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Rozsvícení vánočního stromku a sousedské posezení. 
 
30. listopadu na první adventní večer se tradičně rozsvěcel 
vánoční strom. K vánoční pohodě přispěl i čerstvě napadlý sníh. 
Účast byla veliká, lidé se bavili a společně zpívali koledy. 
Všichni si na tuto akci již zvykli a každý rok je účast větší. Pan 
farář požehnal strom i adventní věnce. Děti z dětského domova, 
které se učí angličtinu,  zpívaly vánoční písně i v anglickém 
jazyce. Bylo to jejich první veřejné vystoupení a můžeme říci, 
že bylo úspěšné. 
Dík za přípravu vánočního stromu patří plně panu 
Hruškovi, který jej sehnal, přivezl, ozdobil žárovkami a 
rozsvítil. Škoda, že se pro jiné povinnosti nemohl zúčastnit i 
následného sousedského posezení.  
Po rozsvícení vánočního stromu se konalo sousedské posezení 
v prostorách obecního úřadu, které připravilo tradičně SpK ve 
spolupráci s hospodyňkami, které upekly doma dobroty a 
přinesly je ostatním. Díky patří pí. Doubravové, která se 

podílela na vlastní přípravě i na vlastní akci, díky i pí.Renatě 
Audesové a p. Pepovi Vincíkovi za přípravu svařeného vína. 
Velké díky vlastně všem, kteří přispěli a pomohli. 

kal 
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Kapři na vánoční stůl 
Na Štedrý den patří v českých zemích k večeři ryba. Bývá to zpravidla kapr. I letos je zajištěn jejich prodej. Opět v Mařenicích 
v koloniálu „U Goga“ . Součástí prodeje je i nabídka svařeného vína v ceně nákupu. Přijďte! Strávíte zde velmi příjemný  předvánoční 
čas i při rozhovoru s ostatními. 
Prodej bude probíhat 23.12.2013 od 10:00 hodin. 
Objednávejte nejpozději týden předem, aby byl čas ryby zajistit. 
Telefony pro objednání: 723 448 742 a 606 294 966. Neváhejte, volejte a přijďte. Odnesete si nejen kapra, ale i vánoční náladu. 
 
 
Takže nám nastal vánoční čas. 
Máme za sebou rozsvícení vánočního stromu na návsi obce. Stromu, který by měl mimo lásky představovat jednotu, soucítění a ochotu 
pomoci druhému. 
Máme za sebou první nemalé sněhové nadílky, teď ze dne na den je po sněhu a jsme zase na blátě. Třeba budeme mít letos štěstí a na 
vlastní Vánoce něco napadne. Bylo by hezké prožít zase po delší době jiskřivou, tichou vánoční noc. Noc plnou nadějí na lepší 
budoucnost. Věřme, že se konečně společně sejdeme na jedné notě. Že si nebudeme navzájem dělat naschvály. Že sousedovi rádi 
pomůžeme, „ i když nám ta koza chcípla a jemu ne“. 
Držme si palce, ať je nám všem lépe, ať se zlepší sousedské vztahy, ať se nám všem příští rok daří nejen pro nás, ale i pro obec a 
vzájemné soužití. 
 
Myslím, že bychom se občas mohli od našich předků učit. 
 
A  jak to bylo ve starých verších? 
 
 

Běž, Jozífku, běž 
a jen si pospěš! 

Dones dřívečka suchého, 
opatř Ježíška milého, 

ať nemrzne zimou 
a matičkou milou. 

 
Při Vánoci dlouhé noci, 

dlouho můžem spát, 
Není slyšet vlaštoviček, 

jen vítr foukat. 
Zafoukej, větříku, z Dunaje, 

ať ta zima brzy roztaje, 
ať se můžou zas ovečky 

na občině pást. 
 

Vinšuju vám šťastný a veselý nový rok, 
Abyste se dočkali Krista Pána napřesrok, 

Abyste měly pohanky po hambalky, 
žita od štíta do štíta, 

pšeničky od hranice do hranice, 
kobzolí plné hromady, 

sto kop ovsa do stodoly, 
do chlíva pěkná dvě telátka, 

do kolébky dvě švarná děťátka, 
aby vám nikdy nechybělo chleba 

a po smrti – fuk do neba! 
 
