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Slovo úvodem …..
Vážení spoluobčané,
psaní těchto řádků do Zpravodaje pro mne
není lehké. Snad ani ne proto, že by nebylo
o čem psát, ale za ta léta mi přijde, že se
stále opakuji. A to ať se jedná o popisování
příjemných či nepříjemných ročních
období, o hodnocení různých obecních
akcí nebo o pro mne nepříjemné apelování
na dodržování toho či onoho.
Takže pominu-li letošní zatím převážně
teplé jaro, povedené žehnání naší „Lípy republiky“ a pálení čarodějnic, moc nového
mě opravdu nenapadá nebo je to popisováno v následujících samostatných článcích. Jedno si ale bohužel odpustit nemohu, a to opětovné, po několikáté opakované
upozornění na dodržování jistých pravidel,
týkajících se nejen ochrany našeho
bezprostředního okolí, ale hlavně mezisousedských vztahů. Konkrétně mám na
mysli stále se vyskytující pálení nevhodných materiálů, včetně syrových větví
jehličnanů či mokré trávy či sena, které pak
nepříjemným dýmem a zápachem
zamořuje v době, kdy všichni větráme, celé
údolí a dále pak vypouštění nebo dokonce
přečerpávání obsahů odpadních jímek
přímo do potoka, z kterého se následně
stává smradlavá stoka. U obou těchto
nešvarů jsou částečně známí nebo
vytipovaní pravděpodobní původci
znečišťování a protože je to zejména při
nakládání s odpadními vodami problém
letitý, bude celá záležitost řešena s Odborem životního prostředí Magistrátu města

Údolské letní večery

Liberce.
Konečně tím posledním, co mě napadá a
trápí, je zneužívání veřejných odpadkových nádob, včetně popelnic u OÚ, na
hřbitově a u otočky autobusu v Novině,
k odkládání domovního komunálního
odpadu těmi, kteří nemají popelnice ani si
nekupují pytle s argumentací, že oni žádný
odpad v podstatě neprodukují. Občas jsou
k takovému způsobu likvidace odpadků
použity i kontejnery na tříděný odpad za
úřadem. Tyto kontejnery slouží výhradně
pro tříděný odpad jako je sklo, papír,
plasty, drobný kov, kartonové obaly od nápojů a případně použitý, ale zachovalý
textil a jsou určeny především pro domácnosti, nikoliv pro podnikatele. Při odkládání plastů a papíru, ale i plechovek od piva
nebo kartonových obalů od mléka, džusů,
atd. myslete prosím na to, že se musí vejít
i odpad dalších spoluobčanů a vhazujte jen
to co tam opravdu patří (do plastů nepatří
použité plastové bazény, role linolea, atd.),
do papíru, ale i kovu a kartonových obalů
je potřeba plechovky, kartony, atd. sešlapat
na minimální rozměr.
Ale abych jen nemoralizoval, tak zejména
Vám všem slušným a ukázněným přeji
příjemné prožití blížícího se léta a mnoho
těch nejlepších zážitků z dalších akcí,
pořádaných obcí, jako bude kino, divadlo
nebo besedy na různá témata. To vše zásluhou paní místostarostky Jany Blažkové, za
což jí patří velký dík.

Váš starosta obce

Elektronická verze zpravodaje
je k dispozici na webových stránkách obce:
www.krystofovoudoli.eu

Termíny veřejných schůzí
zastupitelstva v roce 2019:
1. 8., 10. 10. a 12. 12.
Vždy od 19 hodin v hostinci U Kryštofa.

Vesnická
památková zóna
V letošním roce jsme se rozhodli znovu
otevřít téma „Vesnická památková zóna“.
Všichni se jistě shodneme na tom, že
Kryštofovo Údolí je jedinečné a že ho
chceme zachovat pro další generace.
Málokdy se ale shodneme na tom, jak o něj
pečovat. Jsou mezi námi tací, kteří by rádi
zachovali historický ráz obce, ale i tací,
kteří by v obci rádi viděli prvky moderní
architektury. Kryštofovo Údolí je zcela
právem vyhlášeno vesnickou památkovou
zónou. Co to ale vlastně v konečném
důsledku znamená? Jak bychom měli
správně pečovat o takto výjimečnou obec?
Na tyto i jiné otázky vám odpoví následující články, ale i pracovníci NPÚ (Ná-

