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Vážení spoluob čané, tak tady máme konečně po dlouhé zimě zase jaro. Začíná nová sezóna. Opět začíná 
pravidelný roční kolotoč sekání trávy, hrabání listí a úklidu sněhu. Víc ročních období v Krompachu vlastně ani není. 
Přejeme Vám všem hodně úspěchů, radosti, zdraví a pohody. 
Opět se připravují některé akce pro Vaše potěšení i zábavu. Věříme, že se do nich i sami rádi zapojíte a pomůžete 
nám, aby byly úspěšné. 
Nadále se budeme snažit o zlepšení životního prostředí v obci pro všechny. 

Za SpK  
Kalita Rudolf  

 

 
Spole čné akce  

 
Úprava prostranství p řed kostelem, na které dostalo SpK grant od nadace V IA    
 

Je tady jaro a začali jsme s prvními kroky na jeho úpravě. 
10.4. proběhly úvodní práce. Vytyčovaly se terénní úpravy a upravovaly se náletové křoviny. 
Společné práce měly velký úspěch a zúčastnilo se jí cca 30 lidí, včetně starosty a členů zastupitelstva 
obce i členů místního SDH, dětí, místních občanů, chalupářů.Hasiči vypomohli i technikou. 
Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se sejdeme na pokračování a společnými silami dílo 
dokončíme a potom společně oslavíme. 

 

    
 

   
 

Vydává: Občanské sdružení SpK o.s. jako občasník  č.04/10           Vychází: duben 2010  
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A prší a prší a prší! Ale stihli jsme to! 
Práce byly úspěšné. Ještě jednou děkujeme. Ať se nám společné dílo podaří. Příště se sejdeme 24.4.2010. 

 
 

Právní pov ědomí  
 
Blíží se letos volby, tak t řeba malinko o volbách. P řipravili jsme pro vás „volební seriál“- výb ěr z volebního 
zákona.  

§ 4  
Právo volit 

(1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce4) za předpokladu, že jde o 
státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, 
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému 
pobytu,5) a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž 
právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv, (dále jen "volič"); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním 
postavením (dále jen "územně členěné statutární město") anebo městské části hlavního města Prahy6) má právo volit 
ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části. 
(2) Překážkami výkonu volebního práva jsou 
a)   zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 

b)   zbavení způsobilosti k právním úkonům,7) 

c)   zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,8) nebo 

d)   výkon vojenské základní nebo náhradní služby,9) vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo 
služba vojáka z povolání v zahraničí.10) 

§ 5  
Právo být volen 

(1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle 
§ 4 odst. 2 písm. a) a b); členem zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního 
města nebo městské části hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, u kterého není překážka ve výkonu 
volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části 
přihlášen k trvalému pobytu. 
(2) Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je 
neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce, města, územně členěného statutárního města nebo 
hlavního města Prahy zařazeným do obecního nebo městského úřadu této obce nebo města nebo Magistrátu hlavního 
města Prahy; funkce člena zastupitelstva městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí vykonávanou 
zaměstnancem zařazeným do úřadu tohoto městského obvodu nebo městské části a s funkcí vykonávanou 
zaměstnancem zařazeným do magistrátu příslušného územně členěného statutárního města nebo hlavního města 
Prahy; funkce člena zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s 
funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu městského obvodu nebo městské části tohoto města; funkce 
člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy, městského 
obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního 
úřadu11) nebo okresního, krajského nebo finančního úřadu. 
(3) Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského 
obvodu nebo městské části (dále jen "zastupitelstvo obce") je neslučitelná podle odstavce 2 pouze za podmínky, že 
zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, města, územně 
členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části (dále jen "obec"), nebo 
za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem, v hlavním městě Praze primátorem hlavního 
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města Prahy nebo starostou městské části, hejtmanem nebo radou kraje, obce, města, hlavního města Prahy, 
městského obvodu nebo městské části. 

 
 

Vracíme se ješt ě k silnici, k dopravnímu zna čení. 
 

Stávající dopravní zna čení v Krompachu se zdá chaotické až zmate ční. Jaká logika se skrývá za řešením - vést 
hlavní silnici do zákazu vjezdu? 

