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Tak se rok s rokem sešel a je tu konec roku a s ním  krásné období váno čních svátk ů. 
Svátků, na které se t ěší zejména d ěti, ale nejen ony. A navíc pro dosp ělé je tu Silvestr!  

Veselé zakon čení roku s o čekáváním n ěčeho nového, lepšího, š ťastného, dobrého! 
 
 
 
 

Zastav se chviličku, dopřej si času, poděl se o štěstí sZastav se chviličku, dopřej si času, poděl se o štěstí sZastav se chviličku, dopřej si času, poděl se o štěstí sZastav se chviličku, dopřej si času, poděl se o štěstí s    tím, koho máš rád. Ať máme šťastné Vánoce tím, koho máš rád. Ať máme šťastné Vánoce tím, koho máš rád. Ať máme šťastné Vánoce tím, koho máš rád. Ať máme šťastné Vánoce 
plné zralostiplné zralostiplné zralostiplné zralosti    
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SDH Krompach  
 
V Českolipském deníku vyšel článek: Hasi či z Krompachu zvelebují svou obec. 
Byl jsem požádán zástupci SDH Krompach, p. Balšánke m a Šimkem, o jeho zve řejnění.  Vzhledem k tomu, že 
toto číslo bylo již v p říprav ě a je zaměřeno na sváte ční prosincové dny, zve řejníme tento článek v p říštím 
čísle, tzn. v lednovém čísle. 
 
 
Dětský domov Krompach  
 
7.11.2009 pořádal d ětský domov „Slet čarod ějnic“. Psali jsme v minulém čísle a zde p řinášíme fotografii z této 
akce. 
 

 
 

 
Dále jedna nabídka:  

 
Je dobré p ředváno ční aktivity a nervozitu trošku zklidnit, p řerušit a odpo činout si.  

Báječná šance je 19. prosince 2009, ve 20.00 hodin v res tauraci Na Vyhlídce“. 
Standa Richtr tam bude hrát a zpívat na kytaru a kl ávesy a Vy m ůžete 

zpívat s ním a tan čit až do noci.  
 
Jedna poznámka  
 
Na  titulní straně jste viděli ilustrační foto s rozsvícenou vesničkou v horách. Krompašská realita je trošku jiná. 
Nedávno proběhlo slavnostní rozsvícení stromku na návsi, ale už zase nesvítí. 
Ve Cvikově byly rozvěšeny po ulicích svítící ozdoby a před jejich rozsvícením se provedla jejich kontrola . Už chybělo 
asi 20 ks  5W žárovek. 
Proč ale nesvítí v Krompachu, to nevíme. Zato víme, že v údolíčku za domem rodiny Řípovy, bydlí trvale jedna žena, 
která požádala obec o umístění několika lamp kolem obecní cesty, protože její dcerka chodí ráno sama na školní 
autobus. 



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

3/8 

Blíží se volby, proto radnice konečně povolila a schválili dvě lampy. Kdysi svítilo údolíčko prý celé, ale to ponechme. 
Teď tedy byly do  těch míst instalovány dvě lampy a na obec přišel dopis od chalupáře, kde žádá, aby lampy byly 
odstraněny, protože jeho a asi i rodinu ruší. 
Když jsme se seznamovali s dalšími názory, zjistili jsme, že tyto lampy (pro někoho dokonce  vzdálené) vadí přesto i 
dalším. Tak jsme pochopili, že nevadí lampy, ale že neladí vztahy mezi lidmi... Tak vidíte, a to se řekne předvánoční 
čas... 
Hezké svátky všem přeje  Josef Vincík 
 
 
Tolik k tomu, co bylo a p řípadně bude. Vra ťme se teď k tomu slavnostn ějšímu, ke svátk ům 

vánočním.  
 

Vánoční svátky  
 
Ve dnech 11. – 13.12.2009, po řádá Dětský domov Krompach každoro ční „And ělskou slavnost“, jejíž plakát 
uveřejňujeme a všechny vás srde čně zveme.  
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24.12.2009 od 16 hod. se bude zase jako každý rok k onat v Krompachu v kostele  

  
Vánoční bohoslužba,  

při které budou d ěti "nejen z DD" hrát scénku 
Živý Betlém 

 
 
Vánoční svátky za čínají ned ělí, která je nejbližší 30. listopadu.  
 