 

A proto, mějme se všichni rádi. Vždyť všichni chceme to samé. Žít v klidu a pohodlí. Nemuset se štvát a přemýšlet, jak co zařídit a kdo 
mi s tím pomůže. Všichni budeme jednou staří a odkázaní na pomoc druhých. 
 
Krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví do nového roku 2014 všem přeje Rudolf Kalita 
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Zprávy z obce 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pozor, podle současného oznámení na dveřích pošty  je 
v prosinci provoz jen úterý až čtvrtek. Pondělí a pátek 
je zavřeno. 
 
 

 
Veřejná schůze zastupitelstva 
Ve středu 18.12.2013 od 17:00 hodin se koná v zasedací místnosti OÚ veřejná schůze zastupitelstva. Přijďte všichni. Jedná se přece 
o nás všechny. Kromě jiného se bude projednávat i rozpočet obce na rok 2014 a seznámení s hospodařením za rok 2013. 
 
Kalendáře na rok 2014 
 
Na OÚ nebo v restauraci Na Vyhlídce je možno za 70,- Kč zakoupit kalendář obce pro rok 2014. Jiný vzhled než loni, ale opět spousty 
historických fotografií obce s dvojjazyčným popiskem (též v němčině). 
Na obou místech je možno za stejnou cenu ještě zakoupit brožurku KROMPACH - přehled dějin obce, rovněž doplněnou řadou fotografií. 
Je dobře, že vedení obce dbá i na propagaci a na přiblížení a seznámení veřejnosti s historií! 

Zdraví vás Josef Vincík 
 
Historie poměrně nedávná… 
 
     V měsících září a říjen 2013 proběhla v Městském muzeu v České Lípě výstava týkající se Finanční stráže, tedy strážců 
československých hranic, zaměřená především na celní úřady v Lužických horách.  Touto problematikou se zabývá historik a spisovatel 
Jaroslav Beneš, kterého mnozí místní občané znají, protože zde  sbíral materiály ke své knížce Střípky z dějin Finanční stráže v Lužických 
horách. Tato brožura má necelých  200 stran, je ale plná nejen historických faktů, ale také osobních vzpomínek finančníků a členů jejich 
rodin. Jistě zaujme i velké množství dobových fotografií, novinových článků z té doby nebo úředních listin nalezených v archivech. 
Dozvíte se, kde stály celnice v Krompachu, v Dolní a Horní Světlé, Petrovicích, Heřmanicích, Jablonném, Lesné a v dalších nedalekých 
obcích a kdo v nich sloužil. Popsáno je nejen předválečné období až do okupace, ale osudy „financů“ i během války a po osvobození a 
návratu zpět na  hranici v roce 1945. A někteří zjistíte, že jste muže z fotografií ještě nedávno potkávali a netušili jste možná, co všechno 
na hranici prožili. 
     Téměř dvě desítky výtisků už si občané Krompachu rozebrali, ale případní zájemci mohou brožurku objednat u autora této informace 
v restauraci Na Vyhlídce v Krompachu. Cena od vydavatele je mezi 150 a 160.-Kč (dle způsobu doručení) a žádná přirážka se 
nezapočítává. 

Zdraví vás  Josef Vincík   
 
II. etapa opravy kostela Čtrnácti svatých pomocníků 
 
V letošním roce 2013 proběhla II. etapa celkové rekonstrukce střechy kostela Čtrnácti svatých pomocníků. Na tuto etapu se podařilo 
získat finanční prostředky z Havarijního programu Ministerstva kultury, dále pak od Krajského úřadu Libereckého kraje z Dotačního 
fondu Libereckého kraje, Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury – 7; Záchrana a obnova památek v Libereckém 
kraji – 7.2. Celková výše obou dotací byla 488.074 Kč. 
Stejně jako v loňském roce II. etapu rekonstrukce střechy kostela provedla stavební firma Tomáš Hlaváček. Stavební práce byly zahájeny 
v září 2013, řemeslníci vyměnili poškozené vazné sloupy věžičky a vazný trám první vazby a část průvlaku. Došlo k výměně bednění 
nadstřešní části věže, demontáži poškozeného měděného opláštění a položení nových měděných šablon. Z části střechy nad presbytářem 
byly odstraněny původní plechové pláty a nahrazeny novou střešní krytinou Cembritovými šablonami. Současně u opravené části střechy 
byly instalovány titanzinkové okapy. Stavební práce byly dokončeny v dohodnutém termínu. 
Celkové náklady na II. etapu rekonstrukce střechy činí 538.142 Kč, chybějící částku 50.068 Kč (tj. rozdíl mezi poskytnutými dotacemi a 
celkovými náklady) zaplatilo o.s. Jánské kameny - Johannisstein. 
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V příštím roce 2014 o.s. Jánské kameny – Johannisstein opět podá žádost o dotaci na dokončení opravy střechy kostela. Bude zbývat 
pouze výměna plechové střešní krytiny a instalace okapů a okapových svodů. Okapy by měly přispět ke snížení vlhkosti pískovcového 
zdiva kostela. 