Zpravodaj Obce Kryštofovo Údolí
rodní památkový ústav), kteří přislíbili
svou účast na veřejné besedě na toto téma,
která se bude konat v pátek 19. července od
19.00 v hospůdce U Kryštofa. Všechny vás
tímto srdečně zveme, těšíme se i na vaše
názory.
JB

Fenomén Kryštofovo Údolí

------Nejedna obec na to už doplatila, Harrachov….pryč jsou roubenky s pastvinou,
zahrádkou a kravkou, tu krásu pohltily
apartmány a vily, jejichž vlastníci prchající
z přelidněných měst přelidnili to, co je tak
lákalo a navždy to zničili.

Ať si říká kdo chce co chce, tak je to pravda.
Tohle údolí je něčím nedefinovatelným.
Dá se definovat mnoha způsoby, jen ne
jediným.
Ti co zde žijí mají většinou svůj vnitřní
důvod ……. a je to jedno, zda jako
chalupáři a nebo trvale žijící.
Tři obce spojené v jednu. Eckersbach,
Christophsgrund a Neuland.
Ani 50 let totality nezničilo půvab údolí.
Nyní přichází doba, která je mnohem
nebezpečnější. Je nevyzpytatelná. Co dům
to dvě auta… a to minimálně, blahobyt
napříč společností otevírá cestu egoistickým představám, kterým jsou architekti
nakloněni. Touha zabydlet se v náručí klidu, tichých luk, hlubokých lesů, slunečních rozbřesků a vesnické pohody vše ničí
pokud je špatně zasazena.

Lidé v naší obci si toho všeho byli a jsou
vědomi a tak se brání. Může to být pasivita
a nebo aktivita. Připravené zbraně na
obranu jsou, vesnická památková zóna
nebo územní plán a také regulační plán.
Ale každý nástroj se musí umět používat,
mnohdy se stane, že uškodí i tomu, kdo jej
vlastní. Jsme jedinými svrchovanými
správci tohoto katastru. Ač to tak nevypadá, každou chvílí je sváděna bitva o tohle
území, bohužel ne každý zde chce bydlet,
jedná se i o spekulanty a překupníky. Ne
každý si umí postavit dům tak, aby ostatním neublížil. Bohužel mnohdy architekt
se rád předvede, aniž by citlivě respektoval
ducha místní architektury. Nelze očekávat,
že vše za nás někdo bude řešit, je to jen na
nás, na těch co to tak cítí. Respekt, úcta a
pokora. Tohle když bude vyzařovat z naše-

Obecná pravidla výstavby v Kryštofově
Údolí, navazující na historii lokální
architektury a opírající se o metodiku
NPÚ.

- stříška vždy sedlová, velikost vždy drobnější vůči spodní části domu
Okapy
- přiznané, měděné
Stavba
- 1NP a podkroví
- 2NP a podkroví
- obdélníková
- do téčka
- zděná, roubená, hrázděná, podstávková
- fasáda hladká vápenná
- nepodsklepená i podsklepená
- pokud kámen tak pískovec a břidlice
Komín
- nahozený cihlový

Střecha
- sedlová, polovalbová jen u masard
- přesahy minimální
- krytina břidlice a její napodobeniny
- barva krytiny černá až šedočerná
Okna
- dřevěná, barevná
- dělená masivní dřevěnou lištou zvenčí
Střešní vikýře
- buď mezi krovy a nebo až třídílná okna

ho konání, dojde k souladu současnosti
s minulostí.
Spojme proto neprodleně svoje vědomí a
braňme se!
RESPEKTUJME přípotoční vesnici,
stavme tam, kde již něco stálo, stavme
v prolukách a nestavme mimo rámec. Všimněme si, že domy stojí jen při silnici,
neexistuje rozvolněná zástavba, nestaví se
do dalších pater.
POKORNĚ používejme podobné
materiály a technologie jakými se pyšní
nejstarší zázrakem dochované domy. Vyvarujme se brutálních odlišností, kterými
snad nešťastně na sebe strhneme pozornost.
S ÚCTOU přistupujme ke krajně, kterou
vždy svým stavěním a moderními potřebami ničíme.
Stačí jen chtít a naslouchat, území a lidem,
jež v něm bydlí a v něco věří, pak možná
máme šanci porozumět a být i šťastní.
Allan Janeček
- cihla přiznaná
- krytka pískovcová
Terén u stavby
- pěšinky hliněné, břidlice v betonu
- pojízdné plochy štěrkové nebo kačírek
Kůlny a garážová stání
- dřevěné
- sedlové a pultové střechy
- prkna svislá s krycí lištou přes spáry
(tluče se jen na jedno prkno )
- barva tmavá nebo bez nátěru
Stavebně do obce nepatří:
- žula, asfalt
- betonový obrubník a zámková dlažba