 
Dopravní zna čení - co nám říká zákon 361/2000 Sb § 77  
 
Stanovení místní a p řechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 
(1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví 

a)  
na silnici, kromě rychlostní silnice, a místní komunikaci1) příslušný okresní úřad po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu policie, a jedná-li se o místní komunikaci, též po předchozím 
vyjádření příslušného orgánu obce, 

b)  na dálnici1) a rychlostní silnici1) ministerstvo po předchozím písemném vyjádření Ministerstva vnitra. 
(2) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na 
veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného okresního úřadu a po předchozím písemném 
stanovisku příslušného orgánu policie. 
(3) Užití dopravních značek "Železniční přejezd se závorami", "Železniční přejezd bez závor", "Návěstní deska", 
"Tramvaj", "Dej přednost v jízdě tramvaji!" a užití dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!", má-li být umístěna před 
železničním přejezdem, stanoví na silnici a místní komunikaci příslušný okresní úřad po předchozím písemném 
vyjádření příslušného orgánu policie a po projednání s příslušným drážním úřadem.11) 
(4) Užití dopravních značek "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" a "Výstražný kříž pro železniční 
přejezd vícekolejný", světelného signálu "Signál pro zabezpečení železničního přejezdu" a signálů pro tramvaje stanoví 
příslušný drážní úřad11) po projednání s příslušným okresním úřadem a po předchozím písemném stanovisku 
příslušného orgánu policie. 

 
Slíbili jsme se zeptat u sou časného vlastníka hlavní silnice, tj. Krajského ú řadu Libereckého kraje (KÚLK) a 
tady je výsledek. Komunikace byla vedena prost řednictvím elektronické pošty, kterou otiskujeme v p lném 
znění.   
 
1. Dotaz na Ing. Jakešovou, vedoucí odboru dopravy KÚLK: 
 
Dobrý den paní inženýrko, 
Dovoluji se Vás, jako představitele vlastníka silnice Krompach kostel – Jonsdorf, státní hranice ( číslo  III/270 17 ), 
zeptat na následující problém. V této části silnice a některých silniček souvisejících zůstalo ještě původní dopravní 
značení z doby, kdy tato silnice patřila do majetku obce Krompach.  Zároveň jsou zde ale umístěny nové dopravní 
značky. Bohužel došlo zde k takovým nelogickým kombinacím, jako že např. nová značka „hlavní silnice“ směřuje 
přímo po několika metrech do staré značky „zákazu vjezdu“ apod. Neznalý automobilista musí být zmaten, znalý 
automobilista se dopouští dopravního přestupku.  
Dovoluji se  Vás zeptat  jako člen občanského sdružení „Sdružení pro Krompach, o.s.“, které by rádo místním občanům 
zprostředkovalo odpověď na jejich dotazy: 
1. Kdy dojde k úpravě dopravního značení tak, aby bylo správné a logické? 
2. Jak skutečně vypadá pasport dopravního značení pro Krompach? 
3. Nemělo by být staré dopravní značení sejmuto a kým? 

 
Mnohokrát Vám děkuji za odpověď, která bude použita jako informace pro občany. 
 
2. Odpov ěď od Ing. Čápa, vedoucího odd ělení pozemních komunikací KÚLK (kopie na Ing. Jakeš ovou, která 

předala e-mail p. Čápovi k vy řízení) 
 
Dobrý den, 
Váš dotaz jsem přeposlal provoznímu náměstkovi Krajské správy silnic Libereckého kraje, panu Jiřímu Daníčkovi, který 
podnět prošetří a případně zajistí nápravu. Požádal jsem ho, aby konkrétně zodpověděl na Vaše otázky. Krajská 
správa silnice Libereckého kraje zajišťuje majetkovou správu silnic II. a III. třídy a tedy má u sebe k dispozici pasport 
dopravního značení.  V současné době do doby kompletní rekonstrukce silnice III/27017 by na předmětném úseku 
měly být umístěny zejména značky, které zakazují vjezd na německé území.  
 
Ing. Jan Čáp       
Vedoucí oddělení pozemních komunikací 
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3. Dotaz k p ředchozí odpov ědi na Ing. Čápa, vedoucího odd ělení pozemních komunikací KÚLK 
 
Dobrý den pane inženýre, 
Dostala jsem k Vaší odpovědi ještě dotaz od místních občanů. Jaký je důvod pro zákaz vjezdu na německé území ? 
 
