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Zprávy z obce 
 

Informace o zahájení omezeného provozu od 24.3.2020 

na OÚ Krompach - PONDĚLÍ a STŘEDA od 14 - 17 

hodin. Nadále platí omezení osobního kontaktu s 

klienty/veřejností na nezbytně nutnou úroveň. V případech, 

kdy je to možné, se v příjmu dokumentů od 

klientů/veřejnosti upřednostňuje elektronická komunikace 

nebo vhození do schránky na dveřích obecního úřadu. 

Veškerá podání k obecnímu úřadu je možné 

prostřednictvím pošty, emailu: oukrompach@seznam.cz, 

datové schránky: 823aqec. Veškeré platby nejlépe provádět 

bankovním převodem na účet č. 903996339/0800. 

Informace lze podávat telefonicky. 

Kontakty: účetní: 488572213, 605172263  

  starosta: 488572229, 733167456 

František  Chadima 

starosta obce 

 

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. 

po dobu trvání nouzového stavu: 

ukládá územním samosprávným celkům z důvodu 

omezení svobody pohybu na území České republiky 

konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné 

k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu 

nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení 

termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám 

(např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel 

rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, 

nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), 

a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast 

členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném 

čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti 

spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena; 

 

 
 

Mimořádné opatření MZČR 

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného 

pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je 

například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými 

osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, 

s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. 

 

Jednorázové roušky a respirátory 

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu. Jednorázové 

ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s obecním úřadem, místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
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odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do 

dalšího plastového obalu a zavázán. 

 

Kontejnery na jedlé tuky a oleje 

V obci byly rozmístěny 2 ks kontejnerů na sběr jedlých olejů a tuků. Jedná se o klasické černé popelnice o objemu 240 l. 

Použité zbytky olejů a tuků musí být v uzavřených nádobách, nejlépe v PET LAHVÍCH. Jedna je umístěna na ploše u 

KRAVÍNA a druhá na silnici směrem na VALY. 

 

Názory občanů Krompachu 

 

Koronavir 
Je to průšvih. Já jsem nikdy nepsal své příspěvky do našich novin pesimisticky, spíše vesele a snažil jsem se všechny 

problémy spíše bagatelizovat a čtenáře pobavit. Teď je to jinak. Vir se šíří a já mu říkám podle slavné české pohádky 

„moribundus“. Ale ona to taková legrace zase není. Nejsem epidemiolog, ani lékařsky vzdělán. Sleduji, stejně jako vy 

všichni, světový ale hlavně evropský vývoj. Já ani my to nevyřešíme, musíme se spolehnout na odborníky, na krizový štáb 

a dbát jejich pokynů a doporučení. Tato opatření jsou někdy velice nepopulární a nepříjemná, ale musíme se s tím smířit. 

Myslím si, že bychom se měli zatnout a vydržet všechna ta příkoří, které na nás karanténa klade. Čím dřív a lépe to 

pochopíme, tím dřív z toho budeme venku. Jsou ale lidé, jako třeba majitelé některých malých divadel, kteří ve veřejném 

prostoru a v osobním zájmu, hlásí nesmysly a potom se za ně trapně omlouvají. Budiž, můžeme přijmout omluvu, ale 

v tomto případě musí jít veškerá politika stranou. Nechme politiku politikou a snažme se toto nepříjemné období všichni 

společně překonat. A až to pomine, sejdeme se v lepších časech. A oslavíme to. V nynější době má situace vliv i na 

kulturní a společenské dění v Krompachu. Musela se zrušit každoroční akce „Vítání jara“, bude to mít určitě vliv i na 

průběh Velikonoc a s největší pravděpodobností bude zrušen i květnový pěvecký koncert. Na závěr mého příspěvku bych 

chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se i v této prekérní situaci obětují a snaží svými dovozovými službami 

poskytnout základní pomoc svým spoluobčanům  dovozem potravin atd. a též i nabídkou svých dalších služeb. Děkujeme 

vám. Moc, moc. 

Moribundu zmar !!! 

            JP. 

 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se zapojili a nabídli pomoci nám ostatním při této vypjaté situaci.Také za poskytnuté 

roušky děkuji, děkuji i místním hasičům za rozvoz dezinfekcí. Přeji všem hodně sil a zdraví. 

