým jsou povinni jednat, kdo má právo se 

vyptávat a komu musí odpovědět.. 

    Protože SpK přišlo na jednání obecního zastupitelstva  se 

zcela jiným cílem, nebylo vhodné vyvolat konflikt  

upozorněním na  nevhodné chování  a reagovat ihned. Ale 

bez odezvy ten výstup zůstat nesmí. Veřejný činitel má ctít 

práva občanů a umět se ovládat.   

    

    To jsou věci!!! 

   Jako občan obce Krompachu  po posledních 

událostech, zejména okolo otevření hranic a věcí s tím 

souvisejících, jsem začal více poslouchat a registrovat  

věci, situace a další stavy, které se snad jinde  

nevyskytují.  Kde se může stát, že starosta obce mluví 

o otevření hranice se sousedním Saskem, pozve si na 

tuto akci své sousedy z druhé strany hranic, předá 

nabídku ke spolupráci, popije s nimi šampaňské a tím 

celou věc považuje za vyřízenou. Asi měl chuť  na 

víno na čerstvém vzduchu. Když fyzickou práci 

(odvalení překážek) udělají dobrovolníci, hned nechá 

tyto překážky vrátit zpět a aby jeho vůle byla očividně 

zřejmá,  doplní příjezdní komunikaci dopravními 

značkami, tak aby následně policisté ČR mohli od 

troufalých řidičů vybírat pokuty. To, že naše země  

vstoupila do Schengenského prostoru, zkrátka na 

Krompachu neplatí. Výmluvy na stav komunikace 

jsou liché, kdyby ihned po nabídce Libereckého kraje 

obec zareagovala kladně a silnici předala, mohla 

ušetřit dost peněz, už jen za dopravní značky , které v 

současné době konečně nainstalovala, ačkoliv 

"pasport dopravního značení" platí již od r.2002. Toto 

by bylo součástí  rekonstrukce vozovky. Rovněž 

nesmyslné požadavky  při předání komunikace jsou 

jen  obstrukční kroky tak, aby aktu, který si přeje 

většina obce, nebylo dosaženo. 

   Vzhledem k možnosti prostudovat "zákon o obcích" 

se  člověk diví, že ačkoliv většina zastupitelů již 

pracuje druhé volební období, někteří i více, tito tento 

zákon porušují, dá se říci, že ho  neznají, pouze ty 

odstavce , které se hodí jim. Jak jinak by se mohlo 

stát, aby  na občanovi obce byly požadovány peníze 

za žádost na protažení příjezdové komunikace v zimě  

k nemovitosti, za připojení na obecní kanalizaci u 

osob majících nemovitost v obci,  přičemž zákon 

nerozlišuje rozdíl mezi trvale bydlícím a majitelem 

nemovitosti. Proč těmto majitelům bude  při případné 

výstavbě další etapy kanalizace upíráno právo se na 

tuto kanalizaci napojit. 

  Na veřejné schůzi zastupitelstva jsou lidé, kteří mají 

jiný názor na diskutované téma napadáni neomaleným 

způsobem. 

  Jsou vymýšleny akce, viz  rekonstrukce čističky. Jde 

o řešení polovičaté, nesplňující základní požadavek,  

což je snaha odkanalizovat celou obec. 

Na návrh řešení této situace výstavbou kompletní 

čističky na Juliovce nebo ve spolupráci s obcemi 

ležícími níže jsou hledány výmluvy, proč to nejde. 

Vše se svádí na instituce, které  by případně byly 

účastníky řízení, přičemž na následné dotazy tyto 

instituce reagují s podivem, neboť s nimi nikdo tyto 

otázky nediskutoval. 

  Další věc je otázka územního plánu. Starosta se 

snaží s místostarostou o všem rozhodovat sám a 

žádným způsobem se nesnaží, aby se k této věci 

vyjádřilo co nejvíce občanů. Co tím sledují? Kde 

berou tu jistotu a odvahu, že oni jsou ti 

nejpovolanější? Za svá rozhodnutí se budou jednou 

zpovídat  občanům. Budou schopni se jim při tom 

podívat do očí? 

  Na tomto místě by bylo možné ve výčtu jejich velice 

podivných kroků pokračovat, ale většina rozumných 

občanů naší obce sama vidí ony kroky, nad kterými až 

zůstává rozum stát. 

       Krompach červen 2008    BOB 

 

   Vážení čtenáři, sousedé! 

 Od příštího vydání budeme pravidelně informovat o 

právech a  povinnostech občanů k obci a o 

povinnostech  obce k občanům, které vycházejí 

ze zákona o obcích  

    

    Společenská rubrika. 

    Vzhledem k tomu, že matrikář  SpK Míla Panák je 

nemocen, nemáme možnost získat informace o počtu 

členů, kteří v měsíci dubnu až červnu slavili  své 

narozeniny. Proto všem, kteří v této době oslavili 

nějaké osobní výročí,  přejeme mnoho pevného zdraví 

do dalších let. 

    Gratulujeme!            

 

 


