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Zprávy z obce  

 
 

P.S. 

Výstavka v knihovně není určena jen dětem z DD. Budeme moc rádi, když svým dílem přispějí i ostatní děti 

z Krompachu. Své vánoční výrobky mohou přinést do knihovny 30.11. od 9 hodin. 
 

 

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s obecním úřadem, místními obyvateli a chalupáři jako občasník 

 

Č. 12/19 (prosinec)   www.spk-krompach.wbs.cz           vydáno v Krompachu  22.12.2019 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 

Evidenční číslo MK: E 18130 

2/6 

 

 

 

 

 

Mikuláš 
 

 

 

Tak tu máme opět čerty, to to uteklo. Kdo byl po celý 

rok hodný, uvidí i Mikuláše a Anděla. Tento rok Vás 

navštíví ve Vašich domovech dne 

 5.12. v podvečerních hodinách. 

 Kontakt 734 862 855. 
 

 
 

 

Andělská slavnost 
 

 

Víkend 6. – 8. prosince se bude v dětském domově 

v Krompachu konat jubilejní 20. Andělská slavnost, 

kterou spolupořádá organizace Letní dům.  Po 

slavnostním zahájení v pátek v 18:00 se můžete těšit na 

pohádku Medvědí princ studia Damúza. Hlavní program 

se uskuteční v sobotu 7. prosince. Zahájí jej tradiční 

dopolední obchůzka andělů. Odpolední program pak 

začne ve 13:30 tvořivými dílnami, které se uskuteční 

v prostorách dětského domova. Nejen děti si budou moci 

vytvořit dřevěné či papírové anděly, svíčky z vosku, 

ozdobit perníčky a vyrobit si další drobnosti spojené s 

vánoční tématikou. V 15:30 se pak v tělocvičně představí 

děti s divadelním a tanečním vystoupením. Následovat 

bude setkání na nádvoří dětského domova spojené se 

zpíváním koled a drobným občerstvením, které rozzáří 

ohnivá show. Svou účast potvrdil i herec Petr Vacek, 

který nás odpolednem bude provázet. Slavnost zakončí 

v neděli v 10:00 divadelníci z Ty-já-tru, jež pravidelně 

přijíždějí na Andělskou slavnost se svými hranými 

pohádkami. Tentokrát se můžete těšit na Pověsti pro 

štěstí. Čeká nás víkend plný pohádek, písniček a vánoční 

atmosféry, na který jste všichni srdečně zváni! 
A.Blahovcová, Letní dům, z.ú.  

 

Veřejné zasedání zastupitelstva 
 

V sobotu 14.12.2019 se v prostorách obecního úřadu od 11:00 hodin koná veřejné zasedání zastupitelstva. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Bude se pravděpodobně jednat o letošní poslední veřejné zasedání. 

 

Prodej vánočních ryb v Mařenicích 
I letos se uskuteční tradiční prodej ryb na vánoční stůl. 

Prodej:  22.12.2019 

Objednání do: 20.12.2019 

Telf.: 606294966 nebo: 723448742 
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 Vážení přátelé, 
Co budete dělat na Štědrý den odpoledne kolem druhé hodiny odpoledne? 

Co se sejít v prostoru před kostelem, společně si sousedsky popovídat, popřát si a naladit se na nejkrásnější večer v roce? 

 

Silvestr 2019 
I letos pro Vás připravuje restaurace „Na Hřebenovce“ tradiční silvestrovské veselí s pohoštěním a hudbou. 

Sledujte na plakátech.   

Vždyť konec roku je jen jednou za rok! 

 

Teď se trochu vrátíme k 17. listopadu a oslavám 30. výročí sametové revoluce v Krompachu. 
 

 
Foto: J.Horáček 

V neděli 17.11. se sešli občané Krompachu, aby společně zavzpomínali na události před 30 lety.  Setkání se neslo 

v neformálním duchu, každý mohl přispět svým dojmem a vzpomínkou na události, které všem konečně přinesly 

vytouženou svobodu života a myšlení. A ti, kteří se narodili až po roce 1989, si alespoň mohli poslechnout, jak to tenkrát 

vypadalo a co na vlastní kůži zažili jejich rodiče a prarodiče. Nemělo by se zapomínat ! 

 

Kultura Krompach:   

 V pátek 29.11. ve 20 hodin se koná v restauraci Na Hřebenovce beseda s promítáním skutečných zážitků z 

adrenalinového sportu – canyoningu. 

 

Kultura Cvikov: 
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Kultura Nový Bor: 

 

Městské divadlo - úterý 3. Prosince - v 19 hodin 

Pantheon production - Eric Assous 

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ 

Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého 

manželství. 

