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Tak jsme se přehoupli do druhé poloviny prázdnin. Všem, koho ještě dovolená čeká, 

přejeme krásnou, bezmračnou a pohodovou dovolenou. 

 
I.Dozvěděli jsme se: 

 
Zpráva pro automobilisty – houbaře. Houbaři POZOR !!!! 

 
Zloději útočí na auta houbařů 

 
Mimoň - Dva případy poněkud zvláštních útoků na vozidla houbařů se dostaly na stůl mimoňských policistů. 
Autor: Redakce Českolipského deníku 
 

 
Ilustrační foto: Autor: DENÍK/Milan Jaroš 

 

První z případů nahlásil místní dvaapadesátiletý muž, který si dopoledne vyrazil ve své Fabii na houby nedaleko Ralska. 
Tam zaparkoval a na několik hodin se od vozu vzdálil. Po návratu zjistil, že mu někdo auto nejen vykradl, ale také značně 
poškodil. Neznámý pachatel rozbil zadní a čelní sklo, prorazil nádrž, poškodil dveře řidiče v okolí zámku a potom vzal z 
vozidla peněženku s hotovostí 5 700 korun, navigaci a doklady majitele.  
Podobně dopadl i pětašedesátiletý houbař z Děčínska, který svůj Renault zaparkoval na lesní cestě kousek od Zákup ve 
směru na Srní. Mezitím, co sbíral houby, mu někdo rozbil přední sklo vozidla, propíchl přední pneumatiku a poškodil zámek 
pátých dveří. Kromě toho mu odcizil autorádio. 
Policisté nyní hledají odpověď na otázku, zda má oba případy na svědomí stejný pachatel, jak se jmenuje, kde žije a proč 
vozidla poškodil více než to bylo při krádeži nezbytně nutné.  
Auta houbařů jsou v posledních dnech častým terčem. Na dlouhé hodiny upuštěná vozidla na lesních cestách jsou pro 
zloděje totiž mnohdy snadným cílem. O svou Škodu Superb přišel na Mimoňsku například houbař z Plzeňska, nebo žena z 
České Lípy, která se do lesa vydala nedaleko Velenic a zloději ji připravili o Fabii. Dalším motorizovaným houbařům proto 
policisté vzkazují, aby lépe zvažovali, kde budou svá vozidla parkovat.  
„Odlehlá místa jsou problémová a obzvláště lesní cesty jsou jako parkovací místo pro vozidla nejen riskantní, ale 
parkováním na lesních cestách se jejich řidiči navíc dopouštějí přestupku proti lesnímu zákonu,“ dodává mluvčí českolipské 
policie Ivana Baláková. Nejoptimálnějším řešením se tak nabízí chodit do lesa pěšky.  

Převzato z Českolipského deníku 
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Jedna dobrá zpráva. 
 
Bývalý hotel Sever ve Cvikově se bude rekonstruovat 

 

Vážení cvikovští občané, jsem rád, že Vám mohu oznámit radostnou zprávu, a to že město Cvikov získalo dotaci na 
rekonstrukci hotelu Sever. Bude se jednat o největší akci za poslední léta. Získali jsme dotaci z evropských fondů ve výši 
56 363 668,- Kč. Celková rekonstrukce je vyčíslena na více než 61 mil. Kč. Náš vlastní podíl bude 4,5 mil. Kč. 
Předpokládáme, že rekonstrukce bude započata na konci letošního roku po výběru dodavatele stavby. Předpokládá se že 
by celé dílo mělo být dokončeno zhruba do 2 let. 
Všichni, kdo kolem hotelu Sever v poslední době prošli, vidí, že se jedná o ruinu, která je téměř na spadnutí a že nám dělá 
ostudu, je zcela zřejmé. Po rekonstrukci město získá opět novou krásnou budovu, kde bude centrum kultury celého 
Cvikova. 
Místostarosta města Cvikova 
JUDr. Jaroslav Švehla 

Převzato ze Cvikovského zpravodaje 
 

 

 

II. Kulturní akce 
 

 
4.7.2009 se uskutečnily Cyrilometodějské slavnosti – které pořádalo SpK pod záštitou Obecního úřadu 
Krompach. 

 
 

Vyúčtování Cyrilometodějských slavností 2009 
 

 
Pořádání  letošního 2. ročníku Cyrilometodějských slavností se neslo v duchu velkého zájmu veškeré  krompašské 
veřejnosti.  Většina příznivců a obyvatel Krompachu se připojila svými věcnými dary do stánku „Krompach sobě“ a 
hospodyňky, i  mimokrompašské, napekly spoustu domácích laskomin. Tímto způsobem se vlastně „krompašáci“  zúčastnili 
úhrady části nákladů, protože nabídka těchto produktů s dobrovolnou cenou přispěla na úhradu některých akcí. A sešly se i 
finanční sponzorské dary, v čele s darem samotné obce.  Díky všem!  Je dobře, že se objevil  zájem na společném a 
společenském životě obce. 
 