4. Odpov ěď od Ing. Čápa, vedoucího odd ělení pozemních komunikací KÚLK 
 
Ještě jednou dobrý den, 
Důvod je pouze stav pozemní komunikace, její šířkové uspořádání, ale i stavební stav.  
Stanovení dopravního značení spadá do kompetence MěÚ Nový Bor, odboru dopravy, takže doporučuji se obrátit 
s dotazem tam.  
 
Ing. Jan Čáp       
Vedoucí oddělení pozemních komunikací 
 
5. Dotaz na Bc. Libora Lamatu, vedoucího odboru dop ravy M ěÚ Nový Bor 
 
Dobrý den, 
Dovoluji si vám přeposlat korespondenci, kterou jsem vedla s vedoucím oddělení pozemních komunikací KÚLK  Ing. 
J.Čápem. Na jeho doporučení se na Vás dovoluji obrátit s dotazem, jaký je důvod pro zákaz vjezdu na německé území 
 v obci Krompach? 
Jak se dočtete v e-mailech, které Vám přeposílám, je nyní v obci nelogické dopravní značení, které je kombinací 
značení původního a současného. Ing. Čáp tento problém předal provoznímu náměstkovi Krajské správy silnic 
Libereckého kraje, panu Jiřímu Daníčkovi, který podnět prošetří a případně zajistí nápravu. Zároveň však Ing. Čáp 
konstatoval, že na silnici číslo  III/270 17, která bude nyní rekonstruována,  by měly být do její rekonstrukce umístěny 
zejména značky, které zakazují vjezd na německé území. Není nám jasný důvod tohoto značení,  když na německém 
území je silnice rekonstruovaná a na českém území provoz stejně  musí probíhat. Jedná se o místní provoz, v okolí 
jsou ještě další přechody do SRN, takže zrušením zákazu vjezdu by provoz zásadně nezesílil. 
 
Mnohokrát Vám děkuji za odpověď, která bude použita jako informace pro občany. 
 
6. Odpov ěď Bc. Libora Lamaty, vedoucího odboru dopravy M ěÚ Nový Bor 
 
Dobrý den,  
o osazení zákazových dopravních značek požádala Obec Krompach v rámci úprav dopravního značení na místních 
komunikacích v r. 2008. V té době byla Obec Krompach vlastníkem a správcem komunikace umístěné na pozemku 
1810/2 v k. ú. Krompach, tj. v úseku od křižovatky se silnicí III. třídy číslo 27014 po státní hranici se SRN. K žádosti 
bylo předloženo souhlasné, písemné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR – tehdejšího dopravního inspektorátu 
PČR OŘ Česká Lípa, a proto odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovil místní úpravu provozu na místních komunikacích v obci Krompach. 
V lednu roku 2009 bylo odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje rozhodnuto o zařazení uvedeného úseku 
místní komunikace do kategorie silnice III. třídy pod č. 27017. Následně byl uskutečněn převod vlastnictví komunikace 
na Liberecký kraj, kdy majetkovou správu vykonává Krajská správa silnic Libereckého kraje.  
Nový vlastník, resp. majetkový správce, do současné doby u odboru dopravy Městského úřadu Nový Bor o žádnou 
eventuální úpravu stávajícího dopravního značení na silnici III/27017 nepožádal. 
 
S pozdravem 
 
Bc. Libor Lamata  
vedoucí odboru dopravy 
Městského úřadu Nový Bor 
nám.Míru čp. 1 
473 01  Nový Bor 
 
Každý a ť si ud ělá úsudek sám. Samoz řejmě s trochou snahy by asi šlo vše upravit, zvláš ť kdyby se nyní 
obrátila obec na KÚLK se žádostí o zm ěnu, aby KÚLK m ěl důvod zm ěnu provést. Zvláš ť když nyní podle 
vyjád ření p.Čápa z KÚLK má vše prov ěřit provozní nám ěstek Krajské správy silnic Libereckého kraje, pan J iří 
Daníček. 
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Různé 
 
Počasí 
 
Často chceme vědět, jaké je v Lužických horách počasí. Týká se zejména těch, kteří v Krompachu trvale nežijí a 
nemohou se proto kouknout z okna, jaké je v Krompachu počasí. 
Obvykle se díváme na stránky Českého hydrometeorologického ústavu (zvláště pak předpověď ALADIN) nebo na 
stránky Meteopressu.  
Zkuste to takhle: 
Na adrese: http://www.ceskehory.cz/luzicke-hory/pocasi-online- kamery.html   
se můžete podívat na precisní předpověď počasí na nejbližší dva dny pro řadu míst kolem Krompachu (asi optimální je 
Luž) a podívat se i na webkamery, které na těchto místech jsou. Dále pak  na mapku, popis místa a v zimě i na 
informace o lyžařských areálech. Zkuste si to! 
 
