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Neprodejný pravidelník
pro občany a přátele obce
Kryštofovo Údolí

V čísle:
3. strana
Mezinárodní den dětí
Aneb plavba za pirátským
pokladem

5. strana
Jak to žije v Mraveništi
Krátký průzkum zkušeností
malých i velkých mravenců

6. strana
ROZHOvOR „desítka“
10 otázek zodpoví Jarmila
Brojírová

6. strana
cO JStE HaSiČi …

Zprávy ze života údolských hasičů

Svačina v Mraveništi

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v době, kdy píšu tyto řádky,
ještě nevím, jak se povede
celé, letos třetí číslo našeho
Zpravodaje, ale věřím, že
bude minimálně tak dobré jako to minulé,
za které chci na tomto místě poděkovat:
všem autorům článků za texty, Tereze Tužové za soustředění textů a popohánění redakční rady, aby každý aspoň něco napsal
(bez toho popohánění by asi Zpravodaj vůbec nevznikl ) a Martinu Borisjukovi za
skvělou sazbu.
Pokračování na straně 2

7. strana

Přírodní klub
MRavENiŠtě

Psí školka

Potřeba založení předškolního zařízení
pro děti v naší obci byla zřejmá.
Po dvouměsíčním provozu lze již krátce hodnotit: děti i rodiče jsou převážně
spokojeni, kolektiv lektorek a pomocnic
je obětavý a chápavý k problémům spojeným s rozjezdem, v kase zbývají peníze na
výplaty i dovybavování...
Školku navštěvuje 18 dětí, z toho je 6
dvouletých (na zkrácenou docházku 2 dny
v týdnu), 7 tříletých a 5 čtyřletých.

Pohled zevnitř

Základy psího vzdělání

8. strana
Tentokrát pohled z druhé strany

9. strana
krajina versus člověk

O lidském působení na krajinu

12. strana
vyrábíme a pečeme

Stránka pro maminky a děti

dLOuHOdOBÁ

výLuka vLaků

Nenechte si ujít poslední letošní

na trati Liberec – Jablonné
v Podještědí

vEŘEJNOu ScHůZi

Již od konce července je známo, že dojde z důvodu opravy železničního svršku k minimálně jednoroční výluce, resp.
k zrušení provozu vlaků přes naši obec.

která se koná

Pokračování na straně 2

zastupitelstva obce

11. 12. 2013

Pokračování na straně 4

od 18 hod. v zasedací místnosti
Obecního úřadu.

Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Úvodní slovo starosty
Pokračování ze strany 1
Jinak máme za sebou krásný teplý
podzim bez mimořádných událostí v obci
a tak není až tak o čem psát. Snad bych
jen i z tohoto místa mohl připomenout, že
začal běžet poslední rok činnosti současného zastupitelstva obce a pomalu by se
mělo mezi Vámi formovat zastupitelstvo
nové. Osobně bych velmi uvítal, kdyby se
do řízení obce zapojili mladí, třeba i noví
občané obce, např. ti, kteří se tak skvěle
dali dohromady při vzniku naší tzv. lesní
mateřské školky, o které se jistě dočtete
víc uvnitř Zpravodaje. Věřím, že by jim to

stejně dobře fungovalo i v zastupitelstvu
obce a že by nejen pro sebe a své děti, ale
pro všechny občany obce, prosadili mnoho
prospěšného.
Za dveřmi jsou však Vánoce a konec
roku, takže mi dovolte, abych Vám i Vašim
blízkým popřál jménem celého zastupitelstva obce příjemné a klidné prožití vánočních svátků a především hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů, spokojenosti
a vzájemného porozumění v roce 2014.


Pravoslav Svačinka, starosta obce

Dlouhodobá výluka vlaků
Pokračování ze strany 1
Na základě sledování provozu a vytíženosti jednotlivých spojů samotnými Českými dráhami, tak i na základě našeho průzkumu mezi Vámi, bylo zjištěno průměrné
používání vlaků a z toho vzešlo řešení, pro
nás bohužel ne moc příznivé. Na úseku Liberec – Křižany a zpět pojedou náhradní
autobusy z důvodu nepříznivých zimních
klimatických podmínek na Křižanském
sedle a z důvodu probíhající opravy silnice na Machnín přímo přes Ještěd, resp.
Výpřež. Zachování dostatečné obslužnosti naší obce bylo původně plánováno
posílením autobusů MHD č. 16, ale to se
z provozně technických důvodů podařilo
jen částečně, a tak bude zřízena nová přímá linka ČSAD Liberec na trase Liberec –
Kryštofovo Údolí, Novina. U této linky bylo
usilováno o co největší počet spojů, tak,
aby nás dostatečně obsloužily, ale aby na
druhou stranu nejezdily většinou prázdné.
Podařilo se však kromě stávajících spojů
MHD zajistit jen spoje ve všední dny s odjezdem z Liberce v 11.10 a 20.15 hod. a ve
12.00 a 20.45 hod. zpět do Liberce, a dále
nedělní spoj s odjezdem ve 20.05 z Liberce a 20.38 zpět. V letních měsících by měl
tento večerní spoj jezdit i v sobotu. U všech
těchto spojů je v zastávce Machnín, žel.

zast. zajištěna návaznost na linku MHD č.
16. K tomu je zajištěno prodloužení spoje
MHD s odjezdem v 22.42 z Liberce až do
Noviny, ale autobus tam pojede jen v případě, že v Machníně v něm zůstane cestující, jedoucí do Kryštofova Údolí. Zpět do
Liberce už pojede autobus bez cestujících
přímo do garáží. Posledním dojednaným
spojem je prodloužení víkendového spoje
s odjezdem v 13.22 z Liberce až do Noviny
(dnes končí na Hamrštejně).
Nepodařilo se naopak zajistit všední
spoj s odjezdem po 14 hodině a případně
ještě kolem 16.30 hod., resp. pro tyto časy
nebyl koordinátorem veřejné dopravy nalezen žádný volný přepravce.
Ve všední dny tedy pojedou autobusy
z Liberce přibližně v 4.10; 6.20; 11.10;
12.50; 15.25; 17.55; 20.15 a 22.40, zpět
do Liberce pak v 4.45; 7.00; 12.00; 13.30;
16.10; 18.35 a 20.45.
O víkendu a o svátcích z Liberce
v 8.20; 13.20; 16.50 a 20.05(nejede v sobotu), zpět do Liberce v 9.10; 14.00;
17.40 a 20.40 (nejede v sobotu).
Přesné časy odjezdů všech spojů budou
na nových jízdních řádech, platných od
15. 12. 2013.
	
