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Vážení spoluob čané,  
a je tady snad nejkrásnější měsíc roku – květen. Čas lásky a poezie, čas pučení a rozkvetlých stromů. Čas, kdy se 
země probouzí po zimním spánku plná sil. 
Přeji i Vám hodně sil, lásky, zdraví. 

(Kal) 
 
 

1. květen  je 121. den roku podle gregoriánského kalendáře (122. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 244 dní. 
Pranostiky k 1. kv ětnu  

•••• Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.  
•••• Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.  
•••• Filipa Jakuba mráz – to obilí plný klas.  
•••• Filipa Jakuba déšť – to zlá zvěst.  
•••• Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.  
•••• Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá.  
•••• Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.  
•••• Na prvního máje déšť, málo sena, žita jest.  
•••• Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.  
•••• Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.  
•••• Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.  
•••• První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.  
•••• Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle čočka zaseje.  
•••• Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fučí.  

 
Události 

• 1901 – V Ostravě byl zahájen provoz elektrické tramvaje. V souvislosti s tímto byl zároveň ukončen provoz osobní 
dopravy parní tramvaje.  

• 1945 – V Přerově vypuklo povstání; začátek květnového povstání českého lidu. 
• 1952 – V Ostravě poprvé vyjíždějí trolejbusy.  
• 1953 – Ke svátku 1. května zahájila vysílání Československá televize – z budovy Měšťanské besedy.  
• 1955 – V Praze byl na Letné odhalen pomník sovětského diktátora J. V. Stalina. Pomník byl odstřelen v roce 1962.  
• 1994 - Ayrton Senna zahynul při tragické nehodě v San Marinu  
• 2004 – Česko vstoupilo do EU.  

 
Kalita Rudolf  

 

 
Právní pov ědomí  

 
„Volební seriál“- výb ěr z volebního zákona.  

Hlava II 
Volební orgány 

§ 6 
Volební orgány jsou: 
a)   Státní volební komise, 

b)   Ministerstvo vnitra, 
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c)   Český statistický úřad, 

d)   krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"), 

e)   okresní úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst 
(dále jen "okresní úřad"), 

f)   pověřený obecní úřad,11) v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty 
těchto měst (dále jen "pověřený obecní úřad"), 

g)   obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory obecního úřadu,12) a v obcích, v nichž je pověřený obecní úřad, 
v hlavním městě Praze úřad městské části, v němž rada městské části zřídila alespoň 2 odbory,12) ve městech Brně, Ostravě a 
Plzni úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory"), 

h)   obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného statutárního města, úřad městské části nebo městského obvodu 
územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad"), 

i)   starosta, primátor ve statutárním městě, které není územně členěno, a v hlavním městě Praze starosta městské části (dále jen 
"starosta"), 

j)   okrsková volební komise. 

§ 14  
Obecní ú řad 

Obecní úřad 
a)   zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení a potřebné pracovní síly, 

b)   vede stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů (§ 28 odst. 1 až 4), 

c)   řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku, 

d)   zajišťuje archivaci volební dokumentace převzaté od okrskových volebních komisí, 

e)   plní další úkoly stanovené tímto zákonem. 

§ 15  
Starosta 

Starosta 
a)   stanovuje stálé volební okrsky, 

b)   informuje voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce, 

c)   zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům, 

d)   stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce minimální 
počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde 
může být okrsková volební komise čtyřčlenná, 

e)   svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb, 

f)   jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"), 

g)   poskytuje každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků 
zveřejněním na úřední desce obecního úřadu do 45 dnů přede dnem voleb, 

h)   plní další úkoly stanovené tímto zákonem. 

§ 16  
Okrsková volební komise  

Okrsková volební komise 
a)   dbá o pořádek ve volební místnosti, 

b)   zajišťuje a dozírá na průběh hlasování, 

c)   sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, 

d)   odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu s výjimkou jednoho stejnopisu zápisu o průběhu a výsledku 
hlasování. 

