ZPRAVODAJ

obce Kryštofovo Údolí
Slovo úvodem …..
Vážení spoluobčané,
za pár dní nám skončí kalendářní léto, a tak
si ho dovolím zhodnotit. Ohledně počasí
bych řekl skvělé, ohledně událostí rovněž.
Žádné nepříjemné nás naštěstí nepotkaly,
naopak bylo mnoho těch příjemných, převážně kulturního rázu. Dvakrát jsme mohli
navštívit letní kino na terasách, jednou
divadelní představení tamtéž. V sále hospody proběhly dvě zajímavé besedy, jedna
o Svatojakubské cestě, druhá s pracovnicí
liberecké pobočky Národního památkového ústavu, a v půdních prostorách muzea
betlémů jsme si mohli hned dvakrát poslechnout vyprávění známých osobností
z celostátní kultury. A konečně poslední
víkend v červenci jsme si užili naši tradiční
Údolskou pouť. Zatímco za kina, divadlo a
částečně i besedy patří dík především místostarostce Janě Blažkové, za pomoc s organizací, řekl bych zdařilé pouti, musím
tentokrát poděkovat nejen pracovnici
úřadu Martině Žilkové, která je při této
akci nezastupitelná, ale také opět místostarostce Janě Blažkové a po delší době
také našim hasičům a zejména Jirkovi
Hübschovi ml. Bez těch všech by se pouť,
která navenek působí bezproblémově,
prostě nekonala. Díky! Kromě výše

uvedených akcí proběhlo v létě také další
vítání našich nových malých občánků
(opět zorganizovala místostarostka) a koncem července zde o naší obci natáčela
dokument, ve kterém si „zahrálo“ i několik
z nás, polská televize (v říjnu by měl být
vysílán i u nás na ČT2) a pro naše školáky
se nám podařilo vyjednat úpravu jízdního
řádu autobusu MHD tak, aby stíhali včas
začátek vyučování v Liberci.
A co nás ještě čeká do konce roku? Jednak
události praktického rázu, jako přistavení
kontejnerů na velkoobjemový odpad v neděli 22. září, a pak přítomnost kominíka
v obci ve dnech 25. a 26.října (více viz samostatné plakáty) a pak závěrem roku opět
slavnostní zahájení expozice venkovního
betlému Josefa Jíry a určitě i adventní
koncerty v našem kostele.
A protože už je jisté, že ke konci října končí
v obecní Hospůdce U Kryštofa na vlastní
žádost současný nájemce pan Václav
Slavík, chtěl bych jemu i celému současnému personálu jménem nás všech poděkovat za odvedené služby a bezproblémovou spolupráci s obcí a popřát mu hodně spokojenosti v novém působišti.
A nám všem přeji krásný, barevný, teplý
podzim a co nejpozdější nástup zimy.

Váš starosta obce
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Neděle 22. září 2019
9:00 – 16:00 hodin.
Elektronická verze zpravodaje
je k dispozici na webových stránkách obce:
www.krystofovoudoli.eu

Termíny veřejných schůzí
zastupitelstva v roce 2019:
10. 10. a 12. 12.
Vždy od 19 hodin v hostinci U Kryštofa.

Vítání občánků
v Kryštofově Údolí
Ve čtvrtek 27. června 2019 od 17 hodin
proběhlo v prostorách obecního úřadu další vítání občánků. Pan starosta přivítal
následující malé občany Kryštofova Údolí: Amálii Hanušovou, Vandu Hesovou,
Pavla Hübsche, Anastázii Konopáskovou,
Karolinu Koudelkovou, Mikuláše Peřinu
a Annu Marii a Sebastiana Žákovy. Děti
obdržely pamětní list, knihu o své rodné
obci a keramickou jmenovku na dveře z
dílny paní Michálkové. Věříme, že si malí
občánci budou své dětství v Údole užívat
plnými doušky a do své dospělosti si odnesou mnoho krásných vzpomínek.
JB
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Údolské letní večery
V letošním roce jsme letní kulturní akce
sjednotili pod jeden název a sice Údolské
letní večery. Připravili jsme pro vás dvě
projekce letního kina, setkání s dvěma
známými herečkami a jedno letní divadlo.
Mile nás překvapila vysoká návštěvnost i
vaše kladné a povzbudivé reakce, za které
velmi děkujeme. Jednoznačně nejvíc se
vás přišlo pobavit do letního kina. I díky
šťastnému výběru a poměrně pěknému
počasí jsme si tak mohli vychutnat
kouzelnou atmosféru letních večerů s doprovodnou kulisou nasvíceného kostela.
Ráda bych poděkovala hasičům, zejména
Jirkovi Hübschovi ml., který mi pomohl
s organizací a technickým zázemím všech