     
 

Kudrnová Markéta 
 
 
Co se pro Vás letos ještě chystá. 
 
Na Štědrý den od 16:00 hod. se bude konat v místním kostele Vánoční mše.  
 
Na Silvestra 31.12.2013 od 15:00 hod. se bude v kostele zpívat  – Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční v provedení 
Pěveckého sboru ČVUT Praha. Bude to takříkajíc „novoroční překvapení“ pro všechny místní i příznivce Krompachu a Sdružení 
pro Krompach je velmi rádo, že soubor pozvání do Krompachu přijal. 

Bude to jediný a jedinečný koncert, který se nebude opakovat. 
Kal 

 
Něco vánočního od místních dopisovatelů 
 
Kde se Vánoce vzaly? 
Křesťané zavedli svátek – Adventus Domini neboli Příchod Páně. Poprvé ho slavili v roce 354.  
Betlémy 
Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou 
přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši.  
Vánoční jmelí 
Jmelí patří vedle stromečku také k vánocům. Této věčně zelené rostliny si povšimli již naši předkové. Připadala jim tajemná – vzdyť roste 
vysoko v korunách stromů a její plody, bílé bobule, se podobají perlám a dozrávají právě v prosinci. A protože bylo tajemné, mělo i 
kouzelné účinky. Věřilo se tedy, že chrání před ohněm a zavěšovalo se do domů, aby bránilo v přístupu čarodějnicím a zlým duchům.  
Moderní věda potvrdila léčivé účinky jmelí. Obsahuje látky snižující krevní tlak a podporující rozšiřování cév, a proto se z něj získávají 
tyto látky k výrobě léčiv proti arterioskleróze. 
Podle legendy  bylo jmelí kdysi stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na kterém zemřel Kristus. Strom prý hanbou seschl, aby se 
přeměnil v rostlinu, která zahrnuje dobrem všechny, kdož pod ní projdou. Jmelí prý nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv tomu, 
kdo si jej koupí sám. 
Stromek 
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí vánoční stromeček za svůj vznik opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán žil v 
6.století, narodil se v Irsku, ale misionářská činnost ho zavedla do Bretaně a Burgundska. Obyvatele Burgundska byli pohané, a proto 
Komumbán, aby jim přiblížil svátek narození Krista, ozdobil zapálenými pochodněmi do tvaru kříže v ten slavný den starobylý jehličnan, 
který domorodci uctívali o zimním slunovratu jako svoji modlu. Zář ohně přilákal zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl kázání o 
narození malého Ježíška v dalekém městě Betlémě, chlévu s oslíkem a volem, chudém Josefovi a vyvolené Marii. 
 