Tehdy začíná advent, trvá čtyři týdny, proto se na stůl dávají věnce, které mají čtyři svíčky a každou neděli se zapálí 
jedna. Svátky existovaly už v dobách pohanských. V den zimního slunovratu se slavil svátek Nepřemožitelného 
slunce. Toto období si zvolili za svůj svátek i křesťané, ale místo slunce slavili narození Ježíše Krista. V římském 
kalendáři v roce 336 byl tento den označen jako Adventu Divi – Příchod Božského. Ten si křesťané přizpůsobili na 
Adventu Domini – Příchod Páně. Oficiálně se začal tento svátek slavit od roku 354. Německy se Vánoce řeknou 
Weinachten, původ je v „zu den weihen Nahten“ – za posvátných nocí. A z tohoto německého slova pravděpodobně 
vznikly i české Vánoce. Vánoční stromeček je poměrně mladým symbolem Vánoc. Poprvé se ozdobené stromky 
objevily v Německu v 16. století. Cechovní spolek ve městě Brémy ozdobil krásnou jedli a na slavnost pozval děti 
řemeslníků, aby společně oslavily svátky. Od druhé poloviny 17. století se stromky zdobily v rodinách, nejprve 
protestantských, později i v katolických. Tento zvyk se rozšířil z Německa do celé Evropy. Pomohla tomu francouzsko-
pruská válka (1870-1871), tehdy si němečtí vojáci zdobili stromky, aby se aspoň symbolicky vrátili domů, ke svým 
rodinám. Francouzům se to zalíbilo a se vzpomínkou na vánoční stromky pak přišli po válce domů. V Čechách a na 
Moravě se stromky začaly zdobit od začátku 19. století. Nejdříve se zdobily v rodinách bohatých, až mnohem později 
se dostaly i do chudých chalup. Většinou se stromek stavěl na stůl, v některých domech ho věšeli ke stropu. Vánoční 
čas však nastává mnohem dříve než Štědrým dnem. Svátek svaté Barbory, který je 4. prosince, se slavil velmi 
důsledně. Věřilo se, že Barbora je laskavá osoba, která přichází v bílém hávu a rozdává dárky. Hlavně ovoce a ořechy 
pro hodné děti. Domluvy a rány metlou pro děti zlobivé. Svobodné dívky si mají v tento den utrhnout třešňovou nebo 
višňovou větévku a pak o ni až do Štědrého dne pečovat. Vykvete-li, je sňatek do roka jistý. V některých krajích 
chodila Barbora s dárky stejně jako Mikuláš. Mikuláš není tak úplně smyšlenou postavou. Byl jím biskup z Myry v Malé 
Asii, který se narodil v roce 250, a byl to údajně muž štědrý, spravedlivý a moudrý. Proto je považován za patrona 
šťastného manželství a také za ochránce obchodníků, školních dětí, mlynářů a námořníků. V naší zemi zahájil 
Mikuláš svou působnost jako patron plavců a mostů, ale později si už šetřil síly na 6. prosince, kdy v doprovodu 
anděla a čerta navštěvoval domácnosti s dětmi, aby vyplácel i odměňoval. Mikuláš míval i ženský protějšek. Někde 
totiž nadělovala Mikuláška nebo Mikulášova matička. Dnes už se málo ví, že Mikuláš nebyl jediným dobrodějem, který 
rozdával dárky. Hlavně ve středních Čechách se věřilo na Ambrože, který má svátek jeden den po Mikuláši. Chodil v 
dlouhém bílém rouchu a s černou špičatou čepicí procházel krajem a rozhazoval bonbóny. Děti se sbíhaly, chtěly je 
sebrat, ale Ambrož jim to znesnadňoval, honil je metlou a děti musely prokázat hodně šikovnosti, ale dobrůtky sebraly. 
V jižních Čechách mají svou rožmberskou Bílou paní – Perchtu. Ale Perchta byla také jakási přísná Mikulášova 
příbuzná. Vyčítala dětem, že nejsou skromné a nedrží půst. Kdo by ale čekal od Perchty dárek, nedočkal by se. Také 
Vrtibába chodila prý s metlou, kterou vyhrožovala a vyplácela. Když se na ni nikdo nedíval, položila za dveře dárky a 
rychle zmizela. Omítačka chodívala v černém, vplížila se do domu, mlčky třikrát ometla plotnu, čímž jí i hospodyni 
požehnala. Když dům svou návštěvou poctila, dal se čekat velmi dobrý rok – hrnce na plotně byly celý rok po její 
návštěvě plné. Lucie (13. prosinec) se slaví jako svátek světla, kdy půvabná dívka vejde do domu, vymete každý kout 
a nese si talířek s plápolajícím ohněm. V severských státech nikdy nic zlého neudělá, u nás bývala trochu vzteklá. 
Svátek Lucie se objevil v roce 1528. tehdy ještě neplatil gregoriánský kalendář. Ten začal platit až roku 1582, u nás 
ještě o dva roky později. Tehdy se k pondělku 6. ledna přidalo deset dnů. Je to přesně těch deset dnů, které dělí 
svátek Lucie od 13. prosince, kdy Lucie opravdu noci upije a dny se začnou prodlužovat. I dnes přetrvává zvyk držet 
na Štědrý den půst , ale zlaté prasátko viděl asi málokdo… Naši předkové se postili už od večera předcházejícího 
Štědrému dni a půst trval až do první hvězdy. Pak se zapálily svíčky na vánočním stromku a mohlo se usednout k 
prostřenému stolu. Dárky k Vánocům se poprvé objevily až v 16. století. Do té doby se dávaly k novému roku. V 
našich zemích nosíval dárky hlavně Mikuláš, většinou daroval jablka, ořechy, sladkosti. Ježíšek se k nám dostal 
stejně jako vánoční stromek z Německa. Přicházel ale až den po Štědrém večeru, na Boží hod vánoční. Teprve 
koncem 19. století se jeho dnem stal 24. prosinec. 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………..….. 
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A teď tedy n ěco k Silvestru  
 

