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Pozor, v sobotu 13.9.2014 od 15 hodin se v prostoru před kostelem koná další ročník „Krompašského 
buřtobraní“  
 
Přijďte si na závěr krompašského léta popovídat se sousedy na tradiční „ Buřtobraní “, než nás zima zažene do chalup. 
Zveme opět po roce všechny občany, chalupáře a zejména děti z Dětského domova v Krompachu na neformální společné 
setkání.  
Pro mlsné jazýčky se budou grilovat klobásky, na zapití pivo, limo a nezapomeneme na sladkost a kávu. Pro potěchu ucha 
bude reprodukovaná hudba. 
A co kuchařky? Zase se letos pochlubí tím, co dokáží v kuchyni upéct? Všichni se na jejich výrobky jistě těší a rádi je 
ochutnají. 
Sebou vezměte dobrou náladu a chuť popovídat si se sousedy a kamarády. 
 
Krompašské tisy 
V předminulém vydání Krompašských Rozhledů jsme přinesli vyjádření CHKO Lužické hory k prázdné informační tabuli u 
chráněných tisů. I když tabule není majetkem CHKO, vznikla z ukončených fondů PHARE a majitel nyní není jasný, CHKO 
Lužické hory slíbila tabuli obnovit z vlastních finančních zdrojů. Při náhodné vycházce na konci srpna s vnučkou na vrchol 
Luže jsme potkali pracovnici CHKO, a tak jsme zeptali, jak to s obnovou informační tabule vypadá. Zda přikládáme kopii   
e-mailu: 
Dobrý den, 
po vzájemné dohodě vám sděluji, že  tabule k tisu na Krompachu by opravdu měla být na místě do poloviny listopadu 2014. 
S pozdravem a přáním příjemného dne. 
Mgr. Zuzana Růžičková 
Správa CHKO Lužické hory 
 
Přednáška a koncert 
Tak jsme se zase sešli a dobře se bavili. 
Timto vystižným nazvem by se dalo přiblížit sobotní odpoledne 30. srpna na Krompachu. Konaly se hned dvě akce a úspěch byl veliký. 
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Tou první byla přednáška „Jakou roli měly československé legie v první světové válce.“ Moderoval genmjr. v.v. Ing.Stanislav 
Chromec,CSc  s ukázkami původních filmových materiálů.  
A v 17.hodin zahráli na klavír a violu Pavel Kohoutek a Ondrej Pešl. Tóny soudobé české i světové hudební tvorby v netradičním podání 
zněly ve školní jídelně dětského domova.  Potlesk přítomných byl veliký a dokonce se i přidávalo. Kdo přišel jistě nebyl zklamán a 
všichni se těší zase na příští rok.  

Jana Juhaňáková 
Poznámka redakce: Sdružení pro Krompach, o.s. děkuje paní ředitelce Dětského domova Krompach za poskytnutí prostor pro pořádání 
obou akcí.  