Hrají: V. Kratina, V. Freimanová, J. Bernášková, K. Lojdová a L. Nešleha 

Vstupné: 390 Kč 
 

Městské divadlo - pondělí 9. Prosince v 19 hodin 

DVD Litvínov - Vladimir Gubarev a Jurij Galin 

SARKOFÁG ČERNOBYL 

Divadelní inscenace inspirovaná textem Vladimíra Gubareva a dalšími materiály o jedné z největších jaderných havárií v 

historii - výbuchu atomové elektrárny v Černobylu v roce 1986. Představení ukazuje na osudech lidí pracujících v 

elektrárně nebo žijících v jejím okolí nebezpečí zatajování informací, lží a nezodpovědnosti, která z užitečného atomu dělá 

vražedný nástroj. 

Vstupné: 200 Kč / studenti a senioři 150 Kč 
 

Městské divadlo - sobota 14. Prosince v 10 hodin 

Divadlo D5 Praha 

ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI 

A jsou tu opět! Báječný Čtyřlístek k vám zavítá se zbrusu novým dobrodružstvím. Tentokrát se Fifinka, Bobík, Pinďa a 

Myšpulín vydávají za bájným Talismanem Moci, který umí ovládat vše živé! Aby ho naši čtyři přátelé získali, musí se 

vypravit do dalekých himalájských hor nebo na prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví prohnaný a vykutálený 

profesor Zádrhel! 

Vstupné: 80 Kč 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie neděle 22. prosince v 17 hodin 

4. adventní koncert 

LUSATIAN GRASS 

Gospels 

Vstupné: 100 Kč 
 

A pro ty, kteří nás na zimu opouštějí a zůstávají raději v Praze, máme nabídku i do Prahy: 
 

 
 

Něco dobrého? 
 

Bratislavské rohlíčky s ořechovou nádivkou 

 

Suroviny 

100 g másla 

80 g moučkového cukru 

2 žloutky 

30 g droždí 

500 g polohrubé mouky 

2,5 dl mléka 

1 vejce na potření 

 

 



KROMPAŠSKÉ ROZHLEDY Vydává Sdružení pro Krompach z.s.., 471 57 Krompach 75, IČ: 28553161 

Evidenční číslo MK: E 18130 

5/6 

Ořechová nádivka:  

150 g ořechů 

80 g moučkové cukru 

2 dl mléka 

1 vanilkový cukr 

1 lžička rumu 

2 lžíce strouhanky 

 

Postup přípravy receptu 

1. Nejprve necháme vykynout kvásek, který připravíme z droždí, vlažného mléka, cukru a mouky. Máslo a cukr 

utřeme do pěny, poté přidáme vejce, kvásek, mouku a vlažné mléko. Vypracujeme hladké těsto, které necháme kynout cca 

40 minut. 

2. Vykynuté těsto rozdělíme na dvě části. Těsto rozválíme tak, aby vznikl kulatý plát a rádýlkem rozdělíme na osm 

trojúhelníků. Na širší část dáme náplň a poté svineme a vytvarujeme rohlíček. Rohlíčky potřeme vejcem a dáme péct do 

trouby. Pečeme na 180 stupňů do zlatova. 

 

Něco na zahřátí 
 

Horká čokoláda 

Kdo by nemiloval horkou čokoládu. Tuhle vymyslela foodblogerka Bára, která do tradičního receptu přidala červené víno. 

A dopadlo to báječně. Určitě ochutnejte. 

Potřebujete: 

 200 ml mléka 

 50–100 g kvalitní čokolády 

 50 ml červeného vína 

 1/2 lžičky skořice 

 třtinový cukr podle chuti 

Mléko přiveďte k varu, přidejte čokoládu a rozpusťte ji. Ochuťte skořicí, oslaďte podle chuti a přilijte víno. Pak už jen 

málo prohřejte. 

Tip: podávejte s kopečkem smetany navrch. 

 

 

Horký cider 

Rádi cider? Vyzkoušejte horkou kořeněnou variantu. 

Na jednu skleničku potřebujete: 

 1 jablečný cider 

 šťávu z 1 pomeranče 

 šťávu z 1 granátového jablka 

 3–5 hřebíčků 

 hvězdičku badyánu 

 cukr podle chuti 

Cider i se všemi ostatními ingrediencemi dejte do rendlíku a zahřívejte. Až dojdete k bodu varu, rendlík stáhněte z 

plotýnky. 

Toť vše, můžete podávat. 
 

K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
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https://rebarboraskitchen.com/
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Inzerce 
 

 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  14.12.2019, 4.1.2020 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 
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