Silvestrovské oslavy = nejv ětší hromadný mejdan v roce. Bujaré oslavy posledníh o dne roku spojené 
často s v ětší či menší konzumací alkoholu a o p ůlnoci zpravidla se zábavnou pyrotechnikou.  

 
Tak tedy n ěco veselého, spíše pro dosp ělé. 

 
 

Zpověď zralého muže.  
 
 
Jak  stárnu, více si vážím každé ženy nad 40 let.  
Jen n ěkolik p říkladů, pro č. 
 
Žena nad 40 tě nikdy neprobudí  uprostřed noci, aby se tě zeptala: „Na co  myslíš, drahoušku?“ 
Kašle totiž na to, na co  právě myslíš ! 
Když žena nad 40 nemá náladu s tebou sledovat utkání, nesedne si vedle tebe a  nezačne bědovat.  
Místo toho dělá něco, na co má náladu. Obvykle něco mnohem užitečnějšího. 
Žena nad 40 už docela dobře zná sama sebe natolik, aby věděla, kdo je, čím je, co chce a od koho to chce. 
Málo žen nad 40 se  najde, které by zajímalo, co si o nich myslíš nebo to, co právě děláš. 
Ženy nad 40 mají už totiž charakter.  
Málokdy se stane, že by udělaly scénu v opeře nebo v honosné restauraci. 
No ovšem, když si to zasloužíš, tak tě bez přemýšlení zastřelí, ovšem jen když vidí šanci, že jim to  projde. 
Starší ženy nejsou skoupé na pochvaly, častokrát i v případě, když si to nezasloužíš, protože vědí, jaký je to pocit, 
když se toho člověku nedostává. 
Nad 40-tkou je žena dosti sebevědomá a klidně tě představí i svým kamarádkám. 
Mladší žena, která má partnera, často i svou nejlepší kamarádku zapře, protože svému partnerovi nevěří. 
Ženu nad 40-tkou totiž absolutně nezajímá, zda-li se ti její kamarádky líbí, protože ona ví, že ony by ji TO stejně  nikdy 
neprozradily. 
Ženy takto s věkem získávají  nadpřirozené schopnosti. 
Ženě nad 40-tkou se  nikdy nemusíš zpovídat z hříchu, protože  ona už všechny ty tvé zná. 
Starší ženy  jsou upřímné. Ihned ti vpálí do očí, že jsi hnusné prase. 
Nemusíš si tedy lámat hlavu, jak jsi na tom. 
Ano, je mnoho důvodu, proč velebit ženy nad 40. 
Bohužel na každou zářící, chytrou, fešnou a sexy 40-tku spadá jeden plešatý, pupkatý paleolitický kámen v žlutých 
kraťasech, který ze sebe dělá pitomce s nějakou mladou servírkou. 
Tímto vzkazuji každému  muži, který říká: "proč bych si měl koupit celou krávu,  když chci pít jen mléko?" 
... no říkám, že časy se už mění.  
Dnes 80% žen je proti svatbě. 
Proč? 
Protože  i ženy přišly na to, že  není nutné si kupovat celé prase jen pro tu malou  klobásku. 
 