     
foto: M. Mikelová, J. Kalitová 

 
Slavnostní otevření nové silnice kostel – hraniční přechod dne 4.9.2014 
Vážení spoluobčané, chalupáři a ostatní přátelé obce Krompach, 
čtvrtek s datem 4.9.2014 byl pro naši obec Krompach jedním z řady velice důležitých a snad i památných dnů. Úderem 10. hodiny byla 
hejtmanem Libereckého kraje, panem Martinem Půtou, oficiálně předána do užívání silnice č. III/27017 od křižovatky u kostela na státní 
hranici se svobodným státem Sasko. Splnil se tak dávný sen všech obyvatel obce Krompach a také obyvatel sousedních obcí. Již 
nemusíme cestovat z půlnočního království do Miroslavovy země a naopak. Kvalita infrastruktury touto silnicí navazuje na německou 
část saské hranice. 
Symbolické  „přestřižení” pásky nové části silnice proběhlo projetím krátkého úseku na horských kolech za účasti hejtmana libereckého 
kraje pana Martina Půty, radního pro dopravu pana Vladimíra Mastníka, předsedy Svazu obcí Novoborsko a starosty obce Okrouhlá pana 
Jiřího Voseckého, ředitele společnosti SKANSKA pana ing. Petra Homolky a také starosty obce Krompach pana Františka Audese. 
Několik nadšenců v čele s hejtmanem Půtou si pak projeli celý nový úsek silnice na kolech. Celá silnice stála zhruba 29 milionů Kč a 
spoluúčast kraje byla 15%. Naše půvabná obec v srdci Lužických hor je snad první obcí libereckého kraje, která má všechny krajské 
silnice v prvotřídní kvalitě. K nim se směle mohou přiřadit také místní komunikace z návsi pod Hvozd a cesta kolem penzionu Vyhlídka. 
Budou-li příští roky příznivé, jistě se novému vedení obce, které vzejde z komunálních voleb, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, 
podaří v započatém trendu pokračovat a naše obec se dočká nejenom dalších opravených místních komunikací, ale také upravené a 
pohledné návsi a dalších změn ku prospěchu občanů, rekreantů i samotné obce. 

František Audes 
Všichni mohou cestovat k sousedům lépe. 
Ve čtvrtek 4.září se uskutečnilo slavnostní otevření silnice do Německa. Rekonstrukce stála více než 30 milionů Kč. Přítomen byl hejtman 
Martin Půta, zástupce divize silničního stavitelství SKANSKA  a někteří starostové z blízkého okolí. Byla symbolicky otevřena tolik 
očekávaná silnice . A co bylo takovým "bonbónkem " celé akce? Všichni starostové včele s hejtmanem Půtou nasedli na kola a projeli 
celou cestu až k hranici. Poté následovalo občerstvení a všichni uznávali, že se povedl tolik očekávaný "dárek" pro všechny - naše i 
německé občany. 

Jana Juhanáková 

    
foto: M Chábová 

 
Vážené dámy, vážení pánové, 
dovolte mi, abych Vás jménem Jednoty Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi srdečně pozval na vzpomínkovou akci 
pořádanou naší organizací v Lužických horách dne 27. září t.r. 
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V sobotu 27. září v 10,00 se sejdeme na parkovišti na Myslivnách a společně půjdeme na vrchol Luže. Zde si připomeneme historii místa 
a provázet nás budou i bratři v dobových stejnokrojích. 
Odpoledne od 14,00 si pak připomeneme u pomníku hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf jak historii finanční 
stráže, tak i tragické události z podzimu roku 1938 na tomto místě. Připomeneme boj obětavých hraničářů, příslušníků finanční stráže a 
Stráže obrany státu, za svobodu našeho Československa.  
Na akci jste srdečně zváni a na setkání s Vámi se těší členové ČsOL Jednoty Mladá Boleslav. 
Jaroslav Beneš 
 
Jak vznikl název Boberského potoka? 
Když si na internetových stránkách Cvikova otevřete informaci o historii, hned v prvním odstavci se vám objeví tato věta. " Cvikov jako 
osada byl založen ve 13. století v rozšířeném údolí po obou stranách Boberského potoka". Boberský potok je jedním z přítoků říčky 
Svitávka a je dlouhý 12,5 km. V některých mapách a průvodcích je tento potok pojmenován jako Bobrava, Rousínovský potok nebo Bobří 
potok. Jak k tomuto názvu přišel, když prokazatelně zde žádní bobři nežili. Trávnicko-Nadějský zpravodaj, který edituje kolega Zdeněk 
Procházka, napsal, že název Boberský povstal zkreslením ze slova Webersbach (v místním dialektu Wobersbach) – Tkalcovský potok - 
podle tkalcoven, které ho lemovaly. Toto vysvětlení má logiku, ale chtěl bych do debaty navrhnout ještě jednu možnost. Když jsem si 
totiž pročítal jednu publikaci z roku 1905, psanou švabachem, objevila se v odstavci o Cvikově úplně podobná věta, jako je na našich 
internetových stránkách. 
 
