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Vážení a milí spoluobčané, 
Je tady zase konec roku. Blíží se krásné vánoční svátky a hned za nimi již vykukuje Silvestr. Dovolil bych si vám touto 
cestou poděkovat za vše, co jste vykonali proto, aby ves žila a nebyl tu čas na nudu. Děkuji všem, kteří nám letos 
pomáhali se všemi akcemi pro zábavu ostatních na úkor svého volného času. 
V neposlední řadě bych rád poděkoval pí. Jachnické, pí Sukové a pí Kejkrtové Měřičkové za vše, co dělají pro to, aby 
v Krompachu dál žil divadelní soubor a každý rok měl pro vás nové představení, při kterém byste se dobře pobavili. 
Je třeba poděkovat i spolku Jánské kameny - Johannisstein za to, co vše vykonal, aby kostel zůstal zachován a nadále 
fungoval. Přeji vám všem krásné Vánoce a veselý Silvestr. V neposlední řadě hodně zdraví a štěstí v dalším roce. 

Za Krompašské Rozhledy, na kterých se i vy hojně podílíte, Rudolf Kalita, předseda Sdružení pro Krompach z.s. 
 
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. S Vánoci souvisí doba adventní, která jim předchází a slouží jako 
příprava na narození Ježíše Krista. 
Vánoce patří (spolu s Velikonocemi a Letnicemi) k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slavnost Narození Páně 
připadá tradičně na 25. prosince a Vánoce se v římskokatolické tradici slaví od jejího předvečera (večer 24. prosince) do 
svátku Křtu Páně (první neděle po 6. lednu, resp. 13. leden). První záznamy oslav Vánoc křesťany pocházejí ze 4. století 
z Říma. 
V Česku a dalších zemích s převládající římskokatolickou tradicí začíná oslava Vánoc na Štědrý den, 24. prosince, kdy 
je předvečer (vigilie) vánoční slavnosti. Samotné Vánoce podle křesťanské tradice (respektující starší židovskou 
zvyklost počítání nového dne od soumraku) začínají s vyjitím první večerní hvězdy 24. prosince. K Vánocům se pojí 
množství lidových tradic, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice 
nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. 
K Vánocům se vztahují některé pranostiky například: Zelené Vánoce, bílé Velkonoce. 
Štědrý večer je považován lidmi odedávna za zvláštní dobu, kdy působí silněji kouzla. Bylo třeba naplňovat určité 
magické rituály a vyhnout se tak dopadu zlých pověr a naklonit si na svou stranu síly ovládající věci budoucí. Rovněž 
prý bylo možné snadněji nahlédnout do budoucnosti. Rituály pocházející z předkřesťanských dob ukazují, spíše než co 
jiného, nejhlubší lidské touhy, které se příliš nemění. 
Při zadělávání kynutého těsta měla hospodyně na zahradě rukama hladit ovocné stromy a volat: „Stromečku, obroď, 
obroď“, aby byly plodné. Mezi křesťanské zvyky se zřejmě pohanskými kořeny patří zvyk bdění (vigilie) a půstu. 
Přinejmenším mezi večeří a půlnocí jsou hrány karty a kostky, aby hráči zjistili, jaké štěstí je čeká příští rok, jak jim 
půjde karta. Častým moderním zvykem je procházka před večeří. Někde bývá procházka spojena s moderním vánočním 
zvykem pustit vánočního kapra do řeky ve městě, což bývá někým považováno za záchranu pro uvedeného kapra, 
odborníky však za rozsudek smrti.  
O Štědrém večeru má mít kapsy hospodář otevřené, aby do nich napadalo štěstí, aby přišel hospodář k bohatství. Prát 
prádlo na Štědrý den přináší smůlu. A nesmí se rozhodně věšet prádlo, protože by se během roku mohl někdo oběsit. 
Zvykem bylo rozkrajování ovoce, z něhož se věštilo zdraví či nemoc a smrt. Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, 
pak by dobytek kulhal. Nesmí se zametat, aby z domu nebyli vymeteni duchové mrtvých, kteří v tyto dny přicházejí 
navštívit živé.  
Při večeři jsou všichni svátečně oblečeni a jídelna je vyzdobena. Na stole může být ubrus s vánočním motivem a 
zapálené svíce. S pojídáním jídla se čeká, až bude shromážděna celá rodina. Před večeří se všichni společně nahlas 
pomodlí, nebo jsou pronášeny přímluvy. Na večeři se podává ryba, obvykle kapr. Během večeře se v různých oblastech 
země dodržují některé zvyklosti. V některých rodinách se připravuje o talíř více pro nečekanou návštěvu. Často je 
zmiňován zvyk položit pod talíř minci či šupinu, tento zvyk měl udržet peníze v rodině nebo je přinést. Součástí večeře 
měly být luštěniny, nejčastěji měla být při večeři zkonzumována lžíce vařené čočky, aby byla příští rok dobrá úroda a 
spousta peněz. Kdo na Štědrý den nedá nikomu dar, do roka prý skončí v bídě.  

