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A co máme nového? Událo se toho mnoho. 
�T�TE 

 
 

I.Požádali jsem OÚ o vyjád�ení k n�kolika problém�m a nabídli spolupráci.  
(Viz minulé �íslo 6.) 

Obdrželi jsme zatím jen dopisem odpov��, že nám bude odpov�zeno po ve�ejném zasedání OÚ.  
Tak si tedy, s nap�tím, po�káme na odpov��. 

(Kal.) 
 

II.Dále jsme požádali KÚ v Liberci o vyjád�ení ohledn� stavu p�evzetí silnice do 
správy kraje.  (viz minulé �íslo 6) 

 
Jaký je stav dnes? 

Toto je internetový výpis z programu jednání zastupitelstva LK 
(�ást, týkající se Krompachu) 

 
Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konané dne 26.08.2008 
Bod po�adu jednání:       

Název : Majetkoprávní operace - p�ijetí daru: 

 1) pozemku v k.ú. Nová Ves nad Nisou od Josefa 
�erného 

 2) pozemk� v k.ú. Turnov, Bukovina u Turnova a Mašov 
u Turnova od M�sta Turnov 

 3) pozemk� v k.ú. Kloko�í u Turnova od Obce Kloko�í 

 4) pozemk� v k.ú. Lomnice nad Popelkou a Chlum pod 
Táborem od M�sta Lomnice nad Popelkou 

 5) pozemk� a stavby silnice v k.ú. Krompach od 
Obce Krompach 

 6) pozemk� v k.ú. Semily od M�sta Semily 

 
D�vod p�edložení: Ustanovení § 36 zák. �. 129/2000 Sb., o krajích 

Zpracoval: Irena Srpová 
odborný pracovník majetkoprávního odd�lení 

 Mgr. Jan �erný 
odborný pracovník majetkoprávního odd�lení 

Projednal: rada kraje dne 12.8.2008 
 

Vydává: Ob�anské sdružení SpK o.s. jako ob�asník  �.7  Vychází: 5.9.2008 
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 výbor finan�ní dne 20.8.2008 
 

P�edkládá: Ing. Karel Dolejší 
statutární nám�stek hejtmana, pov��ený vedením resortu 
ekonomického 

Návrh na usnesení: 
5. a) p�ijetí daru p.p.�. 1810/2 o vým��e 13992 m2, ostatní plocha, zp�sob využití silnice,  v�etn� 

stavby silnice na p.p.�. 1810/2 v k.ú. Krompach, obec Krompach, evidováno na listu 
vlastnictví �. 1 u Katastrálního ú�adu pro Liberecký kraj, Katastrální pracovišt� �eská Lípa, od 
Obce Krompach, se sídlem Krompach, 471 57 Krompach v �echách, I�: 00673421, hodnota 
daru �iní 2,100.400,-K�; (slovy: dvamilionystotisíc�ty�istakorun�eských), 

    b) sv��ení takto nabytých nemovitostí do správy Krajské správy silnic Libereckého kraje, ke dni 
právních ú�ink� vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního ú�adu pro 
Liberecký kraj, KP �eská Lípa, 

Zastupitelstvo kraje po projednání 

s c h v a l u j e  
5. a) p�ijetí daru p.p.�. 1810/2 o vým��e 13992 m2, ostatní plocha, zp�sob využití silnice,  v�etn� 

stavby silnice na p.p.�. 1810/2 v k.ú. Krompach, obec Krompach, evidováno na listu 
vlastnictví �. 1 u Katastrálního ú�adu pro Liberecký kraj, Katastrální pracovišt� �eská Lípa, od 
Obce Krompach, se sídlem Krompach, 471 57 Krompach v �echách, I�: 00673421, hodnota 
daru �iní 2,100.400,-K�; (slovy: dvamilionystotisíc�ty�istakorun�eských), 

    b) sv��ení takto nabytých nemovitostí do správy Krajské správy silnic Libereckého kraje, ke dni 
právních ú�ink� vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního ú�adu pro 
Liberecký kraj, KP �eská Lípa, 

5. 
D�vodová  zpráva 

D�vodem p�edložení této majetkoprávní operace je žádost odboru dopravy o p�ijetí daru - pozemku a 
stavby silnice k plánovanému silni�nímu hrani�nímu p�echodu s N�meckem od Obce Krompach. 