Advent 
Je dobou očekávání – původně očekávání příchodu Spasitele na svět, z latinského „advent“, které znamená „příchod“. 
Počátek adventu, trvajícího 22 až 28 dní může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.  
Adventní věnec 
Živé adventní věnce symbolizovaly věčný život, který věřícím přislíbil Ježíš Kristus. Kruhový tvar věnci vyjadřoval jednotu společenství 
lidí a Boha, plamen svíček připomínal Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého člověka. Poněvadž adventní čas začíná 
čtvrtou nedělí před Vánocemi, ustálil se počet svící na adventním věnci na čtyřech. Každou adventní neděli se jedna z nich zapálí. 
Sv.BARBORA 
Narodila se počátkem 3. století v maloasijské Nikomedii v rodině bohatého kupce, zavilého nepřítele křesťanů. Aby dceru uchránil před 
světskými svody, nechal u svého domu vystavět luxusně zařízenou věž, v níž dceru uzavřel. Mezi sloužícími však pracoval tajný křesťan, 
který Barboru obrátil na víru. Rozzuřený otec jednou uchopil meč a chtěl jí na místě zabít, ale dívce se podařilo uprchnout do nedalekých 
hor. Otec jí však vypátral, odvedl domů a snažil se donutit jí zříci se křesťanství. Když neuspěl, odevzdal ji soudci. Ten ji dal mučit a na 
potupu ji nechal uříznout prsy. Nakonec Barboře setnul hlavu mečem sám otec (snad roku 237). „Barborky“ se říkalo a říká třešňovým 
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větvičkách, které řežeme 4. prosince a necháváme v teple do vánoc vykvést. Také s těmito rozkvetlými větvičkami byl spojen další zvyk: 
dívky je nosívaly na půlnoční mši za pasem – když mládenec před kostelem větvičku uzmul a dal si ji za klobouk, učinil tím její majitelce 
milostné vyznání. Proto pozor: darujete-li barborku, nemusí to být vždycky pochopeno jen zcela nezávazně!  
PRANOSTIKY  
 
 
Přijde-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se 
honí. 
Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší. 
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě. 
4.12. 
Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka.(Musí se hodně topit) 
Jaké je počasí na sv.Barboru, takové bývá až do Vánoc. 
Na svatou Barboru saně do dvoru. 
Po svaté Baruší střez nosu i uší! 
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz. 
5.12. 
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá). 
O sv. Mikuláši snížek často práší. 
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tří 
měsíce z řeky. 
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně 
hrachu. 
13.12. 
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též 
měsíce příštího roku.(12 dní-12 měsíců) 
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu. 
24.12. 
Na Adama a Evu čekejte oblevu. 
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží. 
25.12. 
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší. 
Na Boží narození o komáří zívnutí. 
Na Boží narození o bleší převalení 
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny. 

Vánoce: 
Lepší Vánoce třeskuté, než-li tekuté. 
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce. 
Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě. 
Tmavé Vánoce - světlé stodoly. 
advent: 
Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, 
potrvá čtyři neděle. Je-li v první týden adventní mrazivo, bude 
zima osmnáct neděl trvati. 
26.12. 
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato. 
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí. 
28.12. 
O Mláďátkách den se omlazuje. 
Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole se neurodí. je-li 
mlha v údolích, bude kobzolí dost. 
Prší-li na Mláďátka, budou dětí mříti. 
31.12. 
O Silvestru papeži snížek si už poleží. 
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato. 
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína 
se nadíti. 
1.1. 
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Na Nový rok o slepičí krok. 
Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních. 
Tří králové 
Na Tři krále mrzne stále.Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se 
planetami a bude úrodno. Je-li na Tři krále jasno, zdaří se 
pšenice. Na Tři krále o krok dále. 
 

 
 
Vánoční horoskop aneb víte,  komu co darovat? 
 
 
Beran      21. března – 20. dubna 
Darujeme mu encyklopedie, literaturu faktu, mikroskop, 
historické videofilmy. 
Býk         21.dubna – 20.května 
Věnujeme mu něco trvalého – zlato, stříbro, tvrdou měnu. 
Nepohrdne ani starožitnostmi. 
Blíženci    21.května – 21.června 
Nejlepším dárkem pro něj bude poukaz na dovolenou, 
fotoaparát, knihy o životě slavných – ty čtou velmi rádi. 
Rak           22.června – 22.července 
Pro raka je radost vybírat dárek. Má radost ze všeho do 
domácnosti – z hrníčků, hodin, servisu, ubrusu, povlečení. 
Lev            23.července – 22.srpna 
Radost mu udělá dar, jímž mu dáme najevo, jak moc pro nás 
znamená (např.dopisní papíry s jeho monogramem, kvalitní 
prací potřeby, drahá aktovka, kapesník či košile s jeho 
monogramem). 
Panna       23.srpna – 22.září 
Uvítá plánovací kalendář, kasičku, pořadač na doklady, náprsní 
tašku se spoustou přihrádek na kreditní karty a doklady. Vhodná 
je kniha Domácí lékař či Jakou mám chorobu? 
 