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s obecním úřadem, místními obyvateli a chalupáři jako občasník 
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28. října 2017 proběhlo v Krompachu slavnostní odhalení  nové busty TGM. 
 
Za účasti senátora  za Českolipsko p. Jiřího Voseckého, zástupců Československé obce legionářské, představitelů obce 
Krompach proběhlo odhalení nové busty TGM. Záznam pořizovala i Česká televize. 
Účast občanů byla nečekaně velká. Při této příležitosti byla v prostorách OÚ otevřena malá výstava díla českého sochaře 
a výtvarného pedagoga JosefaFojtíka, podle jehož návrhu byla busta vyrobena. Velké díky patří potomkům p. Fojtíka, 
kteří tuto akci umožnili. 
O historii pomníku TGM velmi zasvěceně promluvil dr. Smejkal z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 
             redakce KR 

 
 

     
 

     
          foto redakce KR 

 
 
 
 
Malá připomínka k důležité akci.  
Odhalení Masarykovy busty v Krompachu, která tu přes 50 let  chyběla, bylo jistě velmi důležitou událostí a velký počet 
zúčastněných  dodává celému aktu na důstojnosti. 
Vadou na kráse proto vidím to, že bylo podceněno ozvučení této události, zejména za situace, kdy zastupitelé dokáží bez 
problémů ozvučit třeba diskotéku. A proto při špatně připraveném a těžko vysoukaném projevu pana starosty se ozývaly 
výkřiky „nahlas“ a „není slyšet“.  
Ještě že ostatní řečníci projevili větší zkušenost a lepší hlasovou i obsahovou vybavenost. 
Poděkování patří zejména p. Audesovi, který celou věc od kolektivního nápadu úspěšně dotáhl k realizaci. 

zdraví Josef Vincík 
Krompach, 28.10.2017 
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Pro realizaci myšlenky uspořádat v adventním čase v knihovně malou výstavku hledáme zápůjčku 
betlémů, klasických vánočních ozdob a dekorací a podobných předmětů, které se váží k českým 

vánočním zvykům. Nabídky směrujte do redakce KR. 
 

Půlnoční mše. 
 

24. prosince od 16:00 hodin se bude v místním kostele konat Půlnoční mše. 
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Zpřístupnění kostela 14 sv. Pomocníků 
V letošním roce 2017 se nám podařilo dokončit řešení havarijního stavu kostela. Od roku 2012 procházel kostel 
postupnými opravami, které započaly lokální výměnou poškozených krovů střešní konstrukce, výměnou střešní krytiny, 
následovala stropní trámová konstrukce, stropní prkenné podbití a na závěr restaurátorské práce stropní výmalby. 
Celkové finanční náklady se po započtení letošních oprav vyšplhaly již do výše 2 382 116,- Kč.  
Restaurování stropní výmalby – II. etapa, která probíhala letos, byla vyčíslena na částku 372 600 Kč. Restaurátor pan 
Daniel Zillich postupně provedl demontáž části shnilého prkenného podbití stropní konstrukce, montáž nového 
prkenného podbití, opravu omítek stropu, prekonsolidaci barevné vrstvy, barevnou retuš a závěrečnou fixaci. Zdarma 
zapůjčené lešení bylo vráceno stavební firmě pana Tomáše Hlaváčka.  Na uvedenou etapu dokončení opravy stropní 
výmalby byly získány finanční prostředkyz Havarijního programu Ministerstva kultury ve výši 160 000 Kč, z Krajského 
úřadu Libereckého kraje z dotačního programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji výši 186 000 Kč, a 
přispěla i obec Krompach ze svého rozpočtu částkou 25 000 Kč. Spolek Jánské kameny – Johannisstein, z.s. doplatil 
chybějící částku 1 600 Kč.  
Kromě výše uvedeného byla letos ještě provedena výměna oken ve štítu kostela. Ta původní byla rozpadlá a neplnila 
svou funkci. Výrobu nových oken zajistil truhlář pan Radim Vohanka z Janova. Náklady na výrobu a osazení oken ve 
výši 4 200 Kč jsme uhradili z vlastních zdrojů. 
V sobotu 18. 11. 2017 se uskutečnila brigáda na úklid kostela. Účast byla překvapivě vysoká, přišlo přes dvacet 
dobrovolníků. Všem velice děkujeme za pomoc. V tuto chvíli je kostel připraven na adventní čas a Půlnoční mši. 
Slavnostní otevření kostela se uskuteční v sobotu 2. 12. 2017 od 18 hodin. Všichni se moc těšíme. 