Noc s Andersenem
V pátek 5. dubna v místní knihovně proběhl
již 3. ročník Noci s Andersenem. Letošní
ročním byl věnován Ondřeji Sekorovi a
jeho tvorbě. 25. září 2019 si připomínáme
120 let od jeho narození. Akce se účastnilo
15 údolských dětí. Děti si vyrobily hlavní
atributy Ferdy mravence, tykadla a mašli a
lucernu na svíčku. Dále si mohly pod vedením Gabriely Loukotové, paní učitelky
ze ZUŠ v Liberci, vyzkoušet speciální techniku monotyp protisk. K večeři jsme si

všichni dali pizzu a vydali se na dobrodružnou výpravu za pokladem na místní
hřbitov. Na cestu nám naštěstí svítily námi
nově vyrobené lucerny. Byl to moc hezký
večer. Ráda bych touto cestou poděkovala
všem dospělým, kteří se rozhodli páteční
večer věnovat údolským dětem a to Katce
Wagnerové, Gabriele Loukotové, Martině
Žilkové a její mamince Iloně Strouhové.
Rádi se k této akci připojíme i příští rok.
Pomocníci z řad rodičů jsou vítáni.
JB

Debata na téma zeleň v obci
V pátek 29. března se konala další veřejná
debata, tentokrát na téma „Zeleň v obci“.
Z debaty vyplynulo, že občané by si přáli
posílení obecního pracovního týmu, aby
úprava zeleně v jarních a letních měsících
mohla probíhat v širším rozsahu.
Obyvatele trápí, že jsou stále mezi námi
tací, kteří se o své pozemky nestarají a
2

neposekají je ani jednou ročně. Dále
zazněly hlasy pro další úpravu a
revitalizaci prostoru „koupaliště“. Téma
„koupaliště“ úzce souvisí i s potřebou
vybudovat v obci sportoviště pro děti. Na
toto téma proběhne v podzimních měsících
samostatná debata, přijďte vyjádřit i váš
názor. Opět bylo slyšet i hlasy pro větší

respektování vesnické památkové zóny a
proti nešetrným zásahům do historického
rázu obce. Na podzim se budou v
Kryštofově Údolí vysazovat další ovocné
stromy, výsadba bude organizována
formou veřejné brigády. Těšíme se, že nám
pomůžete.

Číslo 52 – 2019

Žehnání lípy
V neděli 28.dubna na svátek Vlastislava
jsme v Kryštofově Údolí dodatečně oslavili
100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Celé sváteční odpoledne
začalo mší svatou v kostele sv. Kryštofa.
Poté následoval program u samotné Lípy.
Na úvod komponovaného programu jsme
si mohli poslechnout část symfonie č.9,
zvané někdy též „Novosvětská“ či „Z nového světa“ od Antonína Dvořáka v podání
pěveckého sboru AUREA ROSA.
Slavnostní akt žehnání Lípy republiky provedl arciděkan R.D. Mgr. Radek Jurnečka.
Po aktu se celým údolím nesl zvuk zvonu a
všichni přítomní si společně se sborem zazpívali Českou státní hymnu. Slavnostního
nástupu se účastnil i SDH Kryštofovo
Údolí neboť součástí oslav bylo i obnovení
jejich hasičského slibu. Na závěr jsme si
společně zazpívali písně Ach synku synku
a Proč bychom se netěšili. Uctili jsme tak

památku prvního prezidenta samostatné
Československé republiky, ale i všech,
kteří k jejímu vzniku svými činy dopomohli. Na úplný závěr slavnostního odpoledne proběhl v kostele sv. Kryštofa
koncert komorní hudby v podání dechového kvintetu TIFERET ENSEMBLE.
Ráda bych touto cestou poděkovala vám
všem, kteří jste přišli a svou účastí tak vyjádřili, že vám projev vlastenectví není cizí.
Děkuji SDH Kryštofovo Údolí, že se zhostilo úlohy vlajkonošů, i že přišli s nápadem
celý program obohatit ještě o obnovení
slavnostního slibu. Děkuji také sboru
AUREA ROSA U3V TUL i jeho vedoucí
paní Janě Konvalinkové, kteří nám
pomohli podtrhnout výjimečnost toho nedělního odpoledne. Děkuji i Emanuelu
Vittekovi, který zorganizoval koncert komorní hudby v kostele sv. Kryštofa.
JB