 

Váhy          23.září – 22.října 
Radost jim udělá krásná keramika, obraz, šperk nebo svícen. 
Štír            23.října – 21.listopadu 
Skvělým dárkem je nový byt, nová chata, poukaz do lázní, 
k moři, na parašutistický výcvik. 
Střelec      22.listopadu – 20.prosince 
Největší radost mu udělá rodinná sešlost a nejlepším dárkem je 
víkendový pobyt kdekoliv – rád všechno pozná a dlouho nikde 
nevydrží. 
Kozoroh     21.prosince – 19.ledna 
Skvělým dárkem budou hodinky, hodiny, budík, kalendář, ale 
také poukaz na masáž, relaxační koupel či relaxační hudba, 
špatně se uvolňuje. 
Vodnář             20.ledna – 18.února 
Uvítá filosofickou knihu, módní oblečení, módní boty, doplňky, 
ale radost mu udělá i něco nového do bytu, například toastovač 
nebo kávovar. 
Ryby                  19.února – 20.března 
Potěší je vlnění pléd, ručně pletený svetr, měkký župan, krásná 
hudba, přírodní kosmetika či hodnotná kniha (nejlépe 
encyklopedie).            

Poslala naše čtenářka - Kovářová Iva 
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Ohlédnutí za historií Krompachu 
Nový seriál o Krompachu připravují a poskytují z archivních materiálů pánové  Miloslav Panák a Dr. Milan Hlinomaz. 
 
Ruční tkaní na Krompachu v letech 1860 až 1914 
Před mechanizací  textilního průmyslu vzkvétalo v Krompachu ruční tkaní.Téměř nebylo chalupy,kde by nezněl klapot tkalcovských 
stavů,který bývalo slyšet až na ulici.Rozvoj ručního tkalcovství spadal do období roku 1860.Život tkalců nebyl lehký.Při nejvyšším 
výdělku 5fl (5 zlatých) za týden,musela i žena a děti vzít ,,za dílo‘‘, jak se tenkrát říkalo. 
Surovina(řetízek a vhoz)byl odebírán z nedalekého Warnsdorfu.Po zhotovení plátna musel být náklad,často až 40kg těžký,dopravován na 
zádech přes tzv.Engelmanův kopec(Engelmansberg) dnešní Šébr a také odtud se fasoval nový materiál.Náklad býval většinou ještě ťěžší, 
neboť vlna(vhoz) byl často vydáván z barvírny v mokrém stavu.Sušení takové vlny bylo jen další zátěží,prací navíc,bez náhrady mzdy. 
Kratší cesta přes Jonsdorf a Grosschönau v Sasku nesměla býti v té době používána.Až teprve v 80-tých létech 19.století,až jeden 
lidumilní přítel tzv.,,Světlých bělidel´´ v Jonsdorfu učinil dobrý skutek (záruku),mohli tkalci transportem—kolonou přes Jonsdorf a 
Grossschönau vozit svůj náklad lepší cestou do Warnsdorfu.Později se dostalo těmto chudým lidem dalšího ulehčení tím,že nějaký 
vesnický místní zemědělec jim převážel  koňským potahem tzv.,,tkalcovské žoky´´ za poplatek 20 krejcarů do Warnsdorfu a zpět.Tkalci  
tak mohli nyní urazit tu celou cestu bez nákladu na zádech za povozem pěšky.Takové transporty tehdy trvaly až do roku 1877. 
V tomtéž roce vypukl v Krompach v chalupě č.63 dobytčí mor.Majitel a obchodník dobytkem p.Winkler musel nechat své krávy 
utratit.Pro nebezpečí rozšíření nákazy uzavřela tehdejší vláda v Sasku průchod přes hranici všem ručním tkalcům.Následkem toho museli 
tito tak těžce postižení tkalci znovu své vyrobené zboží a suroviny nositi na svých zádech přes Šébr tam a zpět. 
Tato skutečnost byla v několika případech různě popisována,tak se v Sasku hledaly způsoby zábrany proti proniknutí nákazy moru.Na 
hranicích stály strážní hlídky a každý přicházející, který chtěl do Saska přejít,byl ve zřízeních domcích vykuřován,což se dělo 
následujícím způsobem: Přecházející hranici byl vstrčen domku,hlavu mu zepředu vyčnívala ven (otvor byl takové velikosti, aby hlava 
prošla).Pak byly v domečku zapáleny dýmající svíčky a různá čadidla.Štiplavý dým působil na pokožku a pronikal šatstvem.Kdo jednou 
takovou procedurou prošel,ten se podruhé tomu jakkoliv možně vyhýbal,neboť trvalý zápach ze šatstva nevyprchal po dlouhé týdny.V té 
době však vypukla v textilním průmyslu krize, a tak museli tkalci čekat na suroviny i několik týdnů.V tom čase byl kuchařem na 
Krompachu nějaký Šmalhans a k jídlu se dostávaly pouze brambory nebo slaneček,nebo jednou za čas játrovka.Nebylo ničím 
výjimečným,když šestičlenná rodina musela vyjít s obědem jednoho slanečka s bramborami.Kdysi kolem roku 1870 se bramborám 
nedařilo,proto byla členům rodiny dávka brambor odměřována.V 90-létech 19.století se obchod poněkud oživil a cesta Saskem byla 
uvolněna.Přes zimu,,nevozili vlnu“ jenom lidé chudí (tak se tomu mezi lidem říkalo),ale i synové a dcery lépe si stojících zemědělců. 
Ano,i sedlák sám,aby vylepšil rodinný rozpočet.Tento stav trval až do roku 1900.Od té doby šlo ruční tkalcovství dále více a více ke dnu, 
z čehož je možno odvodit jev,že mladí lidé odcházeli do továren ve Warnsdorfu a Žitavy v Sasku.Do tohoto období je možno zařadit 
zakládání většiny továren v těchto městech.Celou obcí bylo tenkráte vidět a potkávat jednotlivé starší občany,kteří toto vymírající řemeslo 
vykonávali. 