Starosta

Živé ploty v obci
Encyklopedie Wikipedie uvádí: „ Živý
plot je uměle vysazená a udržovaná řada
z okrasných dřevin udržovaných jako
keře. Slouží jako bariera. Doplňuje nebo
nahrazuje běžný plot, může také sloužit
jen jako dekorační prvek.“
Pokud ale takový plot údržbu nemá,
stane se to, co v naší obci, a sice že se začne rozrůstat jak do výšky, tak do šířky
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a pokud je vysazen blízko cesty nebo silnice, začne být pro provoz na nich nebezpečný. A přitom stačí tak málo – plot občas radikálně ostříhat a pak jej udržovat
v přijatelném tvaru. Pokud právě takový
plot máte, už jste to provedli? Nečekejte,
až dojde kvůli Vašemu plotu k neštěstí.

Starosta

Ohlédnutí za letošní
Údolskou poutí
Máme pomalu Vánoce, ale přeci jen dlužíme pár řádků a informací k letošní pouti.
Na rozdíl od předchozích roků, kdy nás
většinou trápilo deštivé počasí, bylo letos
snad ještě hůř, když nastala přímo tropická vedra. A tak většina lidí zamířila místo
k nám spíš někam k vodě. Přesto nás navštívilo v sobotu okolo 1 tis. platících návštěvníků, v neděli už to však byla jen polovina.
Tomu pak odpovídaly i tržby, když jsme na
vstupném a dopravě do centra obce utržili
61 500 Kč a na pronájmech ploch a stánků
40 200 Kč. Celkem tedy 101 700 Kč.
Oproti tomu jsme za technické zabezpečení (reklama, plakáty, vstupenky, údržba ploch, mobilní toalety, pódium, dopravní značení, doprava do obce, pořadatelská
služba) vydali 81000 Kč a na kulturní část
pouti dalších 81 500 Kč. Celkem tedy
162 500 Kč. Vzniklý schodek nám pomohli
snížit svými dary v celkové výši 30 tis. Kč
drobní sponzoři, za což jim patří ještě jednou velké díky. Přestože jsme na akci prodělali, domnívám se, že to opět stálo za to
a pomalu začneme chystat další ročník.

Starosta

Nový územní plán
obce
Jak již bylo avizováno v minulém čísle
Zpravodaje, je již v plném proudu příprava nového územního plánu obce a my jako
obyvatelé, máme ještě do 29. 11. 2013 možnost podat podněty nebo námitky k využití
svých nebo obecních pozemků. Tak jak je
již od konce září zveřejněno na obecních
vývěskách, je toto možné formou formuláře dostupného na našich webových stránkách, případně na stránkách Magistrátu
města Liberce anebo osobně na obecním
úřadě. Pokud tedy máte něco z této problematiky na srdci, neváhejte, další příležitost
bude zase až tak za cca 10 let.



číslo 38 - III/2013

BLAHOPŘÁNÍ
Svá životní jubilea oslavili a oslaví někteří
naši spoluobčané:
Srpen
Linke Bruno, Řídká Milena,
Passian Richard, Schichtová Jiřina
Září
Šimlová Květoslava, Marek František
Říjen
Cinibulk Oldřich, Havlíková Marcela,
Řechtáček Pavel, Maslinová Věra,
Svačinka Pravoslav, Jackmann Bedřich
Listopad
Maslin Jozef
Prosinec
Horušická Jolana, Elstner František,
Lacina Karel

Kdo přišel a kdo odešel ...
V srpnu se v naší obci narodil Šimon
Koudelka. Přejeme mu do života spoustu
lásky a spokojenosti, ať roste ve zdraví
a k radosti svých rodičů.
V červnu zemřel Reiner Sanetrník
Upřímnou soustrast celé rodině a blízkým přátelům.

V zimě běžky, v létě
koloběžky…
Letos se i k nám do obce dostal celoevropský hit posledních let, a sice sjíždění
hor na koloběžkách. V našem případě sjezd
z vrcholu Ještědu přes Výpřež a Křižanské
sedlo až dolů do centra obce. Pro mnohé to
možná není nejlevnější, ale zážitek je to nevšední a mnoho návštěvníků Liberecka tak
objeví naši malebnou obec. Více k této aktivitě najdete na našich webových stránkách.
Ale protože se blíží zima, místo kola
a koloběžky oprášíme opět běžky a vyrazíme na místní běžecké lyžařské trati. Tak
jako v předchozích letech budou i během
letošní zimy upravovány pro milovníky
běžeckého lyžování, kteří se neradi mačkají v Jizerkách, lyžařské trasy mezi Křižanským sedlem a Výpřeží pod Ještědem
a v úseku mezi Dánskými kameny a pramenem Rokytky a dále kolem Černé Hory
zpět na Výpřež nebo dolů do Noviny a až
nad údolské nádraží. Pokud to sněhové
podmínky dovolí, budou všechny tyto trasy
v rozsahu cca 15 km připravovány pomocí
sněžného skútru a stopaře vždy na víkend.
Aktuální informace o stavu tratí budou pravidelně na našich webových stránkách.

Starosta

Mezinárodní den dětí
aneb plavba za pirátským pokladem
Připravovaná oslava MDD 1. června
s tématem „ Plavba za pirátským pokladem“ sice měla příznačný název, protože
začátek letošního června byl ve znamení
velkých dešťů a záplav, ale kvůli nepřízni
počasí se musela zrušit. Nechtěli jsme děti
ošidit o jejich velký den a tak jsme po dohodě s místním SDH oslavu uspořádali 29.
června odpoledne. Počasí
nám přálo, sluníčko
svítilo
a tak se koupaliště změnilo
v moře, které se
svojí pirátskou
lodí
brázdil
slavný a dlouho
hledaný pirát
Jiří. Jeho poznávacím znamením byl papoušek na rameni. Tento pirát
na svých cestách oloupil spoustu bohatých
lodí a svůj poklad zakopal, když utíkal před
spravedlností, někde v lese. Bohužel zapomněl kde a tak jsme poprosili všechny děti,
aby nám pomohly ten poklad najít. Dostaly do ruky mapu s vyznačenou cestou, na
které plnily úkoly jako je vykasání plachty
na stěžeň, zatloukání hřebíků, natahování

lana, hod záchranným kruhem a aby neumřely hlady, musely si ulovit rybu. Kdyby
moje hlava děravá nezapomněla náboje do
vzduchovky, mohla se odehrát i střelecká
bitva se střelbou na cíl  Příště nezapomenu! Dalším nelehkým úkolem bylo shodit
proudem vody z hasičské hadice hromadu
plechovek. A protože se vše odehrávalo na
moři,
musely
děti
přeplout
s lodí na druhý
břeh, aby se dostaly k pokladu.
No a každý, kdo
šel po správné
cestě a splnil
dané úkoly, našel
v lese zakopaný
poklad, ze kterého si odnesl
zaslouženou odměnu. Celé odpoledne nám všem zpříjemnilo točené pivo a opékání buřtíků, děti skákaly na velké trampolíně, malovaly křídami
na chodník a obrovskou atrakcí byla jízda
hasičským vozem po vesnici. Děkuji všem,
co se podíleli na přípravách a také místním
hasičům za krásně strávené odpoledne a už
se těším na další.