Finanční náklady:       
 

Mažoretky……………………………….….….3 510,- 

Hudba………………………………………..…6 000,- 

Divadélko………………………..……...……...4 500,-   

Materiál pro dětské soutěže………….…..…..1 284,-  - 

Pohoštění p. faráře…………………..…….……216,- 

Celkem…………………..……………………15 510,- 
 
 
Není to předmětem finančního vyúčtování, ale  přesto děkujeme všem organizátorům, kteří zdarma ubytovávali a stravovali 

účinkující, starali se o divadélko a dětské soutěže, předváděli svoji hasičskou dovednost,  připravovali  stánky, zajišťovali 
elektřinu, půjčovali nábytek a ubrusy, vařili kávu, opékali klobásky,  nabízeli zboží, telefonovali, fotili, zajišťovali a sháněli, 
půjčovali zázemí, uklízeli ………………, no prostě VŠEM. 
 
Snad se to letos Krompachu povedlo, ovšem kromě manažera přes počasí, tomu děkovat nelze! 

 

J. Kalitová 
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IV. Tak zase něco zajímavého o okolí našeho kraje 
 

Co takhle obec SVOR  
Obec, kterou jistě mnozí z nás znají, a mnozí měli ve škole spolužáky ze Svoru. 
 

         
 

SVOR - Rekreační obec pod vrcholem Klíče, severovýchodně od Nového Boru je poprvé připomínána roku 1502. V listině 

z roku 1555 je uváděna jako Rykrštorf, což nejspíše připomíná jméno lokátora (Rüdeger, Rüger) při osídlování zdejších 
hvozdů. Původně tu byl šlechtický statek, na jehož pozemcích později vzniklo šest selských usedlostí. Ve Svoru a jeho okolí 
byly několikrát vojenské tábory: v roce 1778 tu byli Prusové, roku 1813 Francouzi a v červnu 1866 opět pruská armáda. 
V západní části obce u silnice do Kytlic stojí pozdně barokní kostelík Nejsvětější Trojice z roku 1788 s věžičkou, na řadě 
míst se dodnes dochovaly dřevěné chalupy lužického typu. V roce 1826 postavil Antonín Balle ze Cvikova na místě původní 
selské usedlosti barvírnu sukna a později sirkárnu, roku 1873 zde jeho synovec Gustav Balle uvedl do provozu sklářskou 
huť nazvanou Tereza, v níž se vyrábělo duté užitkové sklo.  
V roce 1910 měl Svor 1 475 obyvatel. V 1866 se začala stavět železniční trať z Bakova nad Jizerou do Rumburku, která 
vede přes Svor. Hornatý terén si vyžádal mnoho náročných zemních staveb. Jednou z nich je železniční násep ve Svoru, 
který má výšku 15 m.  
Západně od obce leží romanticky položený Svorský rybník s možností koupání. 
Při volbě názvu Svor došlo k omylu, neboť hornina tohoto názvu se v okolí nevyskytuje. Původní název vsi byl uváděn roku 
1555 Rykrštorf.  
 
Ubytování, stravování: 
Penzion Yveta,   471 51 Svor 92 

tel. 478 751 838 
Restaurace a penzion,   471 51 Svor 182 

tel. 487 752 016 
Penzion Pod Klíčem,   471 51 Svor 

tel. 487 751 531,   605 172 952,   603 215 241 
e-mail: josef.smetak@worldonline.cz  
 

 
Nádraží ve Svoru - foto z 1. poloviny dvacátého století 

 
 
jinak také…..  
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Svor je přeměněná hornina, tvoří se při větším tlaku a vyšší teplotě, především z jílových a písčitých usazenin. Je složen ze 

zřetelných šupin světlé slídy a hrubších zrn křemene, je druhem krystalické břidlice. Vzniká silnou metamorfózou, nejčastěji 
jílovitých sedimentů. Svor se skládá ze slídy, křemene, granátu, kyanitu či turmalínu. Vyskytuje se běžně v horách Českého 
masívu, např. v Hrubém Jeseníku. 
 
 

 

 
A protože zde přeci jen ještě máme léto a prázdniny s cestováním, tak něco málo pro motoristy. 

 
Příloha pro motoristy: 1) - Formulář o nehodě. 

2) - A pokud se chystáte cestovat na Slovensko, nezapomeňte, že u sebe ve 
vozidle jste povinni, mít „Kartu prvej pomoci“. No, ona se konec konců, může 
hodit i tady. Nikomu tuto potřebu ale nepřeji. 

 
Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských rozhledů. 

 
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. 