S pozdravem a díky Jarka Davidová 

 

Babinec 

Na babinec si ještě počkáme, ale určitě se dočkáme. 

Jarka 

 

 

Farma Hvozd 
Zahájení provozu se bude odvíjet až podle rozhodnutí vlády o znovuotevření provozoven. 

 

Velikonoce 

Velikonoce jsou u nás velice populární svátky. Jsou to jediné svátky, jejichž datum je proměnlivé. Je to vždy první neděle 

po prvním jarním úplňku, tedy po 21 březnu. Jestliže úplněk vychází na neděli, jsou Velikonoce až příští týden. Původně 

byly Velikonoce vítáním jarního slunovratu, později, zhruba před 3500 lety, dali tomuto svátku nový význam Židé svátkem 

„Paschy“(uchránění, ušetření), kterým oslavovali vyvedení Židů z egyptského otroctví.  Zhruba před 2000 lety dostaly 

svátky, především díky církvi, současný význam, oslava narození a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Slaví jej ale i nevěřící, 

stejně jako Vánoce, neboť je to ideální příležitost, kdy se pobavit, poveselit, hodně se najíst a napít. 

 Tady na severu není tolik obyčejů jako třeba na Slovácku. Ale něco tu přece jenom je. Vaří a obarvují se vajíčka, pečou se 

velikonoční beránci jako symbol oběti,  kterou na sebe vzal Kristus, pletou se pomlázky.  

Pomlázky se pletou z mladých vrbových proutků. No a pomlázkou z mladých proutků potom muži ženy „pomlazují“. 

Odtud tento výraz pomlázka. Pomlazují, ne třískají. Někdo si na Velikonoce pomlázkou vybíjí na ženě vztek za všechna 

příkoří, která mu během roku učinila, a její pomlazená modrá zadnice má být potom důkazem horoucí lásky.  

Chodí se také koledovat. V pondělí dopoledne. Koledují většinou děti. Každý má doma pro koledníky přichystaná vajíčka, 

či jiné pokroutky. Je to vlastně výměna vajec. Dvacet jich rozdáš a dvacet vykoledovaných jich zase vlastní děti přinesou 

domů. A tak se potom v každém baráku dělají vajíčkové saláty. Jak jinak tolik vajec spotřebovat.  

Chodí koledovat i někteří chlapi. Těm ale ani tak nejde o vajíčka, ale o společenskou prestiž, útěk z domova a o návštěvu 

přátel s panákem. Co barák, to frťan. V každém domě jiný. Každý si dovede představit následky těchto míchanic. Ve snaze 

nevyvolat u vás pocit nevolnosti to raději nebudu popisovat. V sousedním Trávníku mají tuto činnost ale vypilovanou 

k naprosté dokonalosti. Alespoň do nedávné minulosti to tak bylo. Tak zaprvé, chlapi chodí koledovat už v neděli, aby se 

mohli v pondělí z následků Velikonoc ještě vzpamatovat, vyspat a hlavně nepřišli pak třeba i o „ papíry“. No a za druhé, 
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panáky se dávají jenom bílé. U každého domu se pánové koledníci zastaví, zahraje místní skupina TDO (Trávnický 

disharmonický orchestr – kytara, heligonka, vozembouch), dají si panáka, klobásu, maso či koblihu, bábovku a jde se dál. 

Baráků je hodně, konzumace velká. Kdo je odpoledne nejvíc společensky unaven tak, že třeba už nemůže stát na nohou a 

je nesen, vyhrál a je králem Velikonoc. Tento hrdý titul je ale putovní, každý rok se mění a každý si ho musí zasloužit a 

vybojovat.  

Já jsem nikdy neuměl a neumím plést pomlázku. Vždy mi z toho vyšel polámaný a pokroucený cop, pro který bylo i té 

mašle na konci škoda. Pomlázky nám pletl strejda. Ten uměl všechno. Výborně pletl pomlázky i pan Kalenda, ale ještě 

lepší dělával pan Petrovič. On byl chlap jako hora, tak dělal pomlázky přiměřené k jeho postavě. Jeho pomlázka měla 

skoro tři metry s takovým věncem na rukojeti a musela se držet obouruč. S tím, kdyby chtěl někoho pomladit, třeba jeho 

ženu, která byla mrňavá a hubeňoučká, tak ji přerazí páteř. Dlouho jeho pomlázky, vlastně kyje, visely dole v hospodě 

nade dveřmi. Občas dělají krásné pomlázky děti na zámku a každý si ji pak může za pakatel v hospodě koupit a děti tímto 

ještě podpořit.  