Dana Dudová

Elektronická verze Zpravodaje
Nabízíme obyvatelům i chalupářům
Kryštofova Údolí novou službu v podobě
elektronické verze Zpravodaje. Ta pro vás
bude mít několik výhod: Zpravodaj dorazí
do vašich elektronických stránek o několik
dní dříve než vydání papírové, protože u něj
musíme počítat se zdržením kvůli tisku, dopravě apod. Tím budete informováni rychleji a pohodlněji než ostatní. Další nespornou výhodou je, že elektronický Zpravodaj
bude celobarevný a ne pouze černobílý, jak
je tomu u papírového. Budete si tedy moci
Zpravodaj vychutnat v plné kvalitě. Pro
některé z vás bude možná i rozhodujícím
faktorem ušetření životního prostředí, kdy
by se nemuselo vydávat stejné množství
Zpravodajů a papír by se použil na jiné,
potřebnější účely. A v neposlední řadě by
se ušetřila i kasa naší obce, která Zpravodaj
vydává za obecní náklady (15 Kč/1 výtisk).
Všichni, kteří máte o elektronickou
verzi zájem, zašlete svou emailovou adresu na: ku.zpravodaj@email.cz a připište
svou adresu bydliště, abychom ji mohli
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Neprodejný pravidelník
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V čísle:
2. strana
Školka v Kryštofově Údolí
Vývoj událostí ve věci „školka pro
našich 18 dětí“

2. strana
Třídíte odpad? My ano!
Aneb cesta do odpadkového koše
a zase zpátky

3. strana
Škola již v pronájmu
Turisté a cyklisté těšte se!

5. strana
Proč, proč, proč, máme rádi kolotoč? Houpačky a střelnice lákají nás velice!

Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda a Vy
máte před sebou další číslo
našeho Zpravodaje, zůstává jen otázkou, jak rychle ta
voda plynula. A když už jsem začal tou vodou, budu se jí věnovat i v mém úvodníku.
Českou republiku postihly počátkem
června po třech letech opět ničivé povodně
a to včetně mnoha obcí Libereckého kraje.
Naštěstí nebyly tak ničivé jako v roce 2010
a naštěstí nebyla k poškození „vylosována
tam nahoře“ ta naše. Opravená koryta Ro-

kytky i Vlčího potoka přívaly vody pojmula,
i když někde jen tak tak, případně došlo jen
k drobným porušením břehů či dna. Důležité je, že nedošlo k žádným větším škodám
na majetku obce ani Vás, občanů, i když ani
zaplavené sklepy nejsou ničím příjemným.
Ale na to je většina z nás zvyklá z jarních
tání. Nicméně na vznik škod má vliv vedle
množství srážek také naše připravenost a do
jisté míry i ukázněnost. Povodně zde vždy
byly a bohužel asi i budou, ale přeci jen se
dají jejich následky částečně eliminovat.
Pokračování na straně 2

Údolská pouť 2013

Zprávičky
z obecního úřadu

Ve dnech 27. 7. a 28. 7. 2013 se opět
koná naše tradiční Údolská pouť, kterou
pro letošní rok zajišťuje pouťový výbor
složený ze starosty obce Ing. Pravoslava Svačinky, Dany Dudové, Pavly Pavlů
a Lukáše Svačinky. Pouť bude v podobné,
posledními lety ověřené, koncepci, včetně toho, že i parní vlak z Liberce bude
z ekonomických důvodů opět vynechán.
Chybět ale nebudou kolotoče pro děti
i dospělé, občerstvení a tradiční řemeslný jarmark.
Pokračování na straně 3

Pohled zvenčí

No, no, to je spěchu! Mám jen dvě
ruce a nejste tady sami …

Úvodní slovo starosty

Většina z Vás již zaznamenala, že Hostinec U Kryštofa má již od května nového
nájemce, kterým je pan Ladislav Balvirčák
z Liberce. Obsloužit Vás k Vaší spokojenosti je připraven podle aktuální potřeby celý
jeho kolektiv spolupracovníků z liberecké
Svijanské hospůdky. O tom, zda a k jakým
změnám v dnešní Hospůdce U Kryštofa
došlo, se můžete přesvědčit denně kromě
úterý, v letní sezóně dokonce každý den.
Pokračování na straně 2

6. strana
ROZHOVOR „Desítka“

10 otázek zodpoví Oldřich Cinibulk

6. strana
Psí školka

Základy psího vzdělání

8. strana
Jak to chodí v A.S. A.
… a na sběrném dvoře

9. strana
Odpady a životní prostředí
Odkud vlastně pochází odpad,
který zaplavuje naši planetu?

ELEKTRONICKÁ
VERZE ZPRAVODAJE
do Vašich elektronických
schránek!
Více informací uvnitř čísla

vyřadit z rozvozu papírové verze. A další
číslo Zpravodaje obdržíte již do svých elektronických schránek.
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Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Přírodní klub MRavENiŠtě

Pokračování ze strany 1
Trocha historie...
Dne 21. února 2013 proběhla první
mapovací schůzka s rodiči. Z dotazníků
vyplněných rodiči bylo jasné, že hledisko financí je pro mnohé rodiny určující,
a pakliže chceme budovat fungující komunitu v obci, k tomu žádat obec o podporu
finanční i jinou, bude muset školné být
co nejnižší, srovnatelné se školkou státní.
Také jsme si vyjasnili, že školka bude kompromisem nikoli extrémem (fungování
lesních školek se jeví jako výběrové, těžko
praktikovatelné pro celotýdenní docházku – názor rodičů), přitom je pro všechny obyvatele naší vesnice pobyt v přírodě
naprosto zásadní prioritou. Došli jsme ke
koncepci „přírodního klubu“ se zázemím
v obecní budově s důrazem na přiměřený
pobyt dětí venku za jakéhokoli počasí.