Miloslav Panák 
 
 
Babinec  
Milé ženy a kamarádky. 
Zdravím Vás a přeji Vám i Vašim rodinám, krásné Vánoce, příjemnou pohodu v dalších dnech vánočních, také veselého „Silvestra“, 
šťastný a veselý  nový rok s přáním pevného zdraví a štěstí pro rok 2014. 
Zároveň Vás zvu na den 28.12.2013 v 19:30 hodin do restaurace „Na Vyhlídce“ , kde letošní rok ukončíme posezením a 
přípravou na rok příští. Na rok 2014. 

Zdravím. Jarka Davidová 
P.S. Vzorky cukroví  s sebou, aby  bylo možno hodnotit.  (pozn. mlsného redaktora) 
 
 
Za kulturou do Cvikova ještě v prosinci 
 
Vánoční divadelní a hudební pásmo pro děti   
21. prosince 2013 od 15:00 v Galerii v Multifunkčním kulturním centru Sever ve Cvikově. 
Členové loutkového souboru Klubíčko si pro Vás připravili krátký vánoční příběh a pásmo známých i méně známých písní s 
nádechem Vánoc Na každého návštěvníka čeká malé překvapení v podobě něčeho dobrého na zoubek. 
Vstup zdarma 
 
Kuchařský koutek  
 
Nejprve něco k jídlu. 
Vanilkové rohlíčky pro bezlepkovou 
dietu. 150 ml kukuřičné mouky, 2 lžíce 
palmovo–kokosového oleje, 2 ks 

vaječného žloutku, špetka soli, 100 g 
ořechů, 2 lžíce hroznového cukru, 1 
balení vanilkového cukru, 100 ml 
moučkového cukru. 

Z mouky, tuku, žloutků, soli, 
strouhaných ořechů a hroznového cukru 
vypracujeme těsto, ze kterého 
vykrajujeme váleček. Z něj 
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odkrajujeme stejné díly, ze kterých 
tvoříme rohlíčky. Pečeme na pečícím 
papíru v předehřáté troubě při 150°C asi 
15 minut. Horké rohlíčky poté 
obalujeme v cukrové směsi. 
 
A pro požitkáře 
Sváteční husa 
Ingredience: 
1 husa (asi 3-3,5 kg), sůl, kmín, 4 
jablka, 300 g sušených švestek, 100 g 
jader vlašských ořechů, 1 pomeranč 
Postup: 
Očištěnou a vykuchanou husu důkladně 
omyjeme a osušíme. 
Osolíme ji, okmínujeme a necháme 
aspoň 20 minut odpočinout, aby se sůl 
rozpustila a prostoupila do masa. 
2 jablka, polovinu švestek a ořechů 
vložíme do husy, kam přidáme i 
pokrájený oloupaný pomeranč a husu 
zašijeme. 