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ
l Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje bude
v pátek 16. 8. 2019.
l Příští veřejná schůze se koná ve čtvrtek
1. srpna od 19.00 v Hospůdce U Kryštofa.
l Už teď se můžete těšit na dvě projekce
letního kina (22. 6. Bohemian Rhapsody a
21. 8. Ženy v běhu) a jedno letní divadlo
(12. 7. Opona nahoru) v Kryštofově Údolí.
Pro více informací sledujte plakáty.
l Ve dnech 27. a 28. července proběhne
tradiční Údolská pouť. Bližší informace
najdete na webových stránkách obce
http://www.krystofovoudoli.eu/kulturniakce/udolska-pout/rok-2019 a plakátech.
l Elektronická verze zpravodaje je k dispozici na webových stránkách obce:
www.krystofovoudoli.eu
l Další veřejné debaty 21. 6. 2019 19.00
na téma „Svatojakubská cesta a Kryštofovo Údolí jako její součást“ a 19. 7. 2019
19.00 beseda se zástupci NPÚ (Národní
památková ústav) na téma „Vesnická památková zóna Kryštofovo Údolí a její
budoucnost“. Obě v Hospůdce U Kryštofa.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
---------------------------------------

Mařinka vonná v Kryštofově Údolí
Mařinka vonná též svízel vonný (Asperula
odorata) je bylinka, která se dříve hojně
využívala v lékařství i léčitelství. Každý
rok od dubna do června doslova zaplavuje
Kryštofovo Údolí a jeho okolí, neboť se jí
daří zejména ve vlhčích listnatých lesích.
Svízel vonný se využíval v minulosti v lidovém léčitelství. Rostlina obsahuje třísloviny, kumarin a některé glykosidy. Jako
droga se využívala nať sbíraná před rozkvětem. Ze sušené drogy se připravoval čaj,
který se užíval při zácpě. Byla ovšem hojně

V měsíci dubnu oslavili svá životní jubilea paní Alenka Svačinková 86 let a paní
Marcela Grygarová 65 let.
Oběma moc gratulujeme a do dalších let
přejeme mnoho zdraví a životního elánu.

používaná i pro uklidnění, proti migréně,
menstruačním potížím, při bolestech břicha
a hlavy, při nespavosti a podrážděnosti,
u výskytu křečových žil a hemoroidů, při
poruchách krevního oběhu a jiných nervových potížích. Mařinka vonná měla však
ještě jedno využití. S její pomocí totiž vykouzlíte chutné májové víno. O použití mařinky v májovém víně se poprvé zmiňuje v
roce 854 jistý benediktýnský mnich. Slavný německý botanik a fyzik Hieronymus
Bock zvaný Tragus (1498–1554) popisuje
ve svém herbáři výrobu osvěžujících
nápojů s mařinkou, jejichž receptury
se dochovaly dodnes. Májová „bowle“ nebo také májové víno je připraveno z mladých výhonů mařinky
vonné vylouhovaných ve víně. Na
jeden litr vína by vám měly stačit asi
3g čerstvé mařinky. Bylinku nechte
ve víně asi 10 hodin a poté víno
nechte vychladit. Francouzi mařinku
používali mařinku k dochucení šampaňského a Švýcaři si s ní dochucovali koňak.
JB
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Pravidelné setkávání
rodičů a dětí z Údolí
Drazí rodiče a děti,
v první řadě bychom vám rádi sdělili, co
iniciovalo naši myšlenku pravidelného setkávání našich dětí, potažmo nás rodičů.
Vzhledem k dnešní hektické době, kdy
není mnoho času trávit čas pospolu a udržovat fungující dětskou komunitu v rámci
celé obce, bychom rádi dětem umožnili se
pravidelně vídat, tak jak to probíhalo za
našich dětských a mladých let. Myslíme si,
že i mnoho našich vrstevníků považovalo
za efektivní zábavu běhání s kamarády po
stráních, návštěvu lesa, objevování nových