akcí. Díky stánku s občerstvením si hasiči
vydělali nějaké peníze a přiblížili se tak ke
svému vysněnému ručně vyšívanému hasičskému praporu. Poděkování na tomto
místě právem náleží i paní Lině Wagner a
Pavlovi Culkovi, kteří do Kryštofova Údolí pozvali paní Terezu Herz Pokornou i paní Hanu Maciuchovou. Obě dámy pojaly
povídání s vámi jako charitu a výtěžek ze
vstupného šel na sbírku na realizaci sochy
sv. Kryštofa. K dnešnímu dni je na kontě
115 856,- Kč. Nemohu také opomenout
paní Terezu Tužovou, která již třetím
rokem zorganizovala letní divadlo. A v neposlední řadě patří můj dík i panu Martinu
Kabrielovi, který vyrobil poutavý plakát a
věnoval jej obci, děkujeme! Za to nejdůležitější ovšem považuji to, že jsme se

mohli sejít my, občané Kryštofova Údolí, a
kromě bohatého kulturního prožitku si
společně popovídat. Už teď se tedy všichni můžeme těšit na Údolské letní večery
2020!
JB

Srpnovou sobotu 24. 8., se konal již 15.
ročník tenisového turnaje, který pravidelně
pořádá místní spolek tenisových nadšenců
sdružených v TJ Kryštofovo Údolí, z.s.
Jako vždy se hrály čtyřhry, dvojice libovolného složení. Letošní sportovní události
přálo počasí a všichni zúčastnění tak mohli
nejen poměřit své síly a tenisové dovednosti s ostatními, ale zároveň si užít slunečních paprsků spolu s mnoha hosty a rodinnými příslušníky, kteří přišli aktivní
sportovce podpořit. Turnaj měl celkem 14
aktivních účastníků v širokém spektru věkových kategorií. Nejmladším tenistou byl
sportovec, který ještě nezačal chodit do
školy a ti nejstarší, již zkušení mistři, patří
do kategorie těch, co si umějí užívat svůj
důchodový věk. Jako každé sportovní klání, i zde byli vítězové a poražení. Vyhráli
všichni, kteří si ten den zasportovali, a
prohrál každý, kdo zůstal doma.
Sportu zdar!
TJ Kryštofovo Údolí, z.s. chce zároveň poděkovat obci Kryštofovo Údolí za dlouholetou podporu. Náš spolek je otevřený každému
sportovnímu nadšenci, sportoviště otevřené pro každého tenisového fandu. V případě zájmu o hru nebo členství v klubu kontaktujte
předsedu na hubkal@seznam.cz.

Lávka přes údolský potok
V sobotu 18. května tohoto roku byla
dobrovolníky obnovena lávka přes potok
za nemovitostí č. 21. Novou lávku celodřevěné konstrukce si místní občané
postavili sami začátkem 50. let minulého
století jako náhradu za původní kamenný
mostek koňským povozem sjízdný.
Registrován je už v 1. katastrální mapě
z roku 1843. Mostek byl umístěn asi 20
metrů níže. Jeho destrukce nastala při velké
ničivé povodni 18. srpna 1948. Svědectvím
pamětníka pana Leonharda Řeháka již v ro-

ce 1951 dřevěná lávka stála a ta poslední
byla asi čtvrtá v pořadí. Stávající železné
traverzy věnoval místní národní výbor
koncem 80. let minulého století jako zbytky
po dokončení přístavby kotelny a uhelny za
dnešní restaurací U Kryštofa. Obnovy lávky se chopil pan Marek Nuska a ve své
dílně vyrobil a společně s Václavem Brandejsem, Štěpánem Faturikem a Tomášem
Nuskou nově nainstaloval. Materiál nakoupila obec Kryštofovo Údolí. Děkujeme!
Marek Nuska, Jana Blažková

