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VÁŽENÍ OBČANÉ, POZOR ! 

 
Na den 5.7.2008 připravuje Sdružení pro Krompach ve spolupráci s místními hasiči se svolením 

obecního úřadu v centru obce (u restaurace U Zámku) 

 Cyrilometodějské slavnosti 

 
Přijďte všichni „pobejt“ a pobavit se. 

 

Co se bude dít? 
Předpokládaný program: 

Zahájení od 9.00 hod a ukončení v cca 17:30 hod 

Reprodukovaná hudba z restaurace „U Zámku“ a zahájení akce hasičů - opékání kuřat a klobás - 9:00 

Oficiální zahájení slavnosti - maţoretky - 10:00 - 10:20 

Historická fakta o Cyrilovi a Metodějovi - p. farář v místním kostele „U 14 pomocníků“ - 10:30 - 11:00 

Pozvání na další program - 11:00 

Začátek ţivé hudby v prostoru restaurace „U zámku“ (country) - 11:00 

Občerstvení, pokračování kulinářských aktivit hasičů a co kdo upekl a nabídne, zábavné soutěţe, stánkový prodej 

a nejen prodej upomínkových a ostatních předmětů - 11:00 - 18:00 

Pozvání na taneční country večer v restauraci „U Zámku“ - 17:30 

Taneční country večer v restauraci „U Zámku“ 

 

Jste všichni zváni, přijďte si oddechnout a odpočinout. Vypadnout z denního ruchu a shonu. 
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Tak, to na úvod a teď něco vážnějšího pro informaci. 

 

Proběhlo 4. setkání tří starostů v Krompachu dne    

11.6.2008. 

Starostové se shodli na třech akcích, které by se měly 

realizovat v rámci programu přeshraniční spolupráce: 

1) rekonstrukce a obnovení historické komunikace 

propojující Krompach s Oybinem (od poţární 

nádrţe u budovy hasičů, po úpatí Hvozdu do 

Oybina - nositelem akce je obec Krompach 

2) Propojení české a saské sítě stezek pro turistiku, 

cyklistiku a zimní běţecké stopy - nositelem akce 

je obec Jonsdorf 

3) modernizace a propojení hasičské záchranné 

sluţby Krompach, Jonsdorf, Oybin - nositelem 

akce je obec Oybin 

 

- Hasičský sbor  Krompach na základě informace a 

spolupráce  SpK  zaslal na ministerstvo obrany ţádost 

o bezúplatný převod vybrané techniky ze zrušených 

záchranných sborů  MO do majetku hasičského sboru 

Krompach. Stejnou moţnost měla i obec, bohuţel jí 

nevyuţila. 

 

- SpK poskytla po dohovoru s p. Jirmáskem  obci 

seznam firem pro zajištění kamerového průzkumu 

stávající kanalizace.   

- POZOR - kdo nevíte - hasiči pořádají 12.7.2008 

železnou neděli. Sami odvezou váš nepotřebný 

železný odpad. 

 

 

Slíbili jsme odborné informace na pokračování - tak 

začínáme. Postupně bude zde vycházet celý zákon o 

obcích. 
 

ČÁST PRVNĺ 
OBECNĺ ZŘĺZENĺ 

HLAVA I 
OBECNÁ USTANOVENĺ 

Díl 1 
Postavení obcí 

§ 1 
Obec je základním územním samosprávným 
společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je 
vymezen hranicí území obce. 

§ 2 
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní 
majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým 
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 
vyplývající. 
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a 
o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů 
chrání též veřejný zájem. 

§ 3 
(1) Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je 
městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké 
sněmovny po vyjádření vlády. 
(2) Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň 
jedna je městem, je obec po sloučení městem. 
Oddělí-li se část města a vzniknou 2 nebo více 
obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního 
města nebo část jeho názvu a má alespoň 3 000 
obyvatel, je i nadále městem. 

§ 4 
(1) Statutárními městy jsou Kladno, České 
Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, 
Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, 
Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most, 
Teplice, Karviná a Mladá Boleslav. 
(2) Území statutárních měst se může členit na 
městské obvody nebo městské části s vlastními 
orgány samosprávy. 

§ 5 
(1) Obec je samostatně spravována 
zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou 
rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány 
obce. Město je samostatně spravováno 

zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou 
rada města, starosta, městský úřad a zvláštní 
orgány města. 
(2) Statutární město je samostatně spravováno 
zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního 
města jsou rada města, primátor, magistrát a 
zvláštní orgány města. Městský obvod územně 
členěného statutárního města je spravován 
zastupitelstvem městského obvodu; dalšími orgány 
městského obvodu jsou rada městského obvodu, 
starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány 
městského obvodu. Městská část územně 
členěného statutárního města je spravována 
zastupitelstvem městské části; dalšími orgány 
městské části jsou rada městské části, starosta, 
úřad městské části a zvláštní orgány městské části. 
(3) Orgánem obce, města, statutárního města, 
městského obvodu nebo městské části je též 
komise, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené 
působnosti (§ 122 odst. 2). 

 

 

        Něco málo veselého: 

Ţena na smrtelné posteli, manţel klečí u lůţka a 

drţí ji za ruku a tiše pláče. Ţeniny bledé rty se 

pohnou: 

"Drahý, musím..." 

"Drahá, nic neříkej." 

"Drahý, musím ti něco říct. Musím se přiznat." 

"Drahá, nic neříkej. Není se k čemu přiznávat. 

Všechno je v pořádku." 

"Ne, není. Musím zemřít s klidem v duši. Musím se 

přiznat, drahý, byla jsem ti nevěrná." 

Manţel ji pohladil. 

"Drahá, netrap se tím. Vím o tom všechno. Proč 

myslíš, ţe bych tě jinak otrávil?"  

 

Kdo má zájem, může se kdykoliv na těchto stránkách vyjádřit. Pošlete nám svůj názor na dění 

kolem vás, co vás zajímá a trápí. 
Pište na adresu: P. Mikeš, Krompach - Valy 207, nebo na e-mail: petr_mike@quick.cz. 

 


