
KROMPAŠSKÉ ROZHEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

1/4 

 

 

 

 

 

 

Tak slavnosti proběhly a myslím, že vzhledem k tomu, že to bylo prvně, kdy se po dlouhé době zase něco ve vsi 

dělo, proběhly celkem úspěšně.  Lidem se líbily, alespoň těm, kteří přišli. A někdo si dal dost práce, aby některé 

plakáty s pozváním včas zmizely. Jasně, bylo to prvně. Třeba to příště bude lepší, včetně počasí. Rozhodně 

mažoretky a kapela, „Jičínští kanci“, sklidily velký úspěch. A úspěšná byla i tržba v obou hospodách, které byly 

naplněny až přes půlnoc. Děkujeme všem, kteří přišli, jak pomoct, tak se pobavit.  

Rozhodně, jak si někteří myslí, to nebyla výdělečná akce, ale akce placená a zajištěná z vlastních kapes a vlastními 

silami. Myslíme si, že chyběl odpolední program a že nebylo v pořádku značení, kde lze co nalézt. 

Ještě jednou děkujeme všem, kdo pomohli, a nebo jen přišli. 
R.Kalita 

Kalita 
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A jak to vlastně vyšlo? 
Finanční rozpočet Cyrilometodějských slavností 

 

Výdaje:  

Hudba ………………….4 000,- Kč 

Ozvučení a hudba II …...1 500,- Kč 

Mažoretky………………3 037,- Kč 

Celkem …………………8 537,- Kč 

 

Příjmy: 

Dobrovolné příspěvky za domácí pečivo, bazar knihy, sklo, keramika….2 438,50 Kč 

Sponzorský dar p. Petra Vencla ……………………………………………1 500,-    Kč 

Celkem……………………………………………………………………….3 938,50 Kč 

 

Z předložených výsledků je zřejmé, že rozdíl mezi příjmy a výdaji v rámci myšlenky, že nejde o ziskovou finanční 

akci, musel být kryt z jiných zdrojů, tj. z příspěvků členů SpK, o.s. Pokladna SpK se vyprázdnila  téměř až na dno. 

Přesto nějaký další „příjem“ tato akce měla - po dlouhé době se zase sešli a společně se pobavili všichni, kteří  mají 

Krompach rádi, žijí tady nebo sem alespoň rádi, a jak nejčastěji mohou, jezdí. A o to především šlo nám všem! 

Zároveň bychom rádi poděkovali všem, kteří zdarma přispěli „naturálními“ dary, tj. plakáty, skládačkou s 

fotografiemi, napečenými sladkostmi, knihami, sklem a keramikou pro dobrovolný bazar, odměnami pro soutěže 

dětí, financováním pohoštění pro p. faráře a spotřebním materiálem typu ubrousky, tácky, kelímky, folie na 

potraviny, pytle na odpad……..a v neposlední řadě svými silami a invencí. 

Velký dík patří p.Bělohlávkovi, který zdarma vyrobil nádherný vývěsní štít pro krompašský stánek. 
Hmotné i nehmotné statky pro vás vyčíslila Jindra Kalitová - 6.7.2008 

 

Pozor, šíří se fámy, kolik že jsme vybrali peněz od chudáků stánkařů ! OMYL, ani korunu, už proto, že by 

tyto řeči vznikly, ale jak vidět, řečem se nedá zabránit.  Kdo nevěří, může se jich zeptat. 

 

A názory? (a rádi tady otiskneme i Vaše) 
 

      Jistě jste si všimli, přátelé, že sobota 5.7.2008 se poněkud lišila od sobot jiných. Už od rána od 06.00 hod. 

stavěli obchodníci na návsi své stánky a rozvěšovali zboží. Vedle pošty se objevil gumový zámek a trampolína  

sloužící dětem ke skákání a zábavě. U restaurace se od 9 hodiny stavěla hudební aparatura, před restaurací a před  

hasičskou zbrojnicí se grilovaly klobásy. 

     Sdružení pro Krompach , občanské sdružení , které se rozhodlo tyto slavnosti uspořádat, si bezplatně pronajalo 

od Obecního zastupitelstva Krompach prostory a zajistilo zábavný program, který končil až taneční zábavou 

v restauraci U zámku. Po celý den hrála živá nebo reprodukovaná hudba na návsi, v 10.00 hod. předvedly svůj 

zábavný program mažoretky z Hrádku nad Nisou a celé jejich vystoupení provázel potlesk. 