Pozor! Změna jízdního řádu
Od 1. 9. 2019 dochází k úpravě jízdního řádu ranního spoje autobusu č. 16. Čas odjezdu je změněn o 10 minut dříve tak, aby údolští
školáci stihli být včas na vyučování ve všech libereckých školách. Do budoucna se uvažuje o celkovém posílení počtů spojů v obou
směrech, to je ovšem v horizontu minimálně jednoho roku. O všech dalších změnách budete včas informováni.
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Z údolské kroniky 1909
Počasí

Neštěstí

V lednu a únoru hodně sněhu a mrazivo. 21.
2. přišlo náledí, telefonní a telegrafické
dráty pod tíhou námrazy popadaly na zem.
2. 3. veliké husté sněžení, že 3. 3. musel
přijet pluh. Dráha byla blokovaná masami
sněhu, mnoho dělníků lopatami odhazovalo sníh z kolejí, aby mohly vlaky jezdit. Ještě koncem března bylo tolik sněhu,
že se nedalo vyjet do polí. 13. 4. veliká
bouřka, 7. 5. silný mráz, pak zase deště, že
senoseč mohla začít až koncem června.
Opět byla špatná sklizeň, malá úroda
brambor, téměř žádná jablka. Začátkem
listopadu začala zima silným sněžením.

Od té doby, co bylo v obci zřízeno místo
pro zdechliny, byl zde zahrabán první kůň.
Byl to pivovarský kůň z pivovaru Jablonné
v Podještědí, který cestou na nádraží upadl
před domem č.28 naproti kostelu a zdechl.

Mniška
Druhým rokem řádí v lesích mniška. Tisíce
metrů dřeva muselo být pokáceno, pracovní síly byly pozvány až z Podkarpatské
Rusi, protože zdejší lesní dělníci nestačili.
Ani soukromé lesy nebyly ušetřeny.
Oheň
3. 7. vypukl v domě Franze Schwarzbacha
v Novině oheň. Nová čtyřkolová stříkačka
byla poprvé v ostrém nasazení.
Kostel
1. 5. přijel do našeho kostela světící biskup
Doktor Frind, aby provedl svaté biřmování. Na nádraží jej uvítal patronátní komisař Arnold von Lӓmberg, před kostelem
pak školní mládež s učiteli, obecní zastupitelé, obecní školní rada, veteráni, hasiči, státní rada Rytíř von Steffes, c.k.
okresní školní inspektor Bergmann a
okresní náčelník Leopold Scheuer.
Vlak
Na trati Teplice-Liberec byla poprvé nasazena nová vlaková lokomotiva s nápisem
„Christofsgrund“.
Spalničky
V březnu propukla u 75 dětí epidemie
spalniček. Musela být uzavřena škola a několik malých dětí epidemii podlehlo.

Nová informační
tabule:
„Svatojakubská cesta”
V centru obce na parkovišti je umístěna nová
cedule, která mapuje část Svatojakubské
cesty ze Žitavy do Prahy. Cedule navazuje na
článek ve Zpravodaji č.52 a na besedu s panem Vlastimilem Sojkou, která se konala
v hospůdce U Kryštofa v pátek 21.června
2019.
JB

Údolanka
Adolf Berger zakoupil dům č.105 (Údolanka), zřídil v něm hostinec a ke konci roku zase činnost ukončil.
Hrozba války
V tomto roce hrozilo Rakousko vypovězením války Srbsku, což by stálo 300 milionů
Korun. Poslední tři ročníky záložáků byly
povolány do Bosny, mezi nimi mnozí z naší
obce. Naštěstí se po uklidnění situace vrátili zdrávi domů.