V lednu 2013 jsem se na kurzu pořádaným Prostorem pro rodinu seznámila
s budoucími lektorkami školky a dostala
velkorysou nabídku od Lenky Hřibové na
spolupráci se Semínkem země. Vzniklá
spolupráce a především právní zastřešení
urychlilo založení školky, jež mohla v červenci spustit svůj prázdinový provoz (jedno dopoledne v týdnu).
Od září 2013 fungujeme v plném celodenním nasazení – od 7.00 do 16.30
hodin. Působí u nás dvě lektorky na plný
úvazek, jedna výpomoc (maminka na
RD), paní uklízečka a já v roli zodpovědné
osoby, organizátorky, metodické poradkyně, výpomoci a prostředníka mezi obcí
a školkou.
Přebudovali a dovybavili jsme mateřské
centrum Mraveneček v obecní budově na
zázemí pro školku. Financování proběhlo
z obecního rozpočtu. Nemalou měrou se
na zařizování podíleli rodiče sponzorskými dary (nová kuchyně, matrace na spaní,
lavičky...) i brigádami, které dokonale splnily funkci seznamovací a tmelící. Atmosféra kolem budování byla pozitivní a plná
důvěry ve společný cíl.
Nabídky na sponzorství či dary chodí
stále, zapojují se i rodiny děti teprve oče-
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kávající. Komunitní život vesnice se probudil (oslava k založení školky pokračovala v obecní hospodě do ranních hodin),
projevuje se to i na návštěvnosti zasedání
zastupitelstva a zájmem o věci obecní - veřejné.

Řešení ﬁnanční otázky:
Získali jsme příspěvek z fondu EU na platy lektorek. Obec přislíbila výši dotace do
500 tisíc korun (plánujeme využít 400 tisíc Kč). Školné pro tvrale žijící obyvatele
v obci činí 635 Kč + 1 365 Kč stravné. Náklady na veškeré energie (topení, el.energie, vodné, ČOV) hradí obec.
Poděkování :-)
Díky za velkorysost Semínku země a Lence Hřibové. Právní zastřešení nám dalo
možnost soustředit se na praktické otázky.
Díky Lucii Vrbové, lektorce obětavé, odvážné a spolehlivé.
Díky Pavlíně Novotné, lektorce krátkodobé, za odvedenou práci a poučení do budoucna.
Díky Aleně Petráčkové, lektorce v zácviku.
Díky všem, kdo nám naslouchají, radí, pomáhají, obdarovávají a fandí.
Stanislava Fedurcová
Přírodní klub Mraveniště (oﬁciální název prozatím Kořínek KÚ) je provozován
n. o. Semínko země. Více informací na:
http://mraveniste-prirodni-klub.webnode.cz/

„Podívejte, sojka!“

Navštivte obecní

kNiHOvNu
Nyní je ten čas, kdy se za dlouhých
zimních večerů nejlépe odpočívá s dobrou
knihou. Nestresujte se u televize a navštivte místní knihovnu, kde najdete knihy pro
zábavu i poučení!
Všichni čtenáři jsou srdečně zváni
k její návštěvě a to každou středu od 16
do 17 hod., případně je možné návštěvu
knihovny domluvit telefonicky i v jiný
čas (tel.: 722 634 282).
K dispozici jsou knihy nejrůznějších
žánrů, od klasické krásné literatury, přes
pohádky a dětské knihy, poezii, romány,
červenou knihovnu až po detektivky. Určitě si vyberete ...
Těšíme se na vás!

volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Koncem října proběhly mimořádné volby
do PS Parlamentu ČR a dopadly, jak dopadly. Jako starosta obce a občan ČR mám
radost, že máme v naší obci dlouhodobě
vysokou volební účast, letos jsme s účastí 75,44 % skončili v Libereckém kraji
na 3. místě. Jinak mám radost, že v naší
obci zvítězili mí kolegové starostové Jan
Farský a Václav Horáček, kandidující pod
hlavičkou TOP 09 s podporou Starostů,
s tím, že je volilo 57 z nás (27,01 %). Na
druhém místě skončilo hnutí ANO 2011
s podporou 52 voličů (24,64 %), na 3.
místě ČSSD – 27 (12,79 %), 4. ODS – 21
(9,95 %) a 5. KSČM – 10 (4,73 %). Ostatní strany a hnutí volilo méně než 10 občanů.
Osobně mám radost, že se do PS nedostala tolik prosazovaná a téměř všespasitelná strana SPOZ, naopak nemám radost
z problémů při sestavování nové vlády.
Přesto, že jsem přesvědčen, že se valná většina z nás nemá zase až tak špatně, věřím,
že i u nás může být jednou lépe.
P. S.
Při této příležitosti opakovaně apeluji na
ty z Vás, kteří nemáte u domu poštovní
schránku a máte v obci trvalé bydliště,
abyste si ji ve svém zájmu pořídili. Občas
potřebujeme jako úřad něco doručit bez
služeb České pošty (naposledy právě volební lístky) a ono není kam. Do modrých
skříněk Pošty se bohužel nedostaneme.
Starosta
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Jírův betlém
letos už počtrnácté

Letošní stavění Jírova betlému proběhne v sobotu 23. 11. 2013 od 9 hod. Prosíme všechny, kteří mají čas a chuť pomoci,
aby se sešli ve stanovenou hodinu před
obecní stodolou.

Pozvánka na slavnostní
otevření Jírova betlému
Rádi bychom Vás srdečně pozvali na slavnostní otevření Jírova betlému,
které proběhne první adventní sobotu
30. 11. 2013 od 17.00 na terasách v centru obce. Večerem Vás provede známý herec
libereckého Divadla F. X. Šaldy, Martin Polách, o kulturní zážitek se postará soubor
bicích nástrojů ARIES základní umělecké
školy Jabloňová a vokální sdružení Rosex.
Těšíme se na Vás!

Manželé Chaloupkovi

Otevírací doby
místních pohostinství
v době svátků
Hostinec U Kryštofa

17.12. – 23.12. .  . . . . . . . . . . . . . . 11.00 – 22.00
24.12. – 25.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zavřeno
26.12. – 30.12. . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 – 22.00
31. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  obsazeno
1. 1. 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zavřeno
(změna vyhrazena)

Penzion Údolanka

24. 12. – 26. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zavřeno
27. 12. – 30. 12. . . . . . . . . . . . . . . 12.00 – 22.00
31. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 – ???