"Die Stadt Zwickau liegt zu beiden Seiten des Woberbaches, umgeben von den Bergen des Lausitzer Gebirges, die aus Sandstein, Basalt 
und Phonolith bestehen. Wo liegt der Grünberg, Kalvaringbcrg, Steinberg, Bartelberg, Balleberg und Stolleberg." 
Slovo "Woberbaches" v tomto textu se nepatrně liší od výše citovaného místního dialektu "Wobersbach". A právě toto chybějící "s" 
uprostřed slova nabízí úplně jinou možnost zkreslení místním dialektem. Stačí pouze odstranit první písmeno "W" a dostaneme německé 
slovo "Oberbaches". Toto slovo pak lze přeložit jako "Horní potok". 
Používání písmene "V", před písmenem "o" v hovorové řeči má i v českém jazyce dlouhou tradici. Odborně se nazývá "protetické V" a 
objevuje se již ve 14. století. Najdeme jej například ve slovech vosel, von, vokno, vobr, vovce, Voldřich. Určitě najdete i další příklady. 
To, že naši předci ze slova Woberbaches udělali Boberák a potažmo Boberský potok, se nelze nijak divit. Vždyť se spojením češtiny a 
němčiny máme zářný příklad v Brněnské hovorové hantýrce. Tak zvaný Hantec vznikl během několika staletí smíšením hanáckých nářečí 
češtiny s němčinou brněnských Němců (což byla směs spisovné němčiny a rakouských a jihoněmeckých nářečí) a historicky se 
středoevropským žargonem, zejména vídeňským. Mezi nejznámější slova, která je v Brně možno slyšet, patří šalina (tramvaj - z 
německého výrazu Elektrische Linie), nebo zoncna (slunce - z německého Sonne). 
Nabízím proto, jako variantu, že pojmenování Boberský potok pochází spíše z německého významu Horní potok. To, že nejde o 
"Tkalcovský potok" mě potvrzuje i nedávno publi kovaná kní žka "Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku". 
Dle této publikace byl Rousínovský potok spíše používán pro technologie spojené se zpracováním skla. O tradici sklářských rodů v 
Rousínově jsem již dříve psal. Občas zde byly i mlýny na obilí. Obdobně to bylo i na svorském přítoku. 
Tkalcovny a jim podobné provozy byly hlavně soustředěny do oblasti Dolní Světlé. V samotném Cvikově pak byly větší tkalcovské provozy, 
které již používaly pro své stavy mechanické pohony. 
Kudy ale ten náš potok vlastně teče. Je totiž otázkou, kde vlastně Boberský potok pramení. Na začátku Martinova údolí se stékají dvě 
řečiště. Jedno teče z Rousínova a druhé ze Svoru. Na mapách, které jsou dnes veřejně přístupné, jsem našel rozdílná pojmenování. Na 
mapách SMARS, které se používají v GPS, je potok tekoucí ze Svoru pojmenován jako "BOBERÁK". Na mapách Klubu Českých 
Turistů je jako Boberský potok označen rousínovský přítok. Na internetové mapě Mapy.cz, je Boberským potokem označen svorský 
přítok. Po rozhovoru s pracovníky Severočeských vodáren jsme se společně přiklonili k verzi, že Boberský potok pramení v mokřadech 
pod Stožeckým sedlem (Šébr). To znamená rousínovskou větev. Tak tím bych tuto úvahu ukončil. 

Váš Jarda Bartoš    (převzato ze Cvikovského zpravodaje) 
 
Babinec – POZOR změna termínu 
Tento měsíc se „Babinec“ koná v sobotu  20.9. 2014 od 20hod., v restauraci „Na Vyhlídce“.   Všechny příznivkyně jsou 
srdečně zvány i se svými mužskými doprovody. 
 