Úcta a tradice
Zbylo toho málo, ale ne zas tak málo po našich předcích. Jedním z pilířů minulosti
v kontextu celého světa je památník padlým v I. světové válce. Nejen, že se podařilo
památník dochovat i opravit, ale nyní přišel

zákoutí údolí a celkově trávení volného
času venku v krásné přírodě, která nás
bohudík ještě obklopuje. Je nám jasné, že
pouto nevytvoříme ihned a jedná se o běh
na dlouhou trať. První setkání již proběhlo
předposlední víkend v březnu a myslím, že
se velmi povedlo, děti si dokonce rozdělali
i vlastní oheň. Z poslední akce vzešel návrh
na interval setkání 1x měsíčně. Nicméně
tato varianta nám nepřijde úplně
dostatečná, aby vedla k nastavení osobní
vazby mezi dětmi a vzniku přátelství. Naše
idea je de facto v nastavení pevného bodu.
Mělo by se jednat o přesný, opakující se
termín a čas. Děti budou vědět, že pokud
budou mít zájem se potkat s kamarády,
naleznou “parťáka” pro své vlastní

dobrodružství. Někdy se zúčastní 15 dětí a
někdy jen 3, v čemž nevidíme žádný
problém, také účast rodičů může být
dobrovolná. Pevný bod setkání jsme
navrhli na každou neděli na 16. hodinu u
obecní lípy na terasách, což nám přijde z
pohledu veškerých týdenních aktivit jako
nejvhodnější termín. Konečné místo pro
zábavu dětí pak bude na domluvě
zúčastněných.
Zda-li v našich dětech vytvoříme zájem
zatím nevíme, ale pokud to nezkusíme,
nemůže se nám to podařit. Pokud se vám
naše myšlenka líbí, budeme velmi rádi,
když své děti i sebe zapojíte a budeme se
pravidelně vídat.
David Markes, Jan Žák

čas změny. Dosloužily tůje. Jejich torza
spíše připomínají trysknost války a já bych
rád využil příležitosti. Pokácením tůjí a
náhradou za sakuru. Není původní, ale je
příbuzný třešním, stejně tak jako Češi
Němcům. Symbolicky naplňuje přání, jež
by jako jediné mohlo skutečně vzejít ze zla.

Slavnostním zasazením a požehnáním tohoto místa by bylo důstojné nejen vůči
padlým. Přečtěte si prosím v odkazu níže
uvedeném vysvětlení z Wikipedie, stejně
tak jako já.

Sakura jako symbol

Subjektivně objektivní názor

Zatímco v Číně třešňové květy symbolizují
ženskou krásu, ženskost nebo lásku, v Japonsku, kvůli krátké kvetoucí době sakury,
jsou symbolem pomíjivé povahy života.
Třešňové květy také symbolizují oblaka,
díky své povaze tvořit shluky květů.
Sakura je předzvěstí dobrého bohatství, je
symbolem lásky, zalíbení a také reprezentuje jaro.
Během druhé světové války, byla sakura
používána pro motivaci a manipulaci japonských obyvatel. Japonští piloti malovali po straně letadel květy sakury či si s sebou brali na své mise větvičky stromů.
Třešňový květ namalovaný na straně bombardéru symbolizoval intenzitu a pomíjivost života.

Ne vždy je člověk schopen vyjádřit slovy
to, co si myslí, tak aby ho ostatní pochopili.
Zdá se to býti nepochopitelné až tajemné,
stejně jako naše údolí. Přesto to stojí za to,
se pokusiti poděkovat. Já chci poděkovat
tomu či těm, pro mne neznámým, jež vrátili
do obce myšlenku kvetoucích stromů.
Děkuji.
Allan Janeček

Hádanka
VLEVO DOLE:
Výsledek hádanky z minulého čísla: jedná se
o dům v Novině čp. 116, je to dům ve stráni
za novinským viaduktem.