      V místním kostele následovala téměř hodinová promluva p. faráře ze Cvikova. Asi 25 posluchačů pak odcházelo 

spokojených, protože příjemný a zvláštní projev tohoto kněze oceňovali. 

     Na hřišti za Domovem mládeže byl k dispozici zkušený skautský vedoucí, který se věnoval dětem. Měl pro ně 

připraveny hry a soutěže, např. házení kroužků na cíl, různé soutěže s lany, atd. Vše bylo připraveno pro všechny 

dětské věkové kategorie, takže nikdo nebyl zklamán. Vítězové byli odměňováni připravenými sladkostmi a ti starší i 

sponzorským darem - skleněnými poháry. Přítomné maminky si jeho přístup k dětem chválily a děti odcházely 

nadšené zážitky. Vše podtrhovalo ještě krásné prostředí nového dětského hřiště, které laskavě a bezplatně zapůjčil 

Domov mládeže, za což mu mnohokrát děkujeme. Organizačně a orientačně  ovšem SpK situaci podcenilo, protože 

směr na tuto část zábavního areálu nebyl řádně označen a některé děti tam cestu nenašly. 

     Samotné SpK, aby zcela pokrylo náklady,  provozovalo stánek nazvaný „ Krompach sobě“, což byl ve své 

podstatě bazar se sklem, porcelánem, keramikou, knihami a dalšími věcmi, které kdokoli nabídl. Na jejich prodej 

však nebyly určeny ceny, takže záleželo na dobré vůli kupujícího. Mnoho knih bylo jen tak rozdáno, protože hlavní 

účel akce nebyly peníze. U tohoto stánku byla ovšem ještě jedna nabídka : dobrovolníci přinesli doma upečené 

koláče, buchty, perníky, či jiné laskominy a ty byly zájemcům rozdávány za stejných podmínek. Kdo chtěl, něco 

přispěl. A že zájem kupujících byl značný, o tom svědčí to, že k odvozu zpět zbyly jen knihy, třebaže i těch byla 

spousta rozebrána. 
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     Ani účast německých občanů nebyla zanedbatelná (měli totiž svoje vlastní akce). Náš člen, bydlící v Jonsdorfu, 

daroval 2 pekáče domácích koláčů, část projíždějících a procházejících turistů nakupovala u stánků a všechno si 

pozorně prošel a se spoustou lidí hovořil starosta sousedního Oybina, p. Goth. 

      Na závěr musím podotknout, že to byla akce zkušební, neprověřená a přesto je i občany hodnocena kladně. 

Jen kdyby bylo takových (akcí) více. Na její přípravě, programu, zajištění některých věcí a dokonce na 

sponzorování se podíleli i nečlenové SpK, protože většina občanů i chalupářů si návrat života do obce přeje. 

A tak všem, kteří pomohli, přispěli radou či jinak, patří naše poděkování, protože tím naplňují heslo     Krompach 

sobě! 
 Své postřehy pro vás zaznamenal      Josef Vincík 

 

A vaše názory??- pošlete nám je, a pokud budou podepsané, proč se za svůj názor stydět, rádi jej vytiskneme.  

 

Tak, to na úvod a teď něco ze všednějšího dne. 
Všimli jste si, že OÚ se po letech probudil a začal konečně konat? 

 

- začalo se kontrolovat a vybírat za vodu 

- uspořádala se železná neděle v rámci činnosti místních hasičů 

- silnice se předala na kraj, aby mohlo dojít k její opravě 

- úřad poskytl hasičům peníze na nákup cisterny ( sice to má své mouchy, ale alespoň že tak a nemusíte se 

bát, že vám shoří barák, protože nebudou mít hasiči vodu) 

- OÚ začal s opravou autobusové čekárny (zatím sice je opravena krytina, ale věříme, že opravu dokončí a 

provede i úklid po opravě). Myslím, že by nebylo od věci, uspořádat na opravu veřejnou brigádu, a to o 

nějaké sobotě, kdy je v obci více lidí, aby měli vůbec šanci se připojit. Třeba by se našli sponzoři i na nová 

okna, jistě se najde někdo na omítky, úpravu před čekárnou,  atd. Jistě by stálo za úvahu i zavedení 

veřejného osvětlení ze sloupu, který stojí vedle a které by svítilo současně s veřejným osvětlením. Vždyť 

dnešní spořící výbojky, které má každý doma, mají skoro nulovou spotřebu. 