 
Rozdíl mezi ob čanem a politikem:  
 
 
Jednoho dne se stalo, ze přisel zahradník k holičovi aby se dal ostřihat. Když byl hotov, ptal se kolik dluží... Holič 
odpověděl: „Tento týden sloužím spoluobčanům, tudíž nemohu brát žádné peníze.“ Zahradník tedy poděkoval a 
opustil holičství.  
Když holič otevírá svůj obchod příští ráno, našel tam 12 růží s děkovným přáním.  
Druhy den, přišel pekař, aby se dal také ostříhat. Po stříháni se opakovalo to samé. „Sloužím spoluobčanům tento 
týden, tudíž nemohu připustit, abych dostal zaplaceno,“ vysvětlil holič. Pekař byl rád a odešel. 
Příští ráno, když holič otevírá svůj krámek, vidí sáček se 12 koblížky  upečenými do zlatova a s děkovnou kartou ...   
Ten samý den, přišel vládní činitel a nechal se také ostříhat. Když chtěl platit, slyší totéž: „Sloužím tento týden 
spoluobčanům, tudíž nemohu vaše peníze přijmout,“ znělo holičovo vysvětlení... Poslanec byl mile překvapen. 
Poděkoval a odcházel velice radostný ... 
Příští ráno, když chtěl holič otevřít krám, stálo tam 12 poslanců aby se nechali zdarma ostříhat.  
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POZOR NA PRAŽÁKY!!!!!!!  
 
 

• Pražák  je úplně cizí člověk. Na první pohled vypadá, že je dokonce z jiné planety. To je však jen zdání. 
Pražák  je z Prahy , což je naprosto zvláštní stát uprostřed naší české země, kde kromě Pražáků žijí ještě 
politici.  

• V Praze je možné úplně všechno. Celý národ tam posílá peníze a Pražáci  si je pak rozdělují mezi  sebou. 
• Pražák  nemá žádné jméno, které by stálo za zapamatování. Kdo si jméno udělá, přestává být Pražákem  a 

stává se Karlem Gottem nebo Jardou z Prahy. 
• Pražáků je všude plno. Přemisťují se hlavně autem, v poslední době všichni  jezdí na kolech v legračních 

trenýrkách s plínkami. Pořád spěchají a telefonují. 
• Čím se Pražák  živí, není známo. Jisté je, že nic nedělá a ani dělat neumí. Údajně snad i nepravidelně 

dochází do zaměstnání a má z toho prachů jako šlupek. 
• Za ženu má Pražák  Pražandu , línou a marnivou ženskou, která Pražáka  terorizuje. 
• Pražanda sedí doma a čte časopisy, kde jí radí, jak zabít čas. Pražák  ji musí vozit za povyražením. Jinak 

otravuje, vymýšlí kraviny a ječí na děti. V létě se  opaluje. 
• Pražanda  musí mít bazén. Pěstuje fíkus a pelargonie. Nevaří ani nepeče.Když něco přece jen zkusí, nežerou 

to  ani slepice. 
• Své děti Pražáci  drží doma u počítače. Přerostly jim přes hlavu, bojí se jim něco říct a nechávají je být. Nutí je 

jenom do angličtiny. S tou začínají už v jeslích. 
• Pražáci  drží mezi sebou. Scházejí se u chat a vykládají si o tom, kam jeli,  kam  pojedou, jak se jim jelo, co 

tam snědli a na kolik je to přišlo. Jinak sedí na zahradě, pečou buřty, koukají na televizi, luští křížovky a sečou 
trávník. 