Bývalá silnice III/27017, vy�azená ze silni�ní sít� v roce 1995, bude op�t za�azena do silni�ní sít� po 
otev�ení hrani�ního p�echodu. 
Odbor dopravy i budoucí správce - p�ísp�vková organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje - 
souhlasí s p�ijetím výše uvedeného pozemku i stavby silnice. 
Dle sd�lení obce �iní hodnota daru 2,100.400,-K� na základ� znaleckého posudku �. 1710/41/1998 ze 
dne 5.6.1998. 
Z d�vodu urychlení projednání je materiál p�edkládán ke schválení Rad� Libereckého kraje  bez 
stanoviska Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje (nejbližší  
zasedání 26.08. 2008) 
O majetkových záležitostech kraje, jakými jsou nabytí a p�evod nemovitých v�cí, rozhoduje ve smyslu 
ustanovení § 36 písm. a) zákona �. 129/2000 Sb., o krajích (krajské z�ízení), ve zn�ní pozd�jších 
právních p�edpis�, Zastupitelstvo Libereckého kraje v samostatné p�sobnosti. P�edtím jsou návrhy 
p�edkládány k projednání Rad� Libereckého kraje.  

 
Bohužel, k dnešnímu dni, zápis ze zasedání zastupitelstva o oficielním schválení 

zastupitelstvem není na internetových stránkách.  
 
 

Pavel Kovalev hlásí, že je (podle informace od dr. Švehly) vít�zn� dobojováno a p�edání bylo 
zastupitelstvem schváleno. No, po�káme na oficiální stránky LK. 
 

Tolik zatím, k té „naší“ silnici. Tak snad se opravy už, v dohledné dob�, kone�n� do�káme.  
(Kal.) 
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III.rubrika   „I TOTO JE KROMPACH“ 
 

Ukazujeme v ní, co Krompach hyzdí a co je p�kné.  Dnes trošku jinak. O p�kné v�ci která se udála a 
s tímto tématem také úzce souvisí. 

 
Jak jste si mohli všimnout, v sobotu 30.8.2008, prob�hla v obci dobrovolná brigáda na opravu cest. 
Je nutno se o ní zmínit a všem zú�astn�ným, alespo� tímto zp�sobem pod�kovat, 
když se starosta obce ani neukázal. 

(Kal.) 
 

Ach, ty vozovky… 
Již delší dobu se v obci neplodn� diskutovalo o nutnosti pustit se do opravy vozovky na horní 
Krompach, když už obecní ú�ad (údajn�) zaplatil za materiál, který ležel na hromadách na  
oto�ce autobusu. Pro� údajn�? Protože OÚ neinformuje, ml�í, mlží… Když už n�kolik týdn� 
navíc zahálel motorový válec zap�j�ený ochotným panem Provazníkem a hrozila nutnost jeho 
navrácení, pochopili n�kte�í ob�ané, že pan starosta akci neodstartuje. M�l mnoho d�vod�, pro� to 
nejde. Vždy n�co chyb�lo. Nakonec chlapy zahanbila žena, paní Barbora Posejpalová 
navštívila obecní ú�ad, dozv�d�la se, že není �as, nejsou lidi, bude hasi�ská sout�ž a kdoví co ješt�.  
Zorganizovala tedy brigádu sama, nechala si vyrobit pozvánky, sama je roznesla,  na Valech se o to 
postarala její sestra a ono to vyšlo! To, co m�l ud�lat starosta, ud�lali si ob�ané sami, jak už je  místní 
život nau�il.  Horní Krompach zastupovala tém�� celá rodina Jirmáskova, pan B�lohlávek, pan 
Kulíšek, pan Prokop�ák a pan Št�pán, který  odvážel materiál svou multikárou. Pan Lukáš Jirmásek 
zase jezdil traktorem s vlekem, ale bohužel zklamala zap�j�ená nakládací technika a tak se ke slovu 
dostaly lopaty. Rozhrabovat dr� pomáhala paní Audesová s dcerou Barbarou, paní Jirmásková a 
n�kolik chlapc� z D�tského domova. 
     Valy vyslaly hned dv� frézy s korbou (pan Pomaha� a Lampár), které navozily materiál na silnici 
vedoucí k bývalé policejní stanici. Hráb� a lopaty si p�inesli pánové Mikeš, Pavel Šíma, Kalita, Michal 
Stibr a Soldán. P�ed svým domem pomohl i pan Klacek. Nakládání na vozy se zú�astnili pánové 
Kubeš a Metli�ka z Val�, Michal David, který také odvezl n�kolik f�r drti vlastní frézou, Renata 
Audesová a pan Provazník s dcerou. Ten se navíc marn� pokoušel nastartovat zap�j�ený stroj na 
nakládání. V tom se mu snažili pomoci pánové Jirmásek se synem a Krej�ík. Neusp�li a stroj byl 
vrácen. 
    Zastupitelé nejen, že akci neum�li zorganizovat(prý ani necht�li), ale ani se jí nezú�astnili, na což si 
již ob�ané dávno zvykli. �estnou výjimkou byl pan Audes, který po celou dobu, tedy tém�� 10 hodin, 
obsluhoval bez vyst�ídání vibrující válec, což prezentovalo p�kných pár kilometr� ch�ze.  Také místní 
hasi�i, krom� p.Jirmáska ml., se akce neú�astnili.  
     Pro delší pracovní neschopnost se omluvil pan Vincík, tak alespo� sponzoroval naftu do válce a 
nápoje pro brigádníky. Jelikož nebyl dod�lán celý úsek sm�rem ke Hvozdu, bude nutné ješt� jednou 
akci zopakovat a tentokrát vzít do plánu i cestu na Valy, odbo�ující za poštou. 
     Všem zú�astn�ným pat�í up�ímné pod�kování, kterého se od radnice z�ejm� nedo�kají. 
Pokud jsem na n�koho neúmysln� zapomn�l, pat�í mu má  omluva.  
 