§ 17 
(1) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k 
trvalému pobytu v obci na území České republiky a 
a)   který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 

b)   u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a 

c)   který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena. 
(2) Každá volební strana (§ 20 odst. 1), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat 
nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním 
okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové 
volební komise podle § 15 písm. d), jmenuje členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební 
komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do zastupitelstva obce a nejsou-li náhradníci z týchž volebních stran, jejichž 
zástupcům zaniklo členství, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise. 
(3) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 2 věty první se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí 
obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a podpis 
zmocněnce volební strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále může obsahovat i údaj, do které 
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okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových 
volebních komisí starosta. 
(4) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně 
vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný 
zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu. 
(5) Členství v okrskové volební komisi zaniká 
a)   dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 52), 

b)   úmrtím, 

c)   okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební 
komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět, 

d)   okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej 
delegoval nebo jmenoval, nebo 

e)   ve dny voleb, trvá-li nepřítomnost člena okrskové volební komise ve volební místnosti bez souhlasu komise déle než 3 hodiny. 
(6) Zapisovatel, kterým může být pouze státní občan České republiky, je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při 
hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy, 
pořizuje zápisy z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 4. Je jmenován starostou 
nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být 
neprodleně jmenován nový zapisovatel. 

§ 18 
(1) Za člena okrskové volební komise, jehož členství zaniklo podle § 17 odst. 5, povolá předseda okrskové volební komise 
prostřednictvím starosty náhradníka téže volební strany; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 
17 odst. 4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 17 odst. 5 písm. b) až e) a nejsou-li náhradníci, upozorní předseda okrskové volební 
komise starostu, který postupuje podle § 17 odst. 2. 
(2) Okrsková volební komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. 
Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý. 
(3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí 
zapisovatel. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů 
vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda 
okrskové volební komise; do losování místopředsedy okrskové volební komise nebude zařazen předseda okrskové volební komise. 
(4) Předseda okrskové volební komise může jednotlivými úkony pověřit ostatní členy okrskové volební komise. 
 
 

Podvečer s Pěveckým sborem ČVUT Praha 
 

Pro velký úspěch, který mělo loňské vystoupení pěveckého tělesa ČVUT Praha, připravilo pro Vás SpK ve spolupráci s Obecním 
úřadem Krompach a s členy tohoto sboru letos opět podvečer s pěveckým sborem ČVUT v místním kostele. Koncert se bude konat 
dne 22.5.2010 – sobota – v 18.00 hod.  

Vstupné je dobrovolné. (je třeba pokrýt alespoň náklady na dopravu) 
 

Sdružení pro Krompach ve spolupráci se OÚ Krompach 
pořádá 

v sobotu 22. kv ětna 2010 v 18 hodin 
v kostele 14 svatých pomocník ů v Krompachu 

 
Podve čer s Pěveckým sborem ČVUT Praha 

Program: 
G.F. Haendel: Canticorum iubilo 
J.S. Bach: Chorál z kantáty č. 147 
O .di Lasso: Cantate Domino 
W.A. Mozart: Ave verum 
J.S. Bach: Sicut locutus est z Magnificat 
A. Dvořák: Zpívejte Hospodinu 
G. Verdi: Sbor z opery Nabucco 