Markéta Kudrnová 
Nový hromosvod na kostele 14 sv. Pomocníků 
Spolek Jánské kameny – Johannisstein, z.s. byl v letošním roce osloven ze strany pana JUDr. Zdeňka Pelce, 
zastupujícího GRAMOFOND, nadační fond GZ Media, zda by mohl finančně přispět na opravy kostela. Probíhající 
opravy stropu byly v té době již finančně pokryty, co ovšem objektu chybělo, byl funkční bleskosvod.  
Po zpracování technické dokumentace, získání povolení od stavebního úřadu a oddělení památkové péče, jsme si nechali 
vypracovat rozpočet na realizaci bleskosvodu od pana Jana Madera - HKMT Elektro. Náklady byly vyčísleny na částku 
29 143 Kč.Při realizaci bleskosvodné soustavy, která je z materiálu AlMgSi, bylo potřeba doplnit zemnicí tyče a přidat 
křížové vedení po střeše kostela. Z tohoto důvodu se konečné náklady vyšplhaly až do výše 44 889,80 Kč. 
Na realizaci výše uvedeného projektu poskytl GRAMOFOND, nadační fond GZ Media, finanční dar ve výši 29 143 Kč. 
Chceme touto cestou panu Pelcovi a nadačnímu fondu GZ Media ještě jednou vyjádřit velké poděkování za projevenou 
ochotu a poskytnutou finanční podporu. 

Markéta Kudrnová 
předsedkyně spolku Jánské kameny – Johannisstein, z.s. 
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Co pro vás připravujeme pro vyplnění dlouhých podzimních a zimních večerů  v restauraci   
Na Hřebenovce 

 
V úterý 5. prosince v podvečer bude u nás v sále restaurace Mikuláš se svými pomocníky rozdávat dětem nadílku. 
Už nyní se těší na básničky a písničky, které od dětí uslyší.  
Sdělení pro doprovod dětí : pokud budete mít zájem, připravte pro své dítě balíček a napsané pokyny (zlobí, nezlobí a 
podobně) k předání Mikulášovi 4. nebo 5.12.  v otvírací době restaurace. Pro děti trvale hlášené v Krompachu zajistila 
nadílkové balíčky obec. 
Začátek : 17.30 hod.        Předpokládaný konec : 19.30 hod. 

xxx 
UPŘESNĚNÍ : V sobotu 9. prosince večer bude pro vás v sále restaurace pouštět pro dospělé disko k poslechu i tanci 
DJ Miloš Jirmásek. Podrobnější informace :  
Začátek : 20.00 hod.        Předpokládaný konec : 24.00 hod. 
 
Nenechte si ujít zahájení diskotéky krátkým vystoupením dívčí taneční skupiny Diamonds z Liberce. Přijďte si 
protáhnout těla a rozproudit krev.  

xxx 
24. prosince bude letos restaurace a penzion Na Hřebenovce uzavřena . 

xxx 
 

V neděli 31. prosince od 18 hodin bude silvestrovské veselí provázet kapela MPtři, kterou jste u nás mohli slyšet o 
letošních Velikonocích. Cena vstupenky bude opět 390,- Kč pro 1 osobu (opět zahrnuje i rautové jídlo a sekt pro 
přípitek), nově zvažujeme zajištění dopravy za úplatu do blízkého okolí.  
Vstupenky s místenkami bude možné zakoupit od 1.listopadu v restauraci Na Hřebenovce nebo rezervovat 
prostřednictvím e-mail : info@nahrebenovce.cz 
 
Hasičský sbor Krompach v roce 2017 
 
Ohlédnutí za sezónou 2017 
V uplynulé sezóně hasičských závodů se našemu družstvu SDH Krompach celkem dařilo. Na začátek musím 
podotknout, že tohle byl po mnoha letech první rok, kdy jsme se zúčastnili téměř všech soutěží v širokém okolí. A i 
přesto, že se náš současný tým dal dohromady teprve v roce 2016 a na jeho prvním závodu skončil tehdy poslední, je náš 
pokrok kupředu za těch pár měsíců obrovský. 