Kuchařský koutek  
Houbové knedlíky  
Ingredience 
100 g slaniny, 15 ks toustového chleba, 200 g čerstvých hub, 1 cibule, 50 g sádla, 2 vejce, 200 ml mléka, sůl, pepř, zelená petržel, hrubá 
mouka, strouhanka 
Postup 
Slaninu nakrájíme na kostičky, dva druhy toastového chleba na větší kostky. Na sádle zpěníme cibuli, přidáme nakrájené houby, slaninu 
a asi 5 minut restujeme. Nakrájený toustový chléb orestujeme na pánvi nebo na pekáčku v troubě, aby se nerozmočil v mléce. 
V míse rozšleháme vejce s mlékem, solí a pepřem, přisypeme nasekanou petržel, orestovaný toustový chléb a houby a vše spojíme. 
Hmotu zajistíme hrubou moukou, ze vzniklého těsta vytvarujeme 2 válečky, zavineme každý zvlášť do potravinářské fólie a dáme 
na 20 minut vařit. Folii musíme dobře utáhnout, abychom knedlíky vytvarovali a aby se ke knedlíkům nedostala voda. 

(vyzkoušeno redakcí a opravdu vynikající) 
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Různé 
 
- Ženská prsa jsou důkazem toho, že muž dokáže myslet 
na dvě věci najednou 
- Pán bůh vidí všechno, ale sousedi vidí víc  
- Jeptiška je jediná žena na světě, která už večer ví, co si  
ráno vezme  na sebe  
- Na co je mi chytrý telefon, když mě volají pořád ti samí 
debilové 
- Já nejsem tak tlustá, já jsem tak krásná, až to přetéká 
- Na počátku stvořil bůh nebe a zemi, všechno ostatní je  
made in China 
- Život je smrtelná nemoc, která se přenáší pohlavním 
stykem 
- Když si nechceš hubu spálit, musíš mlčet, nebo chválit 
- Proč se říká, že  děti nosí čáp? Protože z komína vidí 
kdo, kde, s kým a kdy 
- Ženy jsou jako rádio, nahoře vlny, uprostřed dva 
knoflíky  a dole nevíš, jestli dobře naladíš 
- Každá česká vláda je jak sníh, většina bordelu se ukáže, 
až  když zmizí 
- Můj sexuální život je jako Porsche - nemám ho 
- První suspenzor byl v hokeji použit v roce 1874, první 
helma až v roce 1974.  Trvalo sto let, než mužům došlo, že 
mozek je taky důležitý. 
- Týmová práce je důležitá pro to, aby se vina mohla 
svést na někoho jiného 
- K hodným chlapcům se chodí děvčata vyplakat, k těm 
zlým vyspat 
- Proč pít alkohol? Protože žádná dobrá historka 
nezačíná slovy……..“to když jsme tenkrát jedli salát“.. 
- A na závěr: 
Netrapte se pro ty, kteří vás za zády pomlouvají. Znamená to, že 
jste krok před nimi a tudíž v pozici, kdy vám mohou políbit 
prdel. 
 