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ
l Lavičky a odpadkové koše – výzva
Vážení občané, jako jednu z priorit na příští
rok považuji umístění většího počtu odpadkových košů a laviček v Kryštofově
Údolí a Novině. Proto vás touto cestou
žádám, abyste mi napsali, kde vám lavičky
či koše chybí. Napište mi buď na
mistostarosta@kudoli.cz nebo volejte na
telefon 774 294 894. Předem vám děkuji za
spolupráci.
JB
lNa obecním úřadě jsou v prodeji nové
reklamní předměty s logem obce. V tuto
chvíli jsou to dětská trička v bílém a tmavě
modrém provedení, plátěné tašky, plátěný
batůžek a klíčenky. V plánu je ještě výroba
triček pro dospělé.

Volby
V obecních volbách byl opět již poosmé
zvolen do čela obce Johan Luh z č.44, zástupce Anton Herkner, 1.radní G.Raht,
2.radní Rudolf Richter, 3.radní Wenzel
Seibt.
Elektřina
V tomto roce byla v Liberci založena společnost pro výrobu elektrické energie. Naše
obec podepsala smlouvu na odběr elektřiny
pro 50 soukromých odběratelů. Jako v každém pokrokovém podnikání se vyskytnou
překážky, tak i zde. Dílem z neznalosti, nepochopení či vlastních zájmů, nastala obava, zda se věc vyplatí, i tak není pozdější
připojení vyloučené.
Obyvatelstvo
V Údolí se narodilo 19 dětí, zemřelo 23
osob a 7 párů bylo sezdáno.
S použitím HEIMAT-POST č.141/2009
Leonhard Řehák

lTermíny veřejných schůzí zastupitelstva
v roce 2019: 10. 10. a 12. 12. Vždy od 19
hodin v hostinci U Kryštofa.
lUzávěrka příštího čísla Zpravodaje bude
ve středu 20. listopadu.
Své příspěvky posílejte na e-mail:
mistostarosta@kudoli.cz.
lElektronická verze Zpravodaje je k dispozici na webových stránkách obce:
www.krystofovoudoli.eu
lPříští veřejná beseda se koná ve čtvrtek
24. října od 19.00 v Hospůdce U Kryštofa.
Tentokrát na téma:
úprava koupaliště v Kryštofově Údolí.
lVšechny děti s trvalým bydlištěm v Kryštofově Údolí školkou a školou povinné si
mohou na obecním úřadě vyzvednout
batůžek s novým logem obce jako dáreček
do nového školního roku.
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Z historie zvonice
15. května 2000 byla zahájena rekonstrukce zvonice, v jejíž kopuli byla
nalezena schránka, jež obsahovala
dokument sepsaný farářem Thaddausem
Appeltem z Kryštofova Údolí.
Buď pochválen Ježíš Kristus. Nasazení
kopule s křížem na renovovanou zvonici
v Kryštofově Údolí dne 13. 11. 1870.
V kostele se během uplynulých let neustále
odkládaly nutné opravy, škody vzrůstaly a
tím rostly i možné náklady na jejich
odstranění. V dubnu 1869 konečně přišel
pan Wilhelm Hecke, inženýr Jeho excelence hraběte Clam-Gallase, prohlédl
stavbu, posoudil její stav a vyčíslil náklady.
V září 1870 pověřil pan Adolf Hübner,
patronátní komisař Jeho excelence hraběte
Clam-Gallase, na obecním úřadě v Kryštofově Údolí mistra pokrývače, majitele
domu č.58 pana Franze Reinelta, vedením
prací. Poté byly provedeny následující
práce.
1) V kostele bylo vsazeno nové okno, stará
okna byla vylepšena, byly postaveny nové
lavice do oddělení pro muže naproti oltáři
sv. Josefa, schody do haly byly přeloženy.
2) Střecha sakristie obdržela novou
břidlicovou střechu, nahoře dvě nová okna
a před vchodem je postaveno nové závětří.
3) Podlaha márnice je nově vydlážděna
cihlami.
4) Plot farní zahrady, který byl zcela zničen
vichřicí 7. 12. 1868 byl obnoven z nových
latí a granitových sloupků. Cesta na hřbitov
byla rozšířena a opatřena zábradlím. Do
velké farní místnosti byla vsazena nová
dvojitá okna.
5) Největší práce byly provedeny na zvonici, která byla postavena zároveň s kostelem, ale z historických pramenů víme, že
stála v místech, kde dnes stojí fara.
Když byla v roce 1769 zřízena samostatná