Letošní první závod se konal ve Cvikově, kde jsme obsadili 3. místo jen díky rychlé opravě zlomených vahadel 
v motoru naší stařičké stříkačky, kterou V. Běgus stihl udělat na chodníku mezi jednotlivými koly soutěže. Následovala 
soutěž v Mimoni, kde se nedařilo spoustě týmů a bohužel i nám se nepovedlo zdárně dokončit náš pokus. O měsíc 
později jsme se ale již radovali z krásného putovního poháru „Skalická sova“ pro absolutního vítěze, z jediné letošní 
noční soutěže ve Skalici u České Lípy. Poté následovala soutěž ve Lvové, kde jsme obsadili hezké čtvrté místo. Na 
začátku srpna jsme se dočkali naší pohárové soutěže zde na Krompachu, kde jsme po těsné bitvě opět skončili čtvrtí. 
Poslední sobotu tohoto měsíce se konala soutěž ve Stráži pod Ralskem, která pro nás skončila dalším bramborovým 
umístěním. Na naší oblíbené soutěži Kunraticích u Cvikova jsme obhájili loňské druhé místo. Na dalších dvou soutěžích 
v Rozstání a v České Lípě jsme se umístili na osmém a sedmém místě. Posledním závodem byla soutěž ve Stružnici, kde 
jsme si vzájemně vypomohli s družstvem ze Lvové a skončili na pátém místě. 

Celkově se nám sezóna 2017 vydařila, i když samozřejmě chceme v příštím roce dokázat o mnoho víc. Proto 
neustále zlepšujeme technické prostředky, trénujeme, hledáme nové talenty do týmu a také finanční sponzory. Proto i vy, 
pokud byste měli zájem o požární sport, neváhejte a oslovte některého z našich členů a přijďte si to s námi zkusit.  

Jiří Balšánek 
SDH Krompach 

 
V sobotu 11.11.2017 proběhlo na Jánských kamenech „tajné“ cvičení hasičů z Německa a Čech. 
 
Byla to obrovská akce, jenom je škoda, že by při cvičném požáru „zahynulo“ asi všech osm figurantů, převážně obyvatel 
Krompachu. Jen Martin Šimek junior by byl pravděpodobně zachráněn, ale ten zase hasičům při transportu do sanitky 
spadnul z nosítek přímo na betonové schody, tak se vlastně nikdo nezachránil. Vlastně jedinou opravdovou záchranou 
akcí bylo vyprošťování dvou hasičských mercedesů (po jednom z každé strany hranic), které trvalo až do pozdních 
odpoledních hodin, kdy dorazila česká vojenská tatrovka a obě zapadlá auta vytáhla z bahna přilehlé louky. 
Je velká škoda, že pořadatelé zapomněli pozvat SDH z Krompachu, mohlo být "obětí" podstatně míň. 
A vlastně ani já bych neměl psát tuto reportáž, protože jsem také „bídně zahynul“ v hořícím domě". 

Honza Horáček 
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             foto Honza Horáček 