Varhany: Martin Moudrý 
Sbormistr: Jan Steyer 

 
Různé 

 
Nepříjemné jarní p řekvapení  
 
JARNÍ REQUIEM 
Konečně přišlo všemi netrpělivě očekávané jaro. Chalupáři se rozjeli do svých venkovských příbytků s vědomím jarních prací na 
zahradě a „sečtením“ škod, které napáchala paní ZIMA. Naše rodina také jela slavit svátky jara na chaloupku. Zahrada se teprve 
počala probouzet z hlubokého spánku, a přesto oku lahodilo hojné rostlinstvo, jež přežilo zimu bez úhony. Avšak nemělo tomu býti 
věčně. 
Během dvou týdnů po prvním jarním pobytu „zavítal“ do naší „Krakonošovy zahrádky“ nevítaný host. Pochybuji, že jím byl vášnivý 
zahrádkář, vzal, co mu jen pod ruku přišlo. Kořeny nekořeny rval z lůna země cypřiše, tůjky, jedličky, vřes i borovičky. Člověku zbyli 
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jen oči pro pláč a srdce plné bolesti, kterou v zápětí vystřídal vztek. Tomu, jenž toto způsobil, těžko přát slunce nad hlavou a radost 
v duši. Nad takovým činem vyvstává otázka, PROČ ?!  
Vždyť měla být zahrada pro potěchu nejen jejich majitelům, kteří každou rostlinku s láskou a péčí sázeli na předem pečlivě vybrané 
místo, ale i pro radost kolemjdoucích. Nyní si kladu otázku (a opět cítím tu bodavou bolest někde uvnitř): „Má smysl na tomto světě 
cokoli tvořit, když jej sdílíme s těmi, kteří jen ničí, závidí, kradou a rozsévají zlo?!“ 
 

  
Takto vypadala zahrádka v r. 2009 

Takto letos na jaře: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zde měl místo vřes  mezi kameny vyrůstala Tůjka   Tůje, Cypřiš ani jedlička tu nejsou 
a napravo od ní malý Cypřiš 

napsala Vlaďka Chábová, Valy čp. 48 
 
Ješt ě k sousedským vztah ům. Jak je vid ět, nic moc se nelepší a krom ě vzájemných naschvál ů, jak si vzájemn ě 
ztrp čovat život, se za číná objevovat i vandalismus. 
 
Čarod ějnice – 30.4.2010, po řádané místním SDH  
 

     
připravená vatra    členové SDH   malá čarodějka 
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Dětský d ům Krompach  
 
Nejmilejší koncert 2010                                                                                                                                                    
Dne 14. 4. 2010 se děti z DD Krompach zúčastnily 19. ročníku akce „Nejmilejší koncert“. Zkušenosti jelo nasbírat sedm děvčat pod 
vedením paní Jany Davidové. Pořadatelem této soutěže pro děti z dětských domovů byl tentokrát Dětský domov Česká Lípa. Do 
letošního regionálního kola se přihlásilo 23 dětských domovů. Účastníci se mohli ukázat hned v 10 kategoriích. Naše děvčata se 
zapojila do kategorie „Sólový a skupinový tanec“, kde jsme měli možnost zhlédnout přes 20 tanečních vystoupení. Konkurence a 
tréma byla opravdu veliká. Nicméně děvčata se úkolu předvést to, co pilně trénovala už od září, zhostila velmi pěkně. Na stupně 
vítězů se sice nepostavila, ale odvezla si mnoho zážitků a hlavně vzpomínek na den prožitý s kamarády z jiných koutů republiky. 
Atmosféra byla opravdu nepopsatelná. Děti se radovaly, zpívaly a tančily. Pokud se vrátíme k samotnému průběhu setkání, diváci 
měli možnost ještě vidět různá divadelní představení, poslechnout si zpěv začínajících i skoro profesionálních zpěváků a skupin. Na 
své si přišel skutečně každý. Pozdravit děti přišlo i několik významných osobností, které fandí sportu jako takovému, ale hlavně 
akcím tohoto druhu. Všichni se dobře bavili a těší se na další pokračování. Je nutné připomenout, že ti nejlepší ze všech se zúčastní 
celostátní přehlídky ve dnech 14. – 15. 5. 2010 v Kolíně.  Pro zajímavost nabízíme výsledné pořadí soutěžících v kategorii, které se 
zúčastnila i naše děvčata.                                                                       
Kategorie: Sólový a skupinový tanec 
1. místo: DD Ústí nad Labem – Terasa 
2. místo: DD Lipová u Šluknova 
3. místo: DD Ústí nad Labem 
Všem je nutné popřát mnoho štěstí a energie do další práce. 
 