farnost, bylo nutné postavit faru a tak byla
zvonice přestavěna na nynější místo.
Zvonice poškozená vně i uvnitř přišla 7. 12.
1868 při vichřici i o kopuli a korouhvičku.
Podezdívka na vchodové straně byla obnovena, též plášť ze všech stran z nových
prken, ztrouchnivělé trámy byly vyměněny
za nové a střecha místo šindelů byla
pokryta břidlicí. Náklady vyšly na 1000
zlatých.
13. 11. 1870 byly opravy z velké části
hotovy a tak mohla být kopule a kříž
korunovány. Za tím účelem se sešla honorace farnosti, veteráni s kapelou, mnoho
dospělých, školní mládež, v bílém oděná
děvčata nesla kříž a kopuli. Všichni se shromáždili na volném prostranství před domem obchodníka Johanna Luha z č.79,
odtud je pak slavnostním průvodem odvedl
do kostela farář Thaddaus Appelt. Po
krátkém proslovu a posvěcení kříže odešel
průvod za zpěvu a hudby z kostela ke zvonici, kde pokrývač Franz Reinelt připevnil
kopuli a kříž na střechu zvonice. To bylo
okolo 4. hodiny odpolední.

Zde uvádím pracovníky, kteří pod vedením
Franze Reinelta spolupracovali na tomto
díle.
- Anton Richter kovář z č.102 vyrobil kříž
- Wenzel Böhner z Noviny č.15 zhotovil

Hádanka
Hádanka z minulého čísla
Muž na fotografii byl s největší pravděpodobností jistý pan
Galián, který bydlel v č. 103. Jako první svou odpověď poslal
pan Zdeněk David a tak mu náleží drobná odměna, která na
něj čeká na OÚ. Děkuji i ostatním za jejich odpovědi.
Nejzajímavějším možnou variantou byl režisér František
Vláčil (1924-1999), který v Kryštofově Údolí v roce 1969
točil své filmové drama Adelheid. Připouštím jistou fyzickou
podobnost, ale v době, kdy ještě stál starý hostinec
U Clamova Švýcarska, kde byla fotografie pořízena, bylo
panu Vláčilovi něco přes padesát let.
Dnešní hádanka: poznáte dům na fotografii? JB
Kontaktujte nás na emailu
mistostarosta@kudoli.cz,

případně
na tel. 774 294 894.
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kopuli a plechovou schránku
- Wenzel Reineld a Wendelin Böhner z
č.157 položili břidlici
- Karl Richter zahradník z č.32 provedl
tesařské práce
- Josef Reineld z Noviny č.33 a Sänze
Wenzel z Kryštofova Údolí č.80 zednické
práce
- Damian Werner, zlatník z Liberce pozlatil
kopuli a kříž
Všechny práce byly provedeny bez úrazu a
ohrožení na životě. Patrony kostela byli:
- Jeho excelence urozený hrabě Eduard
Clam-Gallas, majitel panství Frýdlant,
Lemberk, Grabštejn a dalších
- Jeho excelence hospodářský rada pán Joh.
Seidemann
- biskup litoměřický, vysocevážený pán
Augustin Paul Wahala
- biskupský okresní vikář Josef Lichtner
arciděkan Frýdlantu
- farář z Kryštofova Údolí Thaddaus Appelt
- církevní otec Karl Richter z č.102
- Místodržící zemí českých pán Alexander
kníže Dietrichsstein-Mensdorf
- Okresní hejtman Liberce Adalbert Spenger
- představený obce Jan Ferdinand Glanz z
č.20
- nově zvolení členové zastupitelstva obce:
Johann Luh č.79, Josef Walter z Noviny č.1,
Anton Jaksch č.27, Josef Richter z č.12,
Stefan Schwarz č.106, Josef Seibt z č.50,
Josef Engel z č.63, Franz Reineld z č. 58,
Winzenz Scholze z Noviny z č.64, Anton
Herrgesell z Noviny č.72, současně
představený spolku veteránů, Florian Hub
revírní myslivec Jeho excelence hraběte
Clam-Gallase.
S použitím HEIMAT-POST č.142/2010
Leonhard Řehák