Penzion Eva

Jak to žije v Mraveništi

Krátký průzkum zkušeností malých i velkých mravenců
RODIČE
Pavlína Zelená:
„Do Mraveniště chodí naše dcera
s nadšením. Jedním z důvodů krom milých „paní učitelek“ a dětí uvedla také,
že se chodí ven, i když prší. Samotnou
mě to překvapilo. Je milé poslouchat, že
přes den běhaly po lese, sbíraly houby,
hloubily díry v blátě, dělaly skluzavku,
stavěly vlkovi domeček, pekly koláč …
Domnívám se, že kontakt ve skupině
funguje dobře, jednak díky skvělému
vedení, jednak díky menšímu počtu dětí
ve skupině. Když si dcerku vyzvedávám,
je nabitá energií a vůbec se jí nechce
domů.“
Jelínkovi:
„Jsme s manželem moc rádi, že v naší
obci vznikla školka. Děti dostaly šanci se
poznat a začaly si tak budovat přátelství,
které jim zůstane třeba i do dospělosti :-)
Libí se nám milé, podnětné a pohodové
vedení školky, kterou nejvíce oceňuje
Ondra. A jeho nejmilejší činnost je jak
říká „bahnění“ a „prozkoumání terénu“.
Děkujeme Stáně a jejímu týmu.“
Radek Michálek:
„Nám se školka líbí moc, ale nejdůležitější pro nás je, že se líbí Davídkovi.
Ten je nadšený a každý den se velice těší
na kamarády. Pokud jde o chod, nevidíme zde žádný problém. Ale i kdyby nějaký byl, děvčata to určitě vychytají, vždyť
je ta naše školka ještě tááák mladá :-)“

Tonička Tužová:
„Chodíme na vlak, ke studánce, do lesa,
na houby. Šli jsme ke drakovi a dali mu tam
klacíky. On je hamá. Ale jenom jako! A pak
jsme šli zpátky do Mraveniště… Mám nejradši Elišku a Barču a Davida a paní učitelku Lucku. Máme tam taky Sanda a říkáme
mu Hello Sand a dáváme na něj hračky.
Hrajeme si a uklízíme a vždycky se nasvačíme. A skřítkové mi neutíkají! Já jsem
brečela u polívky, protože jsem ji nechtěla
a Lucka mi utřela nudle.“
Mireček Tuž:
„Mám nejradši Davídka a hraju si s lopatou a David nechce. Chodíme do práce
a tam ťukáme kladivem. A nejvíc si hraju
s traktorem a autíčkama.“


Připravila Tereza Tužová

KRYŠTOFÁK OPEN 2013

22. 12. – 23. 12.  . . . . . . . . . . . . . . 12.00 – 24.00
24. 12. – po půlnoční . . . . . . . . . 22.00 – 01.00
25. 12. – 30. 12.  . . . . . . . . . . . . . . 12.00 – 24.00
31. 12.  . . . .  12.00 – 15.00 (dále obsazeno)
1. 1. 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 – 22.00

Kavárna U Ježka

prosinec:
Po – Pá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 – 18.00
So, Ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 18.00
a o vánočních svátcích pak takto:
24. 12.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zavřeno
25. 12. – 30. 12.  . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 18.00
31. 12.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 16.00
1. 1. 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 18.00
O adventních svátcích jste
srdečně zváni na babiččino
svařené víno, voňavý punč
a domácí perník.

DĚTI
Lucinka Zelená:
„Mě se líbí ve školce všechno, nejvíc
oběd a taky, že chodíme venku v dešti
a můžeme skákat do louže.“

Dne 31. 8. 2013 proběhl 9. ročník tenisového turnaje KRYŠTOFÁK OPEN 2013
za hojné účasti členů a hostů.
Turnaj probíhal od 9.00 hodin ráno do
pozdního odpoledne, kdy došlo k vyhlášení vítězů.
Po úporných bojích se jako první umístili Karel Hubka a Lukáš Hubka. Druhé místo obsadili otec a syn Luboš a Jan Franců

a krásné třetí místo patřilo dvojici Daniela
Hejátková a Zbyněk Brož.
Všem účastníkům byly předány diplomy a vítězové si odnesli i medaile.
Dovoluji si poděkovat všem za účast
a dobrou náladu a těším se na další ročník
turnaje. Zvláštní poděkování patří starostovi Ing. Pravoslavu Svačinkovi za příspěvek
od obce na terénní úpravy volejbalového
hřiště, které je všem zájemcům k dispozici.

Daniela Hejátková
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Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

DESÍTKA

V tomto čísle 10 otázek zodpoví Jarmila Brojírová.
1) Jaký máte vztah ke Kryštofovu Údolí?
Jak dlouho zde žijete a proč jste si zvolila k bydlení právě tuto obec?
	Vztah k obci mám kladný, je zde krásná
příroda a k vidění spousta zajímavých
věcí, díky nadšení některých lidí zde
žijících. V roce 1994 jsme s manželem
koupili malý domek k rekreačním účelům, který jsme společně užívali pouze jeden rok. Okolnosti mě přinutily
k tomu, že jsem zde začala žít trvale…
2) Kam ráda v obci vyrazíte?
Ráda chodím na procházky do kopců
nad obec i do obce samotné. Stále je
na co se dívat. Vítám veškeré akce
jako slavnostní otevření venkovního
betlému, pálení čarodějnic i místní
pouť. Rovněž se mi moc líbilo divadelní
představení na terasách předminulé
léto, škoda, že bylo pouze jedno!
3) Jaká stavba je Vám nejsympatičtější?
Která Vám naopak nejvíce vadí?
	Všechny stavby v obci mají své kouzlo, i ty,
které se dostavěly nedávno. Žádná mi nijak
nevadí, jen je mi líto chaloupek, které nikdo
neobývá a tak jsou odkázány ke zkáze, pokud se včas neopraví.
4) Co byste v obci vylepšila?
	Já osobně bych zde asi nic nevylepšila, ale myslím, že by se měly více kácet
náletové dřeviny, aby se naše obec více
proslunila a tím se zmírnila veliká vlhkost, která zde je.
5) Existuje něco, co Vám zde vyloženě chybí?
	Možná malý obchůdek, taková „zapomněnka“, ale vím, že dnes v tak malé
obci a blízko města plného supermar-

ketů je to asi nemožné. Přivítala bych
zde i založení dámského klubu, tzv. babinec, kde by se setkávaly dámy všech
věkových kategorií a pořádaly např. turistické akce, poklábosení u vínka, čaje,
při různých večerních ručních pracích
a třeba založily i malé divadlo.
6) Jak Vám vyhovují místní restaurační
zařízení?
	Všechny restaurace v obci jsou stylově zařízené a tak si myslím, že se zde
hlavně turistům moc líbí. Vždy jsem se
setkala s příjemnou obsluhou. Nemám
žádné výhrady, jen to vínko by mohlo
být kvalitnější.
7) Ve kterém se Vám nejvíc líbilo?
	Nejvíce navštěvuji restauraci U Uhlířů,
kde se scházíme každý pátek, zpíváme
při kytaře a je zde veselá zábava. Během
roku pořádáme různé soutěže, jako
např. kuličkyádu, zápasy ve stolním
tenise, v pétanque či soutěžíme o nejkrásněji vyřezanou dýni. Pořádáme
také maškarní ples, slavíme Valentýna
a další. Jsme zde jedna velká rodina.
8) Jste spokojená s aktuálním stavem
silnic v KÚ?
	Nejhorší je příjezd do obce, který se ale
naštěstí už začal opravovat, ale letošní
zimu vidím, co se týče ježdění, špatně.
Jinak silnice vedoucí obcí je celkem
dobrá. Chybí zde pouze chodník pro
chodce, nebo alespoň v některých místech retardéry. Pohybuje se zde mnoho
mladých lidí, maminek s kočárky a děti.
Takže někdy procházka obcí je pro ně
náročná a nebezpečná!