Na fotografii můžete vidět současný stav.
Nejrychleji zareagoval pan Peřina, gratulujeme.
VPRAVO:
Dnešní hádanka
je trochu jiná.
Pozná někdo z vás,
kdo je muž
na fotografii?
Kontaktujte nás na
emailu
mistostarosta@kudoli.cz,

případně
na tel. 774 294 894.
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Allan Janeček

Japonská mince hodnoty 100 jenů
znázorňující květy sakury

Číslo 52 – 2019

Nové úzce regionální publikace Ivana Vydry
Nejnovější knihou Ivana Vydry, pokřtěnou fotografem Siegfriedem
Weissem 29. května 2019 v chrastavském muzeu, je publikace Pověsti a
příběhy z Chrastavy a okolí.
Plnobarevná kniha přináší dvanáct
pověstí z úzkého regionu Chrastavska. Dočtete se v ní o chrastavském
vodníkovi, o fojteckém drakovi, který
zalétal i do Kryštofova Údolí, o tajemných postavách z okolních lesů,
o ohnivém koni i o vzniku názvu obce
Bílý Kostel. Kniha obsahuje i příběhy
pánů
z Hamrštějna i Roimundu.
165 plnobarevných stran A5, mapa, cena 349,-Kč
Příběhy jsou doplněny fotografiemi
autentických míst, mapou i zajímavostmi s důrazem na místní názvy.
Kniha má dvě formátové verze:
A4 stojí 149,-Kč, A5 stojí 119,-Kč
V roce 2014 vyšla kniha Boží muka a
pomníky jako součást krajiny na
Chrastavsku.
Knížka je věnována známých i neznámým sakrálním památkám na Chrastavsku. Najdete v ní informace o kostelech, kaplích, božích mukách, svatých
obrázcích, sochách, válečných pomnících i místech neštěstí.
106 plnobarevných stran A5, cena 249,-Kč
Knihy si můžete zakoupit na Obecním úřadě
v Kryštofově Údolí, v informačním centru
v Chrastavě, objednat na tel.: 603 260 778
nebo
si je zapůjčit v knihovně v Kryštofově Údolí.

Další knihu Není patník jako patník aneb známé i méně známé zajímavosti
Chrastavska zasvětil autor starému silničnímu značení, kilometrovníkům,
nárožním a odrazovým kamenům, mezníkům panství, triangulačním a nivelačním
bodům a majetkovým mezníkům.
Kmotry knihy se v prosinci 2018 stali výtvarník Petr Ferdyš Polda, fotograf Jan
Pikous a chrastavský flašinetář Václav Janeček.
Ivan Vydra, autor
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Pojď pouť. Nebluď a buď!
Být na cestě! Stav, který miluje spousta
lidí. Rychle přibývá těch, kdo si ho nejraději vychutnávají po svých. Čím že se liší
turista od poutníka? Vzdáleným cílem, ke
kterému směřuje řadu dnů. Neupíná se k turistickým atrakcím, zajímá ho především
okolní kulturní krajina a lidé v ní.

Pěší pouť je symbolem poutě životní.
Někam směřujeme, něco hledáme,… vzdálený cíl. Cestou potkáváme jiné poutníky a
nacházíme především vlastní svobodné
vědomí, které jsme pod tlakem konzumní
civilizace pozapomněli vnímat. Nepozná a

nepochopí svět ten, kdo nepochopil a nepoznal sebe. Tolik vhled poutníka, který letos
v dubnu dokončil poslední etapu své cesty
ze Žitavy do španělského Santiaga de
Compostela. Od Pyrenejí zbývalo už „jen“
posledních 900 km po svatojakubské
poutní cestě. Vzácný měsíc života,
vyhrazený vnitřnímu tichu a radosti ze
svobody. Za pět let putování 3400 km přes
Čechy, Bavorsko, Švýcarsko, Francii a nakonec Španělsko.
Zdá se vám to příliš? Smrtelná dávka
chůze? Nevěřte tomu. Je přeci jedno, jaké
denní dávky si poutník naloží. A navíc,
každý, kdo na trasu nastoupil s obavami
z nedostatečnosti své fyzické kondice, byl
překvapen. Po několika dnech zjistil, jak
úžasným, jak výkonným nástrojem je jeho
tělo, jak je matkou přírodou dokonale
uzpůsobeno k chůzi. Tento objev vás mine
na jednodenních výletech a nečeká vás ani
na túrách přes hory a doly s dvacetikilovými krosnami na zádech. Studenti i senioři, muži i ženy kráčí dál, den za dnem.
Nechávají k sobě promlouvat krajinu,
postupně zapomínají na starosti, které
nechali doma a nacházejí novou životní