Své post�ehy zapsal Josef Vincík 
 

POD�KOVÁNÍ 
 
Cht�la bych touto cestou pod�kovat všem, kte�í se v sobotu 30.8.2008 zú�astnili brigády na opravu 
vozovky v Krompachu. 
Byla to akce na poslední chvíli, takže bez velkých p�íprav. To se také podepsalo na selhání zap�j�eného 
stroje na nakládání drt�, ale to nikomu z p�ítomných neubralo na elánu a pokra�ovalo se dál a ru�n�. 
P�es veškeré problémy, a tím i �asové prodloužení celé akce, máme lepší vozovky. 
Mám z této "hurá" akce radost a to je zásluha brigádník� z �ad trvale bydlících i rekreant�. Bylo i pár lidí, 
kte�í se omluvili, ale slíbili ú�ast p�íšt�..! ! 
Doufám, že po zkušenostech ze soboty, n�jaké p�íšt� bude....Zlepšovat a pomáhat obci se dá r�zn�, jen 
chtít. A te� víme, že to jde. 

D�KUJI    Barbora Posejpalová 
 
 

- Až se nám poda�í shromáždit fotodokumentaci, tak ji zve�ejníme ve výv�sce proti OÚ a 
u restaurace „Na vyhlídce“ - 
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N�kolik fotografií které jsou již k dispozici, jak se ráno za�ínalo. 
 

   
Rozváželi, krom� Jirmáska s traktorem, ti, co m�li svoji zahradní techniku 

   
       Technika, která m�la práci uleh�it a zklamala   Pomáhali i d�ti ze zámku 
 

IV. Sobota 23.8.2008 
 

Dne 23. srpna 2008 prob�hla v restauraci Na Vyhlídce dlouho avízovaná akce ke 40. výro�í okupace 
�eskoslovenska Sov�tským svazem a n�kterými vojsky Varšavské smlouvy. Pan Stanislav 
Chromec dob�e p�ipraven a vybaven dobovými materiály, promítl n�kolik krátkých film� z 
tzv.Pražského jara a z období, které následovalo, seznámil p�ítomné se situací v armád� a také s 
osudy n�kolika známých i neznámých jednotlivc�. 
Akce se zú�astnilo n�co kolem 25 ob�an�, p�evážn� chalupá�� a do jednoho pam�tník� uvedených 
událostí. Ješt� po tak dlouhé dob� se mimod�k p�ítomným svíraly p�sti, když z plátna zavanula 
tehdejší atmosféra. 
Po promítání a slovním komentá�i prob�hla krátká beseda a promluvilo i n�kolik p�ítomných divák�. 
Všichni pak pod�kovali za zprost�edkovaný zážitek potleskem a akce asi po 100 minutách skon�ila.  
Byl to další p�ísp�vek k obnovení spole�enského života v naší obci a m�žeme se t�šit, že nebyl 
poslední. 

zaznamenal   Josef Vincík.  
 
V. Krompach - dobrovolný hasi�ský sbor a technika ze zrušených záchranných 
sbor� ministerstva obrany. 
 
Bezúplatný p�evod hasi�ské Tatry 148 do majetku obce 

Z Odboru prodeje nepot�ebného vojenského materiálu Ministerstva Obrany jsem byl 
informován, že se žádosti Krompachu o bezúplatný p�evod Tatry 148 pro místní hasi�skou jednotku 
vyhovuje. Starosta V. Holan  bude o kladném vy�ízení žádosti informován dopisem ze dne 22.8.200. 
Zplnomocn�ný p�edstavitel obce m�že Tatru 148 v Novém Ji�ín�.p�evzít.  