Fotografie ze soutěže: 

     
                                                                                                     Jana Davidová 

 
 
 

Něco zajímavého z okolí  
 
Hájovna „Na šestce“  

Na jihozápadním svahu kopce Hvozd jsou velké pískovcové lomy. U státní hranice na východním úpatí se zachoval starší hraniční 
milník se směrovkami na Oybin a k hájovně Na šestce ("Nach Forsthaus No VI - Nach Oybin"). 

 V širokém sedle mezi Hvozdem a Sokolem stojí u lesního rozcestí samota        
Na Šestce , pojmenovaná podle čísla lesního oddělení, ve kterém stála. 
Původně to  byla výstavná lesovna, u níž se scházeli myslivečtí střelci z české 
i saské strany hor k soutěžím ve střelbě, později v ní byla zřízena výletní 
restaurace. Po válce byla zbořena a dnes z ní zůstaly už jen zbytky základů. 
Nedaleko od nich stojí novější vila, kterou v 80. letech využívaly Lidové milice 
a dnes slouží libereckým Junákům. 
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Historické pohlednice samoty „Na šestce“ 
 

       
 
Na pohlednici z roku 1910 vidíme hájovnu č. 6, která bývala 
spolu s okolními lesy majetkem města Žitavy a již před 
koncem 19. století byla také velmi oblíbeným hostincem. 
 

Na této zimní pohlednici vidíme v popředí bývalou hájovnu 
číslo 6 a vpravo za ní novější vilu, postavenou někdy mezi 
válkami. Zatímco hájovna byla po 2. světové válce zbořena, 
sousední vilu po roce 1948 využívaly Lidové milice a dnes 
slouží libereckým junákům. 

 
 

Co se děje u soused ů 
 

100 let hasi čského sboru Oybin  
 
V květnu se konají v Oybin ě oslavy 100 let místního hasi čského sboru – p řijďte se podívat 
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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 
 

 
 
 
 
 

Recepty  
 
Máte chu ť vyzkoušet?  

Bramborové pirožky pln ěné uzeným ku řecím masem 
 
 

 
 
Brambory nastrouháme, přidáme sůl, mouku, máslo a vypracujeme těsto, které vyválíme na asi 4mm silný plát. 
Vykrajujeme čtverce 10 x 10cm, do středu dáme umleté kuřecí maso a přehneme do trojúhelníku. Pirohy potřeme 
bílkem, okmínujeme a pečeme asi 15 minut dozlatova ve vyhřáté troubě na 200 °C 
 
Máte-li někdo zajímavý recept, pošlete jej a uveřejníme ho i pro ostatní. 

 

400 g vařených oloupaných brambor  
250 g polohrubé mouky  
100 g másla  
300 g uzeného kuřecího masa  
sůl, kmín  
1-2 bílky  
tuk a mouka na plech 
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A nakonec  

 
Bajka  

 
Svěřuje se krocan býkovi. "Moc bych si přál, abych měl tolik síly, že bych dokázal vyletět až na vršek toho stromu." 

"Možná bych měl pro tebe radu," říká býk.  
"Když budeš denně hrabat v mých výkalech a zobat z nich zrníčka, brzy se posílíš a pak to třeba dokážeš. 

Je v tom velká výživná hodnota." 
Po několika dnech této stravy krocan zjistil, že má dostatek síly vyletět na nejnižší větev. 

Po dalších několika dnech se mu podařilo dostat se výše a ještě výše, až nakonec doopravdy vyletěl až na vrcholek stromu. 
Krátce nato jej tam spatřil lovec a krocana sestřelil. 

 

Poučení: Občas se vám podaří dostat se na vrchol za hovno, ale pamatujte, že to hovno vás 
tam neudrží. 

 
 

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.,  
 

Koloniál „U GOGA“  
Mařenice – křižovatka 

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

So 7 - 10 
 
 
 

Jednotlivé p říspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašský ch rozhled ů. 
Pište na adresu : R.Kalita - Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz, nebo na e-mail: 
spk_krompach@volny.cz , případně je možno Vaše příspěvky doručit do restaurace „Na Vyhlídce“ k p. Vincíkovi. 