sílu i inspiraci.
Kudy vlastně svatojakubské cesty vedou?
Mnozí ani netuší, že je mají za humny. Naši
zemi kříží tři hlavní trasy. Spojují severovýchod Evropy s pokračováním cest v Bavorsku a v Rakousku. O vyznačení našich
poutních dálnic se zasloužil spolek ULTREIA a popisuje je na svých stránkách.
Jsou na turistických mapách i na směrovkách turistického značení KČT. Trasu zde
značí malá žlutá lasturka na modrém podkladu, která poutníkovi říká, jakou barvu
pásového značení má až do dalšího
rozcestníku následovat.
Putování mi poskytlo spoustu radosti i odpočinku i zážitků. Jsem své velké Cestě
vděčný. A abych jí to částečně vrátil, přijal
jsem krásný úkol, péči o úsek poutní cesty
ze Žitavy do Mladé Boleslavi. Kryštofovo
Údolí považuji na „svém“ úseku za nejkrásnější místo. Je to moje srdeční záležitost.

Kdy na pouť vyrazit? Až si vás zavolá.
A dříve, než se vydáte za cílem nedaleko od
středověkého konce světa, můžete si otestovat svou výbavu během pár dnů po českých poutních trasách. Ze Žitavy do Mladé
Boleslavi můžete poklidně dojít za tři až
čtyři dny. Značení vás povede spolehlivě,
za to vám ručím.
Vlastimil Sojka

Věřím, že mnohé z vás článek a myšlenka
putování zaujala. Ráda bych vás všechny
pozvala na besedu s panem Sojkou nejen
o jeho putování, ale hlavně o propojení
Kryštofova Údolí se Svatojakubskou
cestou. Beseda se koná v pátek 21.
června od 19.00 v hospůdce U Kryštofa.

Hasiči informují
Vážení občané,
chtěl bych Vám přiblížit práci Sboru dobrovolných hasičů v Kryštofově Údolí pro období jara a léta 2019.

Hübschovi ml., Petru Davidovi a Liboru
Čechovi. Jeden poplach v měsíci dubnu byl
i na poskytnutí první pomoci zraněné
osobě.

VÝJEZDY V OBCI
K dnešnímu dni už bylo KOPIZSem vyhlášen poplach celkem sedmnáctkrát.
Převážná část poplachů byla v březnu při
vichřici. V terénu se bylo celou noc. Chtěl
bych poděkovat vedení obce za spolupráci
při řešení neočekávané události v obci.
Poděkování patří i zasahujícím Jiřímu

PRÁCE NA JARO
Jak jsem psal v předchozím článku, práce
bylo naplánováno hodně.
Ze seznamu bylo už splněno. Kácení prostranství nádrže v Novině. V současné době
dokončujeme úklid dřevin.
Slavnostní nástup při vysvěcení lípy. Tato
akce byla pro hasiče krásnou příležitostí k
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obnově hasičského slibu. Naše jednotka
držela vlajky a nakonec došlo i k obnově
slibu.
Při akci pálení čarodějnic měla jednotka
předvést ukázkové cvičení. To se bohužel
kvůli přípravám na občerstvení neudělalo,
ale zase jsme se maximálně snažili obsloužit co nejlépe všechny návštěvníky.
Peníze, které sbor vydělal, budou použity
na nákup hasičského praporu, na který si
šetříme.
Dále probíhají jako každé jaro brigády na
kapličce a červeném kříži.

Číslo 52 – 2019
Jarní soutěž
Chci Vás pozvat na okrskovou soutěž v
hasičském sportu, kterou pořádá letos
obec Oldřichov v Hájích. Náš sbor bude
soutěžit se smíšeným družstvem.Termín
je stanovený na 15. 6. 2019 od 8:00 ráno.

Školení na AED
Naše jednotka byla v rámci Libereckého
školení na externí defibrilátor znovu
proškolená na první pomoc. Školení
probíhalo v hasičárně v Osečné. Průběh
školení je na našem YouTube kanále.