Vy�ízení p�íslušné žádosti, kterou pro OÚ, a to v�etn� písemného doporu�ení od starost� 
Jonsdorfu a Oybinu, p�ipravilo SpK. Na Ministerstvo obrany byla žádost odeslána Obecním 



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

5/5 

ú�adem. Obecní zastupitelé se však  rozhodli na odpov�� Ministerstva obrany  ne�ekat  a  Tatru 
148 (údajn�  za 100.000 K�) zakoupit. 

První odezva Ministerstva obrany ke krompašské žádosti byla zdrženlivá. Zakoupení Tatry 
148, k n�muž došlo ješt� p�ed doru�ením tohoto prvního dopisu z ministerstva obrany, se proto mohlo 
do�asn� jevit jako prozíravý �in. 

Obrátil jsem se tehdy na vedoucího p�íslušného odboru Ministerstva obrany  se žádostí o 
vysv�tlení. Sd�lil mi, že žádost Krompachu nebyla zamítnuta, ale  byla naopak (s doporu�ením na 
kladné vy�ízení) postoupena p�íslušné komisi k rozhodnutí. Sou�asn� mne ujistil, že bude v tomto 
smyslu telefonicky informovat starostu V.Holana. 

Za situace kdy má OÚ Krompach k dispozici dv� stejná vozidla, existují tyto možnosti: 
� bezúplatné p�evzetí Tatry 148 od ministerstva obrany odmítnout s tím, že si obec už 

tuto techniku po�ídila 
�  nebo posoudit, zda je vozidlo nabízené  k bezúplatnému p�evodu do vlastnictví obce 

ve stejném nebo dokonce  v lepším stavu než to zakoupené, a pokud ano, pak 
bezúplatný p�evod akceptovat a d�íve zakoupené vozidlo prodat. 

Druhou alternativu �ešení jsem starostovi Krompachu panu V.Holanovi prost�ednictvím e-
mailu doporu�il.  

V Krompachu dne 23.8.2008 
Stanislav Chromec 
p�edseda SpK o.s. 

 
VI. Zákon o obcích   

 
Vzhledem k množství d�ležitých událostí, které se udály a p�ímo se dotýkají obce a jejích obyvatel, v tomto �ísle 

pokra�ování zákonu vypouštím. Pokra�ování zase p�íšt�. 
 

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

O Jonsbergu 
Z tmavých korun starých smrk� a jedlí lesa, ležícího u Schanzendorfu, se zvedá tak zvaný Jonsberg. 
Lidová mluva vypovídá, že jedna chudá, do nouze upadlá matka, která obtížn� zachovávala sv�j život 
sb�rem a prodejem lé�ivých bylin, v hustém lese zavraždila své malé dít� a zahrabala jej pod 
mohutnou jedlí.  
Od té doby se zjevoval, ve�er co ve�er, duch tohoto dít�te a strašil osam�lé poutníky. 
Teprve až když jednou, náhodou, jeden unavený poutník nebo lesní d�lník, ve stínu této mohutné jedle 
p�enocoval, nalezl duch tohoto dít�te sv�j klid a pokoj. 

 (Kanap) 

 
VIII. N�co málo veselého na záv�r: 
 
O �em sní ženy? 

O sv�tovém míru, �istém životním prost�edí a o odstran�ní hladu. 
O �em sní muži? 

Z�stat viset ve výtahu s atraktivními dív�ími dvoj�aty.  
 
IX. Co si p�e�tete p�íšt�?? 
Chystá se výroba biobriket v Krompachu (p. Jirmásek) 
Jak je to s fondy a kde a jak získat dotace(Ing. J. Kalitová) 
Jak to bylo se silnicí - historie tahanic o silnici a doufám, že bude již na internetu zápis o silnici z LK(Chromec) 
Pokra�ování pravidelných rubrik v�etn� historie obce(Vincík, Kal, Kanap) 
 

A co vy ? Nemáte nám�t, p�ísp�vek?? Sem s ním. 
 

Tak do �eho se zase spole�n� pustíme? Jak je vid�t, dokážeme se spolu pustit do 
dobré v�ci a i ji provést. Je to ješt� dobré. Ješt� jednou všem t�m, co se zú�astnili 

brigády ve�ejn� d�kujeme. 
 

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. 