Vložíme ji do pekáče, mírně podlijeme, 
zakryjeme vrchním pekáčem a dáme do 
vyhřáté trouby. 
Nejprve pečeme při 160.C za 
občasného polévání výpekem asi 1 
hodinu. 
Pak přidáme zbylá pokrájená jablka, 
ořechy a švestky. 
Teplotu zvýšíme asi na 180.C a husu 
dopečeme bez zakrytí doměkka. 
Hotovou husu naporcujeme a podáváme 
s různými druhy knedlíků, červeným 
zelím a ve výpeku 
 
Pro mlsaly 
Šťouchaná buchta 
Přísady 
MOUČNÍK - 35 dkg polohrubé mouky, 
12-15dkg cukru, 1 prášek do pečiva, 
12dkg rozpuštěné Hery, 2 vejce, 2 lžíce 
oleje, 3/4 hrnku mléka, špetička soli. 
POLEVA - 18dkg másla nebo Hery, 4 

lžíce rumu, 3 lžíce horké vody, 20-
25dkg práškového cukru, 4 dkg kakaa. 
Postup přípravy 
MOUČNÍK - mouku, cukr, PDP a sůl 
promícháme, přidáme i ostatní "mokré" 
suroviny a promícháme. Vylijeme na 
vymazaný a moukou vysypaný plech a 
upečeme dorůžova. Po upečení druhým 
koncem vařečky našťoucháme po celé 
buchtě "šťouchance". 
POLEVA - Máslo, rum a vodu 
rozpustíme a přidáme cukr smíchaný s 
kakaem. Vaříme do spojení. 
Polevu necháme chvíli zchladnout a 
potom nalijeme na moučník. Pěkně 
postupně od prostředka, aby se poleva 
dostala do všech dírek. necháme 
ztuhnout a podáváme. 
Tahle buchťajda je strašně moc dobrá a 
hlavně - SUPERRYCHLÁ a vhodná 
pro předem neohlášené návštěvy ( 
všechny ingredience má většina z nás 
doma pořád ). 

Teď něco pro náladu 
Bosom Caresser 
Polaskání prsů. Míchaný nápoj 
z malinové šťávy, vejce a mléka. 
3 cl malinové šťávy 
jedno vejce 
mléko 
Šťávu a vejce smícháme v šejkru 
Důkladně protřepeme a nalijeme do 
pohárů 
 
Affinity  
Klasický míchaný nápoj z 20. let 
minulého století. 
2 cl skotské Whisky, 2 cl rosso 
vermutu, 2 cl dry vermutu, kapka 
hořké, spirálka citronu, kostky ledy, 
míchací sklenice, barové sítko, 
koktejlová sklenice. 
1. Míchací sklenici do poloviny 
naplníme kostkami ledu a nalijeme do 
ní oba vermuty 

2. Přidáme skotskou a kapku 
hořké, zamícháme 
3. Přecedíme do koktejlové 
sklenice, vymačkáme spirálku citronu, 
kterou poté vyhodíme 
Poznámka: Angostura Bitter – hořký 
likér. Jedná se o aromatický přípravek 
určený k dochucení míchaných nápojů, 
je to nezbytná přísada mnohých 
koktejlů.  
Angostura Bitter je lihovina s nízkým 
obsahem cukru; intenzivní 
tmavočervená barva, výrazná vůně a 
rozvinutá hořkost, která odnímá 
nežádoucí sladkost a zvýrazňuje chuť. 
Používá se jako barvící, aromatizující a 
ochucující součást míšených nápojů. 
Pochází z Venezuely, nyní Trinidad. 
Byla založená roku 1824. Vyrábí se 
podle v tajnosti udržované receptury 

macerací kůry skořice, kakaových bobů 
a dalších. 
 
Angel paradise 
Tento koktejl pod českým názvem 
„Anděl ráje" se skládá z apricot brandy, 
citrónové šťávy, grapefruitového a 
pomerančového džusu. 
3dl apricot brandy, 3 dl grapefruitového 
džusu, 4 dl pomerančového džusu, 1 dl 
citronové šťávy, led 
1. Apricot brandy, grapefruitový 
džus, pomerančový džus a citronovou 
šťávu protřepeme v šejkru se spoustou 
ledu. 
2. 2. Koktejl nalijeme do 
longdrinkových sklenic a zdobíme dle 
vlastní fantazie. 