Odjezdy celá dvacet - pokračujeme. 
Vzpomínky, které sepsal místní chalupář JP. 
Spartak (3. část) 
Před některou jízdou jsme vždy v týdnu chodili s tátou do garáže vůz připravit na nedělní výpravu. Táta perfektně 
kontroloval  vše, co uměl. Měřil měrkou olej v motoru. Desetkrát ji vytáhl, otřel hadrem a zastrčil zpět, aby měl jistotu, 
že je to dobře. Potom bravurně doléval destilovanou vodu do baterie, aby měla správnou hladinu. Stejně jako v chladiči. 
Vodu neustále vycucával, měřil a docucával. Za tím účelem si opatřil klystýr, tím to šlo nejlíp. Na vodním čerpadle 
motoru byla tzv. Štauferova maznice. Ta se měla jednou za čas pootočit, aby vtlačila trochu tuku do ložisek. „Radši víc, 
než míň“. A tak táta točil a točil. Bylo také nutné vůz dokonale promazat na podvozku. Octavie měla asi osm mazacích 
míst, která se mazala tlakovou maznicí. Táta jich však objevil minimálně dvacet. Jakýkoliv výstupek či šroubek, který se 
jen vzdáleně trošku podobal mazničce, opatlal tlakovou vazelínou. Šel tak daleko, že sundal gumové krytky 
z odvzdušňovacích šroubků brzdových válečků a snažil se tam vecpat vazelínu. Když byl vůz promazán, tak se musel 
zkontrolovat tlak v pneumatikách. Měřil se tyčkovým tlakoměrem. Ten se přiložil na ventilek a vysunutá tyčka s čárkami 
ukázala tlak v kole. Táta přiložil tlakoměr samozřejmě křivě, a tak vzduch syčel a syčel a utekl. „Tati, já to změřím“. 
„Běž, to musím já sám. Málo, přines pumpičku“.  Já jsem pumpoval a pumpoval a táta měřil a měřil a syčel a já jsem se 
mohl upumpovat k smrti. Vůz se musel také natankovat. Táta zapnul klíček, ručička benzinoměru ukázala stav. Nikdy 
jsme nejeli k pumpě. Dostal jsem peníze a kanystr a jel jsem na svém balonovém kole Achilles zadem podle trati na 
Balabenku. Přivezl jsem na nosiči benzín, táta ho přes nástavec nalil do nádrže. Zapnul klíček. „Ještě, málo“. A jel jsem 
znova. Měli jsme dva dvacetilitrové kanystry, ale jeden plný byl neustále přivázán v kufru. Jako železná zásoba. Kdyby 
se něco šustlo. Nechápu proč. Octavie měla nádrž na 44 litrů. To stačilo minimálně na  400 kilometrů. Tak daleko jsme 
v životě nejeli. Zbytečně jsme vozili zátěž a tahali jsme zadek po zemi. Kanystr 5 litrů by stačil. Táta byl ale benzínový 
megaloman. 
JP 
 
K procvi čení mozku, abychom nezakrněli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro dobrou náladu 
 
Nesmrtelné výroky uživatelů při předvádění nových verzí počítačových programů :  

 - Tak jo, tak jste nám to ukázali, moc se nám to líbí, ale doufám, že to nebudeme muset používat.  
 - To tlačítko na tom formuláři nesmí být nahoře, musíte ho dát dolů, víte kolikrát za den bych musela s tou myší do 
kopce?  
 - A až to budete programovat doopravdy, tak vám řeknu, jak to má správně vypadat.  

  3 5  8 6   
 4 6 7  3 5 1  
7        9 
1    7    3 
2  7 9  1 4  6 
4    8    7 
6        8 
 7 8 6  2 9 3  
  4 8  9 7   

 3  9 6     
9   3  2 6   
     4 1 3  
7 2     4 6  
6    4    1 
 5 1     9 8 
 9 6 4      
  2 8  3   6 
    2 6  4  
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 - Víte, jak nás strašně zdržuje pokaždý se přihlašovat do programu a psát ještě to heslo? Nemohl by ten počítač, když je 
tak chytrej, podle něčeho sám poznat, že u něj sedím já?  
 - No já vím, že jsem tu analýzu podepsal, ale to bylo jenom jako, ale já jsem netušil, že to podle toho doopravdy uděláte.  
 - Já vždycky mačkám tlačítko OK. Já nemám čas číst, co je tam napsáno.  
 - Na tom formuláři je asi 20 položek a je to strašně nepřehledný. Já jich vždycky vyplňuju nejvejš pět. A kterých pět? 
No, to se takhle nedá říct. Jak je potřeba. Ale požaduju, aby na tom formuláři vždycky byly jenom ty položky, které teď 
potřebuju a ostatní ať tam nejsou.  
 - Ten program musíte udělat tak, abych nemusel používat myš. Mně se sem na stůl myš nevejde. Tady myš bejt nemůže, 
tady musí stát kafe!  
 - Ten program se mě furt na něco ptá. Ať se mě na nic neptá, já jsem introvert!  
 - A nemohli byste tam tu chybu, co jste opravili, zase vrátit, my jsme si na ní už zvykli, že to musíme odklepávat a teď 
když to odklepneme, jak jsme zvyklí, tak tím entrem potvrdíme něco, co jsme nechtěli!  
 - To mě nezajímá, že to jsou ňáký Windows a tamto byl DOS. Já mám nacvičenej prstochvat, tak mi ten prstochvat 
musí fungovat i na těch Windows! 