Členové jsou znovu certifikováni na první
pomoc a používání AED.
O všech akcích budete informováni pomoci
infokanálu obce.
Jiří Hübsch

Úryvky z údolské kroniky – rok 1908
Počasí
Celý duben až do půlky května denně prší.
Pak se udělalo hezky, že byla dobrá úroda
sena, čas sklizně obilí, otavy a brambor
propršel. Do půlky října hezky a 20.10.
přišlo osm dnů silných mrazů, takže řepa a
švestky pomrzly. Přitom švestek bylo
tolik, že se na hodně stromech polámaly
větve pod jejich tíhou.
Hasiči
Loňským nákupem čtyřkolového přívěsu
vznikla potřeba rozšířit zbrojnici. Bylo
proto rozhodnuto zakoupit od JOSEFA

SCHWARZE z č. 77 část pozemku za 523
Korun. Zbrojnice tak byla rozšířena.
Výročí
K 60. výročí panování císaře Františka
Josefa byla založena nadace pro školu
částkami 200Kr. od školní rady, 300Kr. od
obce. Spolek veteránů instaloval na zahradě hostince č.126 (U Uhlířů) obraz
císaře a v den výročí jej odhalil. V předvečer výročí prošel obcí pochodňový
průvod všech spolků a všechna okna domů
byla slavnostně osvětlena.

Svaz Němců
V obci byl založen nový spolek Svaz
Němců, vstoupilo do něj 75 členů, kteří na
začátek věnovali 25Kr. školní nadaci.
Obyvatelstvo
Narodilo se 22 dětí, zemřelo 15 osob,
sezdáno 5 párů.
Úraz
V Hamrštejnské továrně přišel při práci
u stroje o život strojník SCHMIDT.

S použitím HEIMAT-POSTU č. 137/2007 Leonhard Řehák

Pomoc a podpora pečujících osob
Rodinní pečující, kteří se starají o své blízké s handicapem (děti, dospělý) či
seniory, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, dělají záslužnou a potřebnou
práci. Často se zapomíná, že nejen nemocným a handicapovaným, ale i jejich
rodinám se obrátí život naruby. Hodit záchranný kruh a podpořit tyto rodiny je
cílem nového projektu S podporou k lepší péči, který realizuje Sdružení
TULIPAN v celém Libereckém kraji.
Co nabízí projekt S podporou k lepší péči?
Celý projekt je financován z fondů EU, proto je pro pečující osoby zcela
ZDARMA. Pečující nic neplatí, naopak mohou čerpat projektový příspěvek na
dopravu a dále je možné uhradit i terénní pečovatelskou službu, která se postará
o osobu závislou na péči v době konání aktivit.
Projektové aktivity pro pečující:
● poradenství a svépomocné skupiny
● akreditované kurzy MPSV z oblasti péče,
● praktické nácviky krizových situací,
● relaxační aktivity pro pečující osoby (cvičení, aromaterapie, masáže aj.).
Pomoci pečujícím rodinám může každý i minimální finanční částkou na transparentním účtu: 000000-5601984319/0800.
Prostředky budou vynaloženy na ceny pro pečující v rámci akce “Ocenění
pečujících osob Libereckého kraje 2019”.
Více informací naleznete na www.sdruzenitulipan.cz
nebo kontaktujte koordinátorku pro Liberec:
Lucie Stará, +420 775 802 272, stara@sdruzenitulipan.cz

Zpravodaj je distribuován do všech poštovních schránek v obci. Pro občany, kteří nemají poštovní schránku, je Zpravodaj k vyzvednutí na OÚ. Děkujeme za pochopení.
ZPRAVODAJ OBCE KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ
Vydává/ Obec Kryštofovo Údolí čp. 166, 460 02 Liberec 2
Evidenční číslo/ MK ČR E 20264
Kontaktní osoba/ Mgr. Jana Blažková, email: mistostarosta@kudoli.eu
Sazba a tisk/ RECo design s.r.o. Chrastava, www.recodesign.cz
Elektronická verze Zpravodaje ke stažení na obecních internetových
stránkách.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU, KONTAKTY
Pondělí: 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 hod.
Středa: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 hod.
Starosta: Ing. Pravoslav Svačinka, tel.: +420 777 280 046
Místostarosta: Mgr. Jana Blažková, tel.: +420 774 294 894
Referentka: Martina Žilková, tel.: +420 722 634 282
e-mail: info@kudoli.cz
internet: www.krystofovoudoli.eu
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