Já jsem se naučil dělat alespoň píšťalky. A umím to dones. Dneska tento zvyk také zaniká, protože plastových píšťalek 

všeho druhu si můžeš koupit pytlík. Není to ale ono. Ne že by ty doma udělané líp pískaly, to vůbec ne. Jde o tu ruční 

práci, radost z ní, udržení tradice a zvyku.  

Píšťalka se dělá takhle. Uřízneš si vrbový, olšový nebo javorový proutek, do kterého již začíná proudit míza. Z těch to jde 

nejlíp. Proutek musí být alespoň v té potřebné části dokonale rovný, bez větviček a pupínků, silný maximálně do 1 cm. 

Silnější bys pak už neufoukl, a když jo, tak by to znělo jak siréna na zaoceánském parníku. Ta hladká část proutku na 

píšťalku musí být alespoň 8-10 cm dlouhá. Kolmým řezem uřízneš přední část a zadní část ve zvolené vzdálenosti 

obkroužíš nožem, objedeš kůru kolem dokola. Vzadu za tím necháš asi 10 cm, aby bylo při výrobě píšťalku za co držet, 

zbytek uřízneš a vyhodíš. No a potom klacík položíš na tvrdou podložku, vezmeš nůž za čepel a střenkou pomalu 

naklepáváš kůru kolem dokola. Zpívá se u toho „otloukej se píšťaličko……..“, dál jsem to zapomněl, protože jsem to už 

přes padesát let nedělal. Něco je tam myslím o dušičce. Říkanka se odříkávala tak dlouho, dokud se kůra neuvolnila. Musíš 

mít trpělivost a netřískat do toho kladivem. Zkoušíš, zda jde s kůrou pohnout a pootočit. Když se kůra uvolní, v přední části 

seřízneme zobec jako u klarinetu a asi 1 cm od špičky vyřízneme ozvučný žlábek. Potom opatrně krouživým pohybem 

vytáhneme klacík a zůstane nám jenom kůra. Uřízneme z klacíku jen ten 1 cm zobce a na zobci odřízneme v horní části asi 

milimetrový proužek, tudy budeme potom foukat. Ten kousek zastrčíme zpět do kůry a zadní část ucpeme malou částí 

klacíku, nebo necháme zadní ucpávací část delší, nasliníme ji, dáme zpátky a hotovo. Když budeme zadním klacíkem, 

vlastně pístkem pohybovat, budeme tím měnit výšku tónu. 

Na tyto milé svátky, které nás teď čekají, je u nás a vlastně všude zvykem hodně jíst, pít a veselit se. Je to stejné jako o 

Vánocích, nebo o Masopustu. Je to dřina. Obrovský útok na žaludek, na žlučník, na játra, nápor na organizmus. Nesmíme 

ale být slaboši a musíme se s tím poprat a umět bojovat. Tak vám přeji, abyste si svátky hlavně užili a tento nápor všichni 

ve zdraví přežili. 

PS. Už jsem si vzpomněl. Je to takhle. „Otloukej se píšťaličko, opatruj se má dušičko, nebudeš-li se otloukati, budu na tě 

žalovati, císaři pánu, ten ti dá ránu, až odletíš ke svatému Jánu.“ 

Hezké Velikonoce             JP. 

 

 

Bohužel, letošní Velikonoce budou vypadat trochu jinak. 

 

Kultura 

 

Plán kulturních akcí v Krompachu ????????????? 
 

Dětský domov Krompach 

 

Vzhledem k mimořádné situaci jsme nuceni zrušit komunitní akci Zámecký den 9.5.2020. 

Mgr. Stiblíková Regina 

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47 

 

Nový Bor 

 

Vážení diváci, 12. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav. Do odvolání tedy rušíme všechna představení.  