 
Teď něco veselého pro dobrou náladu 
 

    

 
 
Byli jsme oblečeni a připraveni odejít na Silvestrovskou 
oslavu. 
Rozsvítili jsme noční světlo, zapnuli telefonní záznamník, 
zakryli klec s andulkou a vyhnali kočku na dvůr. Zavolali jsme 
do taxislužby a objednali taxík. 
Taxi přijelo a my jsme vyšli z domu předními dveřmi. Když 
jsme vycházeli, kočka, kterou jsme vyhnali na dvůr, proklouzla 
pod našima nohama zpět do domu. 
Nechtěli jsme, aby zůstala uvnitř domu, protože vždy když je 
tam sama, snaží se sežrat andulku. Manželka si šla sednout do 
taxíku a já jsem vběhl do domu, abych vyhnal kočku z domu na 
dvůr. Kočka mi ale vyběhla do patra a já jsem musel běžet za ní. 
Manželka, která zatím čekala v taxíku, nechtěla, aby taxikář 
věděl, že dům bude celou noc prázdný. Řekla proto taxikáři, že 
se hned vrátím, že jsem jen šel dát dobrou noc její mámě (mé 
tchýni). 
Po pár minutách jsem si sedl do taxíku vedle manželky. 
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"Promiňte, že mi to trvalo tak dlouho", řekl jsem, když jsme se 
rozjížděli. Ta kurva se schovávala pod postelí. Musel jsem ji 
píchat do prdele věšákem, aby odtud vylezla! Snažila se mi 
utéct, tak jsem ji popadl pod krkem. Pak jsem ji ještě musel 
zabalit do deky, aby mě ta svině nepoškrabala. Ale - podařilo se! 
Odtáhl jsem ji po schodech dolů a vyhodil zpět na dvůr! 
Doufám, že se zase nevysere u dveří ! " 

 
To ticho v taxíku bylo okouzlující. 
 
 
 

 
Různé 

 
 
 
 

NABÍZÍME  GEODETICKÉ PRÁCE 
ve vysoké kvalitě za nižší ceny 

 
Využijte akční slevy  15% na zaměřování budov a vyměřování pozemků. 

 
GEOPLÁN CZ s.r.o.   Malá 1177, 470 01 Česká Lípa 
Tel.:   487853485 Mobil:       603499351, 737817162 
E-mail:      clipa@geoplancz.cz  www.geoplancz.cz 

 
Před každou zakázkou Vám zdarma poradíme a zpracujeme cenovou nabídku. 

 
Za firmu Ing. Pavel Soukup-oprávněný zeměměřický inženýr 
Ing. Doubravka Soukupová-oprávněný zeměměřický inženýr 

 
 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2013 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

21.12.2013.,11.1.2014 
  

Koloniál „U GOGA“  
Mařenice – křižovatka,potraviny, uzeniny, lahůdky 

Otevřeno: Po – Pa 7 – 10, 14 – 16, So 7 – 10 
 

Ubytování v Krompachu 
Restaurace „Na Vyhlídce“ - telf::  487 754 283, mob.:604 600 560 

email: vincikj@volny.cz  
www.penzion-na-vyhlidce.cz 

 
 
 
 
 
 

Nabídka redakce Krompašských rozhledů 
Ne že bychom se chtěli chlubit, ale pouze konstatujeme, že Rozhledy už nejsou pouze krompašskou tiskovinou, ale jejich působnost je 
daleko širší. Dostáváme ohlasy a náměty z různých částí nejméně Libereckého kraje. Proto nabízíme prostor  v Krompašských 
rozhledech i pro Vaši reklamu a inzerci. Zároveň bychom tím chtěli získat nějaký menší peníz na spotřební materiál pro vydávání 
Rozhledů a pro zvýšení jejich úrovně (barva, získávání fotografií, …) . V zápatí každé stránky jsou uvedeny kontakty, na které se můžete 
obrátit. Uvítáme inzerci, reklamu i sponzory !!! 

 
Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských rozhledů. 

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“   p. Vincíkovi. 

www.spk_krompach.wbs.cz  