9) Co si myslíte o místním turistickém
ruchu?
	Turistický ruch mně osobně nevadí
a myslím, že díky němu není naše obec
zapomenutá jako některé jiné malé vesničky, kde se neděje nic.
10) Je nabídka turistických lákadel pro
návštěvníky dostatečná?
	Jsem přesvědčena, že je dostatečná a to
hlavně díky panu Chaloupkovi, který se
zde nejvíce zasadil o rozvoj turistických
atrakcí, pak také díky keramice paní Michálkové a krámku se šperky, kameny
a dřevěnými hračkami a ponny farmě
manželů Havlákových. Zapomenout
nesmím na vyhlášené pečené husy s obr
knedlíky od manželů Uhlířových. Lákadel je zde dosti – i naše vyhlášená Údolská pouť je hojně navštěvována. Myslím,
že si každý návštěvník obce má z čeho
vybírat.
Jarmila Brojírová
se narodila v Liberci, ale
od narození žila v Hrádku nad Nisou. V KÚ žije
9 let a trvale hlášena je
zde od října letošního
roku. Pracuje v LBC na čerpací stanici.
Má dceru Lindu a vnučku Tinu, celá rodina žije v Hrádku, zde má také rodiče a sestru. Její koníčky jsou především jízda na
kole, procházky a jinak se věnuje pracím
kolem svého domku. Moc ji baví zpívání.


Připravila Tereza Tužová

Co jste hasiči …
Dovolte, abych prvním článkem přiblížil, o čem se zde bude hovořit. Chceme
v každém Zpravodaji Kryštofova Údolí
přiblížit všem, co se děje v zákulisí hasičů.
V posledních letech se ukázalo, že sbor dobrovolných hasičů má přínos pro celou obec.
Myslím tím především Povodně 2010, nečekaný příval vody 2013, spadlé stromy
blokující ranní průjezd městské hromadné
dopravy atd. Tím vším si jednotka prošla
a myslím, že vždy se dá hovořit o stoprocentní úspěšnosti. Zmínil bych příval vody
v letošním roce. Povodní v roce 2010 si každý zažil dost a myslím, že se v éteru probraly
dostatečně. Tudíž už nebudu psát a rozebí-
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rat to, o čem se mluvilo už moc krát. Proč
píšu o přívalu letošní vody? Zde se ukázalo,
že technika, kterou čerpáme při přívalovém
dešti špinavou vodu, je bohužel nevyhovující. Proto byla vedením obce přislíbená
částka na nákup nového kalového čerpadla
a nákup motorové pily. Chci říci, že celý
sbor je rád, že jsme našli společnou řeč při
jednání s obcí a chceme touto cestou poděkovat za nákup přislíbených věcí.
Nový začátek!
Koncem letošního roku zažívá jednotka
dobrovolných hasičů jakýsi nový začátek.
Vše začalo letošní soutěží v hasičském
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sportu, kde jsme zradou techniky bohužel
obsadili poslední místo. Všechny členy
soutěže mrzelo, že to tak dopadlo, ale je
to soutěž a musí se počítat, že ne všechno jde vždy, jak se vymyslí. Dalším naším
největším zážitkem – takové Vánoce pro
hasiče – byla Hasičská noc pod Ještědem.
Zde jsme byli podruhé. Krátce o co v soutěži jde. Jednotka musí být oblečená dle
zásahového předpisu a podle harmonogramu se přejíždí z obce do obce a v každé obci čeká na jednotku úkol, který má

samozřejmě hasičskou tematiku. Úkol se
musí provést co možná v nejrychlejším
čase. Čas daného úkolu zapíše rozhodčí
do listiny jednotky a po příjezdu zpátky na
základnu se výsledný čas sečte a dle času
se určí pořadí. Úkoly jsou o to obtížnější,
že se provádí v noci. Naše jednotka letos
skončila díky nevědomosti základních
věcí na 20. místě z 30 jednotek. Členové,
kteří se zúčastnili soutěže Filip Houška,
Jiří Hübsch, Roman Novotný, Tomáš
Nuska byli s výsledkem nespokojeni,
zvlášť když jsme mohli celkový čas snížit
o pár minut a přiblížit se tak do top 10.
Díky tomu se začala jednotka doslova
každý víkend učit. Zohlednil bych školení
na lezeckou techniku, které bylo pod vedením Libora Čecha, který je také členem
hasičů. Školení bylo na hasičské sušárně,
která se v závěru školení slézala z nejvyššího možného patra za pomocí techniky,
kterou hasiči vlastní. Pravidelně probíhá
školení na hasičské uzle, značky, techniku atd. Doufáme, že v příštím ročníku
díky pravidelnému školení budeme v soutěži Hasičská noc pod Ještědem mezi prvními pěti.
Pozor, prevence!
Při podzimu jak to bývá zvykem, se pálí
listí, tráva, sláma atd. Prosíme občany,
aby v rámci prevence před požárem, ne-

podceňovali oheň. I malý vítr může doutnající slámu rozfoukat po okolí a způsobit
požár. Když už se nedej bože něco takového stane a vznikne požár, bez prodlení
volejte linku 150. Nespoléhejte při požáru na zahradní hadici a kýble s vodou!
Všem děkuji, že si našli čas na přečtení
článku a těším se s celou jednotkou SDHKU na shledanou.
Jiří Hübsch ml.