Blahopřeji! 
Nám všem, kterým je mezi 45. až 80. lety. Podle dnešních 
pravidel a zákazů bychom my, děti narozené v 30., 40., 50., 60. 
letech, neměly vůbec šanci přežít. Naše postýlky byly malované 
barvou, která obsahovala olovo. Neměly jsme žádné pro děti 
bezpečné flaštičky na medicínu. Žádné pojistky na dveře a okna, 
a když jsme jely na kole/koloběžce, neměly jsme helmy. Pily 
jsme obyčejnou vodu z hadice a ne z lahví. Jedly jsme chleba se 
sádlem, pily limonády s cukrem a nebyly jsme obézní, protože 
jsme pořád lítaly někde venku. Z jedné flašky nás obvykle pilo 
několik, ale všichni jsme to ve zdraví přežily. Několik hodin 
jsme se mořily a stavěly káry ze starých nepotřebných věcí, 
jezdily jsme z kopce, jen abychom pak přišly na to, že jsme 
zapomněly na brzdu. Teprve po několika přistáních v pangejtu 
jsme ji přimontovaly.  Brzy ráno jsme si šly ven hrát a přišly 
jsme domů, teprve až se venku rozsvítily lampy. Rodiče si užili 
pěkné nervy, ale mobily neexistovaly, takže nebylo kam volat. 
Neměly jsme žádné Playstation, Nintendo eller X-box - vlastně 
ani televizní hry, žádných 99 televizních kanálů, žádný 
surround-sound, počítače, chatrooms a internet. Měly jsme 
kamarády, byly jsme venku a vyhledaly jsme si je!! Spadly jsme 
ze stromu, řízly se, zlomily si ruku či nohu, vyrazilysi zuby, ale 
nikdo kvůli těm úrazům nebyl žalován. Byly to úrazy a nikdo 
nenesl vinu - jen my! Praly jsme se, měly jsme modřiny, ale 
naučily jsme se to překousnout. Našly jsme si hry s tenisáky, s 
klacky a jedly jsme i trávu (hlavně šťovík). I když nás druzí 
varovali, nikdy jsme si nevypíchly oko. Posledních 50 let bylo 
explozí nových nápadů. My jsme měli volnost i odpovědnost - 
naučily jsme se chovat a poradit si. 
Blahopřeji všem a každému, kdo zažil toto velké štěstí a žil jako 
dítě!!! 
I Vy jste jedno z nich. 

Jiné 
 
Zloději na nic nečekají a využijí každou příležitost!  
Vážení přátelé, občané Krompachu  a okolí, chalupáři a majitelé firem. 
Již dvacet let chrání společnost HENIG - security servis, s.r.o. majetek lidí před trestnou činností a negativními vlivy přírody. 
Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu dbáme na to, aby naši klienti mohli v klidu spát.  
Základem naší činnosti jsou montáže, servis a opravy elektronických zabezpečovacích systémů EZS a kamerových systémů CCTv, které 
jsou napojeny na dohledové centrum HENIG v České Lípě. Naši operátoři mají díky nejmodernějšímu softwaru zpracování dat okamžitě 
dokonalý přehled, co se v případě napadení objektu pachatelem děje. Zajistí okamžitý výjezd zásahových hlídek a všechny potřebné 
kroky k ochraně majetku do příjezdu Policie ČR. 

 
Budeme velmi potěšeni, pokud Vás naše nabídka zaujme. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat našeho obchodního manažera 
pro tuto oblast pana Josefa Rejmana.  
Tel: +420 731 411 684, e-mail: rejman@henig.cz 
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NABÍDKA  
 
Máte zahradu? 
Neumíte, nechcete, nemáte čas, a přesto chcete mít zahradu minimálně jako Váš soused? 
Jestli je Vaše odpověď ANO, zkuste si vybrat z našich služeb: 
Nabídka služeb: 
✓ Zakládání a celoroční údržba zahrad 
✓ Údržba zahrad 
✓ Doplnění zahrady o nové prvky (dřevěné sochy, dřevěné plastiky, zvoničky, ploty) 
✓ Atypický dřevěný venkovní nábytek (lavice, stoly) 
Více Info: www.sochyzahrady.cz 
Můžeme nabídnout i menší opravy Vaší nemovitosti,popř. přepravu zboží do 600 kg 
Spojení na nás: Email: info@sochyzahrady.cz / Tel: 605 254 679 

 
 

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 2014 
p. Kořínek Vladimír tel.: 487 862 390, mob.: 777 174 836 

9.8., 30.8., 
20.9., 11.10., 1.11., 22.11., 13.12., 3.1.2015 

 
Jídlo s dovozem (i soboty a neděle) 

Nerudova 264/II 
471 54 Cvikov II 

Tel :  483 034 452 
Mobil :  777 731 310 

Email :  objednavky@jidlosdovozem.cz 
Web :  www.jidlosdovozem.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 www.spk_krompach.wbs.cz 