 
A je tady 30. duben a pálení čarodějnic.  
 
A tady je pozvánka od místního sboru dobrovolných hasičů. 
 
Dobrý den,  
Letošní pálení čarodějnic se uskuteční v pátek 30.04.2010 od 18.hod. u hasičské zbrojnice. Pokoušíme se zajistit velký 
stan pro případ nepříznivého počasí. Bude podáváno občerstvení jako v minulém roce . 
 
S pozdravem za SDH Krompach 
Jiří Balšánek 
 
  

 
 
 
 
 
Hasiči Krompach si Vás dovolují 
pozvat na letošní 
Pálení čarodějnic u hasi čské 
zbrojnice. 
Začínáme odpoledním vystrojením a 
vztyčením Májky. 
Od 18.hod. zahájíme ve černí program 
s pohošt ěním. 
Vstup volný . 
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100 let hasi čského sboru Oybin  

 
Program oslav u p říležitosti 100. výro čí založení hasi čského sboru 

Pátek:  
18.00 hod. Zahájení slavnostní akce (oficiální projevy, udělování poct zasloužilým členům dobrovolného sboru hasičů) 
20.00 hod. Naražení sudu piva 
21.00 hod. Živá hudba – skupina PHOSS 
Sobota:  
10.00 hod. Zábavní atrakce 
14.00 hod. Slavnostní jízda hasičských vozidel centrem obce 
14.30 hod. Vystoupení akordeonového orchestru 
16.30 hod. Ukázka umění členů dobrovolného sboru hasičů z Oybinu 
19.00 hod. Hudba 80. let  s diskotékou „Phoenix“ 
 Hvězda večera: kultovní skupina z 80. let „SILENT CIRCLE“ 
Neděle:  
10.30 hod. Pozvání na dopolední skleničku s „Pohraniční dechovkou“ 
14.00 hod. Ukázka umění mládežnického oddílu hasičů z Oybinu 
14.30 hod. „Hudba a zábava...“ z Horní Lužice 
 učinkující Hans Klecker (mistr místního nářečí), Vesnický orchestr z Bertsdorfu 
 s pěveckým sborem z Lückendorfu, Píšťalový orchestr z Plavna, krojovaná skupina z Großschönau a jako hvězdy 

dne: zpěváci Kathrin & Peter 
20.00 hod. Šlágrová párty s diskotékou „Phoenix“ 
22.00 hod. Spektakulerní vodní sv ětelná show  na přírodním koupališti v Oybinu 
Po celý víkend: 

• Ukázky rytířského klání 
• Ze stoleté historie oybinských hasičů – Haus des Gastes 
• Výstava hasičské techniky a techniky organizace zasahující v případech přírodních katastrof 
• Přehlídka veteránů 
• Výstava české hasičské techniky 
• Vyhřívaný velký stan pro posezení a občerstvení náštěvníků oslavy 
• Projížďky vozy taženými koňským spřežením v sobotu a v neděli 
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Něco zajímavého z okolí  
 
DĚTSKÁ LÉČEBNA VE CVIKOVĚ 
Říká se, že Cvikovsko s relativně neporušenou krajinou je ideální pro léčbu respiračních onemocnění. Nasvědčují tomu 
i dvě léčebny, které zde již desítky let působí. Jsou to léčebna respiračních nemocí v Martinově údolí a dětská léčebna 
dýchacích cest ve Cvikově.  

 Léčebna v Martinov ě údolí  má dlouhou historii. Již v r. 1834 zde vznikly parní 
lázně, které se postupně změnily na léčebný dům a ještě později na rekreační středisko. Dnešní sanatorium bylo 
vybudováno za první republiky a na konci čtyřicátých let byla z něj vytvořena léčebna TBC. Dnes působí pod názvem 
Léčebna respiračních nemocí. 