Psí školka
Odložení psa
V minulých číslech Zpravodaje jsme se
dozvěděli, jak psa přivolat a naučili jsme
ho chůzi u nohy. V podzimním díle psí
školičky naučíme našeho pejska znát povel
„sedni!“ a hned ještě navážeme bezpochyby užitečným cvikem, kterým je odložení.
Začněme tedy povelem „sedni!“. Domnívám se sice, že většina psů tento cvik
ovládá, ale pro pořádek se o něm také
krátce zmíním. Opět trénujeme nejprve
v klidném domácím prostředí. Psa postavíme ideálně tak, že stojí po psovodově
levé straně a dívá se stejným směrem jako
psovod. V pravé ruce držíme pamlsek,
levá je prázdná. Ruku s pamlskem dáme
psovi nad čumák tak, aby ho viděl a musel
při tom lehce zaklonit hlavu. Dáme povel
„sedni!“ a téměř současně s tím, levou
rukou (pokud to psovi nevadí – někteří
jedinci mohou být na fyzický kontakt poněkud citlivější) jemně zatlačíme psovi na
záď. V okamžiku, kdy se posadí, dáme mu
pamlsek a hlasitě pochválíme. Takto něko-

likrát opakujeme a postupně přestaneme
tlačit levou rukou na zadek, ve finální fázi
můžeme i pravou ruku nechat volně viset
podél těla a pamlsek dát až po splnění slovního povelu.
Když má pes zvládnutý povel „sedni!“,
můžeme přejít k odložení. Pejska posadíme v těsné blízkosti psovoda, dáme povel
„zůstaň!“ a jedním krátkým krokem se od
psa vzdálíme. Po přibližně 2 vteřinách se
k němu opět vrátíme, odměníme pamlskem a hlasitě chválíme. Postupně můžeme
začít prodlužovat dobu, po kterou jsme
od pejska vzdáleni. Prodlužujeme ale jen
velmi pozvolna. Kromě času začneme postupně zvětšovat i vzdálenost, na kterou
od psa odejdeme, ale též velmi pomalu.
A musím zdůraznit, že vždy buď prodlužujeme čas nebo vzdálenost, nikdy ne obojí
najednou. Také připomínám, že jestliže
jsem u každého předešlého cviku psala,
že začínáme nejdříve v klidném prostředí
bez rušivých vlivů, pak u odložení to platí

dvojnásob. Počítejme také s tím, že odložení se pes nenaučí za půl hodiny, vyžaduje
to minimálně několikadenní (i několikatýdenní) procvičování.
Přeji hodně zdaru při výcviku!
Kateřina Borisjuková
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Pohled zevnitř ...
Původně jsem chtěl napsat „kdysi vážená redakce Údolského zpravodaje“, ale čas
mezitím otupil emoce, takže členové redakční rady, dovolte mi velmi stručnou reakci na článek „Andělohoračky“ paní Novákové v minulém zpravodaji pod názvem
„Pohled zvenčí“.
V článku o obsahu 123 řádků se na 91 řádcích opěvují
známé věci jako krásy staveb,
betlémů, orlojů, krajiny apod,
na 32 řádcích, tedy na třetině,
se objevil nový prvek – kritika
penzionu Údolanka, mylně
uváděného jako hospoda.
Stále platí staré přísloví, že
není ten, aby se zalíbil lidem
všem. Samozřejmě existují
hosté, kterým se nelíbí hospoda a hostinský, stejně jako
existuje hostinský, kterému se
nelíbí někteří hosté. Hostinský
má být ale, na rozdíl od hostů,
profesionál, který by to na sobě neměl nechat znát. Pokud se tak stalo, je nám to líto,
ale jak známo, i muži mají své dny.
K výhradám uvedeným v článku: K chování otráveného hostinského se nechci
moc vyjadřovat, ale pokud si pamatuji tuto
příhodu, několikrát se tyto hosty snažil ob-

sloužit a objednávku z nich nemohl dostat.
Ale mohu se plést a toto mohla být jiná parta. Semafor, signalizující otevřeno – zavřeno, je zde od počátku provozu, poprvé se
někomu nelíbil, ostatní reakce jsou kladné. Alespoň se nemusí pracně studovat
otvírací doba a jedoucí cyklisté mají oka-

mžitě jasno. Reklama na zmrzlinu – není
v obci jediná, a na rozdíl od většiny ostatních nezasahuje metr do vozovky a nemusí se objíždět. Možná by takové umístění
ale nebylo na škodu, třeba by zpomalilo
některé cyklisty, koloběžkáře a motoristy,
pletoucí si Kryštofák se závodní dráhou,

Věděli jste, že…
Sršeň obecná (vespa crabro)
Sršně, podobně jako včely, žijí ve velkých hmyzích společenstvích se složitou
sociální strukturou. Dorozumívají se pomocí chemické, akustické, mechanické
a vizuální komunikace. Zajímavé je chování sršních dělnic, které si mezi sebou
vytvářejí hierarchii pomocí boje, kdy není
nikdo zraněn, poražená dělnice se vzdává té
silnější. Matka dorůstá velikosti 23 – 35 mm.
Matka přezimuje sama na rozdíl od včel
a na jaře začne klást vajíčka a sama se o ně
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stará, vylíhlé dělnice postupně přebírají
starost o potomstvo a rozšiřují hnízdo.
Obecně zažitá fáma o sršním bodnutí
a možném úmrtí (s výjimkou alergické
reakce) je opravdu výmysl, pravdou je, že
bodnutí je bolestivější než včelí a to díky
vyššímu obsahu látky acetylcholinu – organického neurotransmiteru, což je látka
obsažená v každém nervosvalovém spoji
člověka i zvířete, jed včely je 5 – 50krát
silnější než jed sršně. Další nemalou zajímavostí je sršní inteligence, která je v současnosti předmětem studií. Bylo prokázáno, že sršně respektují člověka jako sobě
rovného, neutočí a nenapadají ho pokud
k tomu nemají vážný důvod (pohyb v těsné blízkosti hnízda, bránění ve výletu,
vibrace v blízkosti hnízda). Již dlouho je
též známo, že dělnice za svůj krátký život
prakticky nikdy nespí, vylétávají z hnízda
i v průběhu noci. Živí se zejména hmyzem
a sladkými ovocnými šťávami.

Připravila Eva Žáková

když už zde není nějaká omezující cedule,
natož měřič rychlosti jako ve středu obce.
Tento článeček ale nepíši proto, že bych
chtěl kritizovat autorku za její názor, každý
má dnes svaté právo myslet si a říci to, co si
myslí. Spíše mě trochu zaráží počínání redakční rady Zpravodaje. Pokud si vzpomínám, v programu obce je kromě jiného i podpora místních
podnikatelů. Nemohu se však
zbavit dojmu, že jsou s jakousi
radostnou preferencí uveřejňovány články, ukazující místní v tom horším světle. Ostatně
bývalý kolega Jirka Hübsch by
mohl vyprávět…
Ale ať už je to jakkoliv, penzion Údolanka bude vždy pro
dobré vztahy jak s místními,
tak s turisty, i nadále v případě
půlročního výpadku tzv. obecního hostince zruší v zájmu
místních opilců (řečeno slovy
místního zastupitele) zavírací dny, i nadále bude konat akce pro místní zájmové
skupiny tak, aby byla s naší prací spokojenost, i když ne vždy se vše podaří.
Za necenzurované zveřejnění děkuje

Petr Štícha a kolektiv penzionu.