 

Cvikov  

 

V souladu s Usnesením vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu rušíme od pátku 13. 3. 2020 do odvolání 

veškeré kulturní akce konané v Kulturním centru Sever včetně Galerie. 
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K procvičení mozku, abychom v té karanténě nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trochu na obveselení 
 

Osmdesátiletá babička vypráví. „Sedím na lavičce a 

přisedne si ke mně mladík. Sedne si těsně vedle mne, 

chytne mne kolem ramen, pak mi začne rozepínat blůzu a 

druhou rukou mi vjede po sukně. “ „A to vám bylo 

nepříjemné, že.“ „Kdepak, to jsem zavzpomínala na 

mládí, ale když pak řekl apríl, tak jsem ho zabila, pane 

poručíku. “ 

 

„Čau kamaráde, tebe jsem dlouho neviděl, co pořád 

děláš? “ „Ale oženil jsem se. A ty by ses měl už taky 

oženit, třicítka pryč, máš nejvyšší čas. Ty se nechceš 

oženit? “ „Ale chci, ale mámě se žádná moje ženská 

nelíbí. Přivedu hubenou, vyhodí ji. Přivedu tlustou, taky 

ji vyhodí, brunetu vyhodí, blondýnu zrovna tak. Já už 

nevím, co mám dělat? “ „Víš co, tak zkus domů přivést 

ženskou, která je co nejvíc, ale opravdu co nejvíc 

podobná mamince. “ „Ale to už jsem taky udělal. “ „No a 

co? “ „Tu zas vyhodil fotr. “ 

 

V interhotelu na Slovensku se ubytuje arabský host a 

každé ráno před modlením vyklepává svůj kobereček 

z balkonu. Zespoda to vidí Slovák a volá na něj. „Čo, 

Aladin, neštartuje, neštartuje? “ 

 

Dnes jsem poprvé dostal strach! Sobota večer, nemůžu 

do hospody a manželka si bere sexy prádlo! 

 

Děcka, myjte si ruce, jinak chytnete koronavirus. 

Na ten sice neumřete, ale na infekčním oddělení není 

wifi... 

 

Slyšel jsem, že máme opatřit roušky i domácím 

mazlíčkům – kdo nešil roušky pro hejno neonek, ví 

hovno, co je krejčovina! 

 

Víte, co je na té pandemii pozitivního? 

Že nejsme nuceni každý den číst, která automobilka 

začne vyrábět elektromobily. 
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Jak na to??? 

 

Elektromobily tu už taky jednou byly. 

 
Když automobilová ekonomika vypadala tak odlišně. Nabíjení elektromobilu v roce 1905 

 

Inzerce 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  28.3., 18.4. 2020 mob.: 777 174 836 

 

 
 

 

 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZMĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 
Není – li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR. 

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 www.spk-krompach.wbs.cz 

http://www.spk-krompach.wbs.cz/
mailto:kalitovi@volny.cz
mailto:spk_krompach@volny
http://www.spk-krompach.wbs.cz/
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                                        Zdravotnické středisko Hvozd s. r. o. 
                                        Komenského 358 

                                        471 54   CVIKOV  

                                               Cytologická laboratoř akreditovaná ČIA č. 8155 

                                               dle ČSN EN ISO 15 189: 2007  

 

Vážení spoluobčané, přátelé, pacienti, 

 

v současných dnech prožíváme pandemii, kterou generace našich otců a dědů nezažila. 

Jde o celosvětově velmi závažnou situaci. Vláda a krizový štáb naší republiky zaujaly velmi brzy medicínsky, 

epidemiologicky a organizačně velmi racionální a hlavně nezbytně razantní opatření vedoucí k co možná nejrychlejšímu 

omezení šíření viru v naší populaci. 

Prosíme Vás, dodržujte striktně rozhodnutí a doporučení Krizového štábu a vlády České republiky, nevycházejte 

z domova bez ochrany úst a nosu, dodržujte desinfekční zásady, dodržujte fyzický odstup od druhých osob. 

Budeme-li společně dodržovat opatření krizového štábu ČR a pana starosty obce, máme velmi reálnou naději na zlepšení 

situace. 

Spolehněte se, že pracovníci Zdravotnického střediska Hvozd udělají vše pro zachování provozu při striktním 

dodržování protiepidemických opatření . 

 

Moc děkujeme a jsme si jisti Vaším moudrým a disciplinovaným přístupem. 

 

S přáním hodně zdraví a štěstí Vaši praktičtí lékaři 

 

                     Dalibor Maršák       Petr  Čáp       Jana  Bílková  
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