 Nově je k ní připojena i dětská lé čebna pod Zeleným vrchem.  
První dětská léčebna byla založena v r. 1908 – již tehdy v areálu dnešní léčebny. Od r. 1926 se léčebna jmenovala 
Zemský ústav pro tuberkulózní dětí. V r. 1934 byly dokončeny dnešní budovy. Od r. 1961 po minimalizaci výskytu 
tuberkulózy byl ústav přejmenován na Dětskou léčebnu nespecifických onemocnění plic a horních cest dýchacích. 
Lesnatý areál má plochu 9,5 ha. Ústav má vlastní vodárnu i čističku odpadních vod. Léčí se zde především astma a 
další. Léčebné pobyty jsou minimálně šestitýdenní, takže pro malé pacienty je v ústavě i mateřská školka i škola. 
Dokonce je zde zřízena i počítačová učebna. 
V ústavu byl pobýval před lety dvakrát i syn autora tohoto článku (převzato). Bylo to překvapení, když jsme se 
dozvěděli, že bude léčen právě zde. Mohli jsme ho tedy snadno o víkendech navštěvovat a on se při vycházce s 
ostatními dětmi často objevil i u naší chalupy. 
A vlastní léčba? Především je to klimatoterapie – to jsou právě ty každodenní vycházky, pak otužování včetně návštěv 
sauny, inhalace, hydroterapie ve vyhřívaném bazénku a různá dechová cvičení.  
 
Recepty  
 
Máte chu ť vyzkoušet? 
 
UHERSKÁ ROLÁDA: Tvrdý plátkový sýr Eidam, uherský salám, šunka, máslo (Rama). Na igelitový sáček poklademe 
sýr, namažeme zlehka máslem, poklademe šunkou, namažeme máslem a poklademe uherským salámem. Srolujeme 
přes igelit a dáme vychladit. Krájíme na tenké plátky. 

 
Bajka  

 
Duchovní nabídl jeptišce svezení. Když nastupovala, odhalila na okamžik lýtko. 

Duchovního ten pohled tak vzrušil, že vzápětí téměř naboural. 
Když vyrovnal řízení a uklidnil se, položil opatrně jeptišce ruku na koleno. 

"Otče, pamatujete na žalm 129?", zeptala se s nevinným výrazem jeptiška. 
Duchovní ruku sundal. Ale po chvíli mu to nedalo a znovu ji položil jeptišce na koleno. 

Jeptiška se znovu zeptala: "Otče, pamatujete na žalm 129?" 
"Promiňte sestro, opravdu nevím, co se to se mnou dnes děje," mumlal duchovní. 

Když přijeli do konventu, rozloučili se a duchovní spěchal nahlédnout do Bible.  
Nalistoval žalm 129 a čte:  

"Pokra čujte v hledání. Nebojte se stoupat výše. Najdete št ěstí."  
Poučení: Nemáte-li ve své profesi hluboké znalosti, m ůžete propást skv ělou p říležitost.    
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A mali čko vesele  

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Inzerce:  
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2010   
p. Kořínek Vladimír tlf.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

Rozvoz je každou t řetí sobotu v m ěsíci. 
2.1.2010, 23.1.2010, 13.2.2010, 6.3., 27.3., 17.4., 8.5., 29.5., 19.6., 10.7., 31.7., 21.8., 11.9., 2.10., 23.10., 13.11., 
4.12., 25.12.,  

Ubytování v Krompachu   
Restaurace „Na Vyhlídce“ , Krompach – Valy č.p. 88, 471 57 

p. Vincík Josef, tlf. 487 754 283, mob. 604 600 560 
Ubytování ve 3 – 4 lůžkových pokojích, stravování v restauraci v přízemí  budovy, cena za osobu a noc – 250Kč 

 
Koloniál „U GOGA“  
Mařenice – křižovatka 

Potraviny, uzeniny, lahůdky 
Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16 

So 7 - 10 
 

Co se starým železem??  
Tak už je první hromádka ve sběrně! Kdo se potřebujete zbavit kovového odpadu, železného šrotu, třeba ostnatého 
drátu nebo starého elektrospotřebiče a sami si neporadíte, volejte Josefu Vincíkovi do restaurace „Na Vyhlídce“ a my 
Vám pomůžeme. 
tel. záznam 487754283 

 
 
 
 
 
 

Jednotlivé p říspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašský ch rozhled ů. 
Pište na adresu : R.Kalita - Valy 75, kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz , případně je možno Vaše 

příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