Číslo 53 – 2019

Velkoobjemové kontejnery a nebezpečný odpad
Obecní úřad v Kryštofově Údolí o z n a m u j e,
že zajistil sběr objemného a nebezpečného odpadu na neděli 22. září v době od 9.00 do 16.00 hod.
Kontejnery jsou určeny pro obyvatele a rekreanty obce, nikoliv pro podnikatele a zároveň nejsou určeny
pro kompletní vyklízení zakoupených nemovitostí.
V žádném případě není možné svážet na určená stanoviště jakýkoliv odpad již předem před přistavením kontejnerů.
Rozmístění kontejnerů:
1. Začátek obce – plocha naproti Janečkům
2. Střed obce – u obecní stodoly
3. Novina – u Údolanky

.

NEBEZPEČNÝ ODPAD – baterie a akumulátory, zbytky barev, ředidel, tuků, kyselin a louhů, léků apod. bude tak jako v minulých letech
shromažďován vedle velkoobjemových kontejnerů a odvážen společně s nimi. Tekutiny musí být v nepoškozených uzavřených nádobách.
Žádáme všechny občany a rekreanty, aby do kontejnerů nevozili
běžný domovní komunální odpad, papír, sklo, plasty a jiný
recyklovatelný odpad, pro který jsou za OÚ zvláštní kontejnery,
stejně tak ani drobný odpad, který se běžně vejde do popelnice
nebo do zakoupeného pytle FCC. Kontejnery budou vzhledem k
finanční náročnosti tohoto sběru důsledně kontrolovány
zastupiteli obce a odpad nepatřící do kontejneru nebude přijat.
Dále při této příležitosti opětovně apeluji na ukázněnost při
třídění papíru, plastů, tetrapack obalů a elektroodpadu. Do
kontejneru na papír patří jen papír, kartonové krabice je potřeba
před vložením rozřezat na menší kusy nebo aspoň sešlapat, do
oranžové popelnice patří jen krabicové obaly od mléka, džusů,
vína apod. a opět sešlápnuté, do kontejnerů na plast je možné
dávat kromě sešlapaných PET lahví i ostatní plasty, tedy
kanystry, kýble, polystyren, apod., pokud je však přivezete v
jakémkoliv pytli, ponechte je vedle kontejnerů. Do
elektroodpadu patří jen úplné, vyřazené domácí elektrospotřebiče. Nepatří sem již „vykuchané“ledničky a televize.
Starosta obce

Netýkavka žláznatá
S ohledem na neúměrné rozmnožení netýkavky žláznaté v korytě potoka Rokytka jsme se rozhodli vyzvat občany Kryštofova Údolí a
Noviny, aby nám pomohli rostlinu z koryta potoka odstranit. Do příštího jara se pokusíme přimět povodí Labe ke spolupráci v boji s touto
rostlinou. Prozatím tedy prosíme všechny občany, ochotné nám pomoci, aby nejpozději do pátku 20. září vyčistili koryto potoka v blízkosti
svého obydlí a odpad umístili na snadno přístupné místo. Obec zajistí odvoz. Předem velmi děkujeme za vaši spolupráci.
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KOMINÍK
KONTROLA
ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Čištění komínů na tuhá i plynná paliva, výběr sazí, kontrolu komínů
včetně vystavení kontrolní zprávy dle nařízení vlády č.320/2015sb.
SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM:
PROHLÍDKA PRŮDUCHU INSPEKČNÍ KAMEROU
OPRAVY KOMÍNOVÝCH TĚLES, VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ,
KOMPLETNÍ ÚDRŽBU STAVU SPALINOVÝCH CEST
TYTO SLUŽBY SE OBJEDNÁVAJÍ PŘEDEM – telefon 602 111 632
TERMÍN ČIŠTĚNÍ
PÁTEK
25.10.2019 8 – 16 H
SOBOTA 26.10.2019 8 – 13 H
MARCELA MACHÁČKOVÁ – kominictví KRYŠTOF
OBJEDNÁVKY NA TELEFONU 602 111 632
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