-----

Novoroční předsevzetí: „Konec trapných hádek se 
sousedy, nikdy už žádný kravál v domě, stěhuju se na 
samotu.” 
 
„Pane Novák, proč jste nepřišel k nám slavit 
Silvestra?” 
„Protože manželka rozhodla, že se mi bude líbit u 
televize!” 
 
Po Novém roce Pepíček ve škole něco odpálil, hrozná 
rána, všude kouř. Učitel se rozčiluje: „Pepíčku, ty 
nevíš, že se ve škole nesmí používat zábavní 
pyrotechnika?!” 

„Vím,” odvětí ledově klidný Pepíček, „ale tohle mám 
z muničního skladu!” 
 
Chlapík se po probuzení po oslavě Nového roku dívá 
do zrcadla: „No, slyšel jsem, že je krize, ale že je tak 
hrozná?” 
 
Na Nový rok policista staví řidiče. Ten hned: 
„Náčelníku, tak jsem vypil litr červeného, tři vodky a 
pět piv.” 
„Tak si dýchněte!” 
Řidič (ublíženě): „Náčelníku, ty mi nevěříš?” 

 
Kulturní centrum Sever Cvikov 
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Něco dobrého na svátky 
 
Tři druhy slaného cukroví 

Ingredience: 
Hladká mouka 400 g 
studené máslo 330 g 
žloutek 2 ks 
smetana ke šlehání (33% tuku) 6 lžic 
sůl 2 lžičky 
Na dokončení: 
rozšlehané vejce 1 ks 
uherský salám 100 g 
strouhaný parmazán 50 g + další na obalování 
uzená mletá paprika 1 lžíce 
slané buráky 100 g 
sladká mletá paprika 1 lžička 
špetka pálivé mleté papriky 
 
Postup: 
1. Z mouky, másla, žloutků, smetany a soli vypracujte 
hladké těsto. (Práci vám usnadní elektrický hnětač.) 
Zabalte ho do fólie a dejte na hodinu odpočívat do 
chladničky. Pak těsto rozdělte na tři díly. Ty, se kterými 
právě nepracujete, uložte zpátky do chladu. 

2. Začněte „lineckým“. Díl těsta rozválejte na 3 milimetry    
silný plát a vykrajujte z něj kolečka. Polovinu z nich nechte 
„plnou“, do ostatních vykrojte střed, jako když se peče linecké 
cukroví. Spodní kolečka potřete rozšlehaným vejcem a položte 
na ně po kolečku salámu s o něco menším průměrem. 
3  Kolečka, která přijdou navrch, potřete na jedné straně 
rozšlehaným vajíčkem a „přilepte“ na salám. Potřete je i 
shora a skládejte je na plech vyložený pečicím papírem. 
Pečte je asi 16 minut v troubě rozehřáté na 180 °C. 
4  Mezitím je čas na rohlíčky. Do druhé třetiny těsta 
zapracujte parmazán a tvarujte rohlíčky, podobné těm 
vanilkovým. Pečte je na pečicím papíře, ale nečekejte, až 
dostanou zlatavou barvu. Ničím je nepotíráte, a tak těsto 
zůstane bledé. Asi po 16 minutách by měly být konečky 
rohlíčků mírně béžové, v tu chvíli musí z trouby ven. 
Nechte je 10 minut chladnout, potom nasypejte do mističky 
uzenou papriku (stačí i obyčejná sladká). S každým 
rohlíčkem zvlášť v ní zlehka zatočte, aby dostal „stínování“. 
5. Z poslední části těsta připravte burákové pracny. Do těsta 
zapracujte rozsekané buráky a sladkou i pálivou papriku. 
Pak kousky těsta vmáčkněte do formiček na pracny – 
nemusíte je vymazávat. Pečte je asi 20 minut při teplotě 160 
°C. Ještě horké pracny vyklepněte z formiček. Můžete je 
také obalit v parmazán 

 
 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2017: 9.12. 30.12.2017 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 77 174 836 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZM ĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

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 www.spk-krompach.wbs.cz 