• Mimo sekání trávníku si Pražák  sám vůbec nic neudělá. Normální člověk si proto u něj může přijít na pěkné 
peníze. Při jednání ale musí být ve střehu; Pražák chytračí a zkouší různé fígle, jak nezaplatit. 

• Pražáci  jsou celí posedlí zdravím a hygienou. Shánějí se po zdravém jídle,  ale jedí prášky po kilech. Milují 
ochranné pomůcky. Pořád se myjí a sprejují a uklízejí a luxují. I na zahradě! Luxují i listí a pečlivě vypichují 
pampelišky z trávníku. 

• Když je Pražákovi  padesát, tak Pražand ě uteče. Najde si mladší, ale zase úplně stejnou Pražandu . 
• Opuštěné paničky, Pražandy,  loví všude, i na vsi. Spadeno mají hlavně na staré mládence s pěkným 

gruntem. Když si nějakého vyhlídnou, nemá proti jejich čarování šanci. Nacpou  se mu do baráku, dotáhnou 
ho na úřad a on pak na ně musí dřít až do smrti. 

• Své mrtvé nechávají Pražáci  spálit a pak si je vystavují doma v obýváku. Pokud se jedná o tchýni, tak 
v garáži. Zato pietně pohřbívají své psy  a kočky. 

 
 
 
A co jinak  
 

• Manželka se vrátí ulítaná domů a povídá manželovi:  
… jsi mě teď pěkně nasral! ..... 
Já tě hledám po všech hospodách a ty si tu v klidu meješ nádobí … ! 

 

• Podezřívavá žena se táže: "Můžeš mi vysvětlit, jak se ti na límec dostala  rtěnka?" 
"Nemůžu, nevím. Docela jasně si pamatuji, že košili jsem si sundal." 

• "Venku je tak krásně," povídá muž manželce, "a ty se dřeš s parketami! Měla bys jít raději na vzduch a umýt 
mi auto." 

• Arabská teroristická komanda oznámila, že žádný útok na ČR nechystají. 
Jejich analytická skupina totiž zjistila, že po likvidaci vlády, parlamentu a  senátu by se naše životní úroveň 
zvedla na trojnásobek. 
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Co si tak dát po p ůlnoci na posiln ěnou? Zkuste t řeba tohle: 
 
Dršťková polévka z masák ů (muchomůrka růžovka): 
V hrnci na sádle zpěníme 1 cibuli dorůžova. Přidáme očištěné masáky nakrájené na proužky (asi jako  hovězí držky), 
2 lžičky sladké papriky, mletý pepř, kmín, sůl, bobkový list, nové koření . Krátce podusíme,  přilijeme cca ¾ l vody a 
vaříme asi 20 minut. Přidáme kostku masoxu, ve vodě rozmícháme lžíci hladné mouky a přilijeme do hrnce 
s polévkou. Zamícháme a krátce provaříme.  Nakonec přidáme majoránku, petrželku a rozstrouhaný stroužek 
česneku.   

Dobrou chu ť 
 

 

 
 
 
 

Šťastný Nový rok 
 

 
 
 
 
 

 
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. 
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KKKKoooollllooooniál U Goga  Maniál U Goga  Maniál U Goga  Maniál U Goga  Mařřřřeniceeniceeniceenice    

    
Nabízí 

 

prodej vánočních kaprů dne 23.12.2009 v 12:00 

(očekává Vás i příjemné občerstvení s vánočními koledami)  

 

 

Objednávky na tel. 606 294 966, 723 448 742 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