Třídíte odpad?
My ANO!
Chtěla bych poděkovat všem, kteří si
vzali článek o třídění odpadu k srdci. Nejsem sice schopna přesně říct, o kolik se
zvýšil objem roztříděného odpadu, jeden
ukazatel však mám. Vzhledem k tomu, že
se rozdané žluté pytle na umělohmotný
odpad evidují u paní Pavlů na obecním
úřadě, bylo mi sděleno, že se jejich odběr
oproti stejnému období minulého roku
téměř zdvojnásobil! To mi udělalo radost,
ale chtěla bych jenom připomenout, že
tyto pytle neslouží na komunální odpad,
tak na to prosím dbejte a házejte do nich
pouze odpad, který tam doopravdy patří.
Vše je popsáno i na pytlech samotných…
Děkuji a třídění zdar!

Tereza Tužová



číslo 38 - III/2013

Krajina versus člověk
Vzhled a přirozené přírodní schopnosti krajiny kolem nás se od dob minulých
značně změnily. Děje se tak naším nešetrným zacházením s krajinou, které se bohužel neřídí přírodními zákonitostmi ani
se jimi neinspiruje. Krajina vlivem našeho
působení ztrácí zejména schopnost zadržovat vodu (retenční schopnost krajiny),
ta klesla v průběhu posledního sta let trojnásobně. Následkem jsou časté povodně,
které nastávají i po
krátkých vytrvalých
deštích. Našich, tedy
lidských, zásahů do
vzhledu a následné
funkčnosti krajiny
je mnoho, například
na zemědělsky využívaných plochách
ubylo mezí, přirozených předělů, niv
malých řek a potoků.
Výsledkem je rychlý
odtok vody a rychlá
mineralizace půd,
odnos živin, uvolňování oxidu uhličitého
a zhoršení kvality
vody. Z rozsáhlých
lučních porostů se
stala orná půda. I malé říčky a potoky byly
napřímeny a zahloubeny pod zem do potrubí. Rozorával se trvalý drn, který má
velkou schopnost zadržení vody. Nejenom
v nivách údolí řek, ale i v podhorských oblastech, a tak po přirozených lesích začaly
mizet i přirozené louky schopné zadržovat vodu. Odvodněním polí, luk a lesů se
zrychlil rozklad organických látek v půdě
a tím se snížila schopnost půdy vázat
vodu. Uvolňované organické látky snižují
kvalitu odtékající vody, voda půdním profilem rychle protéká. Zahloubení a vybetonování malých struh a potoků zrychlilo
odtok vody v horních částech povodí, zamezilo se rozlití vody do niv a do krajiny
na místa, kde není téměř žádné osídlení
a voda ještě tak neškodí. Při dešti voda
rychle stéká z každého čtverečného metru
odvodněné a těžkými stroji upěchované
půdy do drenáží (polní kultury samy vodu
nedrží), a následně napřímenými vodními
toky s hladkým dnem odtéká voda rychle
do údolí velkých řek, vytváří se povodňová vlna. Odvodnění velkých ploch má
také negativní vliv na místní klima. Voda
v původní krajině obíhala v koloběhu výparu a místních srážek, byly časté mlhy,
voda obíhala v tzv. malém koloběhu, kdy

utváří místní klima, tlumí rozdíly teplot.
Velkoplošným odvodněním navozujeme
stepní klima a následkem jsou častá suchá
období, extrémně vysoké teploty a malá
vlhkost poškozující trvalou vegetaci, snižuje se odolnost stromů vůči chorobám.
Odstranili jsme trvalou lesní, mokřadní
a luční vegetaci s bohatou půdou. Taková vegetace dostatečně zásobená vodou
je účinné a dokonalé, ohromně výkonné

klimatizační zařízení. Jediný strom, který
odpaří přes průduchy 300 litrů za den, tak
vykoná chladicí práci 200 kWh. Na každém čtverečním milimetru je padesát až
sto průduchů, tedy na jediném stromu několik miliard. Je tedy podstatný rozdíl mezi
stínem stromu a stínem slunečníku stejného průměru. Strom aktivně chladí a teplo
se roznáší ve vodní páře na místa chladná.
Žádné klimatizační zařízení není tak dokonalé jako vegetace. Odvodněním krajiny
a odstraněním trvalé vegetace nasycené
vodou tedy znemožňujeme místní vyrovnávání teplot, působíme nesmírné změny
v toku energie a tedy i pohybu vodních par
a srážek v krajině. V odvodněné krajině
probíhá rychlý rozklad organických látek, kterým se do půdy uvolňují živiny, ale
v naší přehřáté půdě se uvolňují alkalické
kovy (draslík, vápník, hořčík), ty se vyplachují při deštích a voda je potom s sebou
odnáší do moří. Tyto látky spolu s dusíkem
a fosforem zhoršují kvalitu povrchových
vod – voda je příliš úživná, masově se v ní
rozrůstají řasy a sinice, potýkáme se potom se zhoršenou kvalitou vody v nádržích
určených pro zásobování obyvatel pitnou
vodou. Podstatné je, že z našich polí odchází řekami do moří za rok z jednoho

hektaru 1 000 až 1 500 kg rozpuštěných
látek, půda se tak vyčerpává, okyseluje se,
snižuje se její úrodnost, uvolňují se potom
toxické látky, těžké kovy, uvolňuje se hliník, vegetace strádá. Kompenzovat dlouhodobě tyto ztráty hnojením nelze. Krajina stárne, vyčerpává se. Zabránit těmto
ztrátám lze opět jen obnovou krátkého
cyklu vody, je potřeba vodě do cesty postavit rostliny. Voda odtékající z pralesa je
čistá a odtéká rovnoměrně, její chemické
složení se blíží vodě
destilované. Z polí
odchází však s vodou
mnohonásobně více
rozpuštěných látek,
k odvodnění přispívají i města a čistírny
odpadních vod. V celoevropském měřítku vytváříme step až
poušť. Naše krajina
ale nemůže fungovat, bude-li tvořena
jen městy, komunikacemi, odvodněnými poli a produkčními monokulturními
jehličnatými lesy –
budeme vystaveni suchu nebo záplavám.
Ekonomické škody působené počasím
nebude možné vyrovnat