- začala oprava (zřejmě provizorní, protože to problém neřeší, ale bude alespoň sjízdná do doby, než budou 

peníze na její opravu) cesty na kolem rybníka k hranici, z asfaltové drtě ze silnic, které se opravují kolem. 

Ale i za to díky. 

 

Jen tak dál. Nemusí být obec zanedbaná. Rozhodně doporučuji k úvaze veřejné brigády i na ostatní 

zanedbaná místa v obci. Vždyť se tím ušetří obecní náklady. 

 

Informace o stavu žádosti hasičů o materiál z rušených záchranných sborů. 
Podle informace pracovníka MO, je žádost nadále evidována, ale rušení záchranných sborů MO probíhá pomaleji, 

než se předpokládalo, a tudíž bude vyřízení trvat delší dobu. Osobně se pracovník MO prý spojí se starostou a věc 

mu vysvětlí. Doufejme, že se dobrá věc podaří a hasiči získají zdarma potřebný materiál. 

 

A dotaz pro zastupitelstvo - jak to vypadá s řešením kanalizace??  Bylo by dobré všechny občany veřejně 

informovat. Ať to nevypadá, že se vše zahrálo „do autu“ a nic se neděje a neřeší.   
Kalita 

 

Slíbili jsme odborné informace na pokračování - tak začínáme. Postupně bude zde 

vycházet celý Zákon o obcích. 

 
       Pokračování 2 

 

ČÁST PRVNĺ 
OBECNĺ ZŘĺZENĺ 

HLAVA I 
OBECNÁ USTANOVENĺ 

Díl 1 
Postavení obcí 

§ 6 
zrušen 

§ 7 
(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do 
samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah 
samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. 



KROMPAŠSKÉ ROZHEDY Vydává Sdružení pro Krompach o.s., 471 57 Krompach 12, IČ: 28553161 
Evidenční číslo MK: E 18130 

4/4 

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 
a násl.). 

§ 8 
Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o 
samostatnou působnost. 

§ 9 
zrušen 
§ 9a 

Obce zajišťují výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu.2a) 

§ 10 
Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou  

a)   k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit 
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat 
pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích 
v obci jsou takové činnosti zakázány, 

b)   pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 
diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, 

c)   k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní 
veřejné zeleně3) (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, 

d)   stanoví-li tak zvláštní zákon. 

§ 11 
(1) Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem 
zmocněna. 
(2) Obec vykonávající rozšířenou působnost3a) (§ 66) může za podmínek stanovených v odstavci 1 vydávat nařízení obce pro 

správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem. 
§ 12 

(1) Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen "právní předpis obce") musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti 
právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu (§ 112) 
po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec 
uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým. 
(2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-
li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. 
(3) Nařízení obce vykonávající rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední desce obecních úřadů působících ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností. 
(4) Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, 
datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. 
Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. 
(5) Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala. Nařízení 
vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí být každému přístupné též u obecních úřadů působících v jejím správním 
obvodu. Právní předpis obce zašle obecní úřad neprodleně po jeho vyhlášení příslušnému krajskému úřadu a dále Ministerstvu 
vnitra, pokud o to toto ministerstvo požádá. 

§ 13 
(1) Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s obcí návrhy na opatření dotýkající se 
působnosti obce. 
(2) Státní orgány a orgány kraje poskytují obci na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon její působnosti. Tuto 
povinnost mají i obce vůči státním orgánům a orgánům kraje. Ochrana údajů a utajovaných skutečností podle zvláštních 
právních předpisů4) zůstává nedotčena. 

(3) Obce jsou při výkonu své působnosti oprávněny využívat bezplatně údajů katastru nemovitostí. 
§ 14 

(1) Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní 
předpis. 
(2) Obec vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní předpis takovou povinnost neukládá, 
ale požadované údaje jsou jí známy. 

§ 15 zrušen 

Něco málo veselého na závěr:  

"Tento rok jsme se ženou ušetřili na dovolenou a jeli jsme na Kanárské ostrovy." "A jaké dojmy jste si 

odtamtud přivezli?" "Moc špatné. Zvláště žena. Stále nás srovnávala s těmi, kteří si na takovou dovolenou 

nemusí vůbec šetřit!" 

 

 

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

dotaz na dění kolem vás, co vás zajímá a trápí. 
Pište na adresu: P. Mikeš, Krompach - Valy 207, nebo na e-mail: spk_krompach@volny.cz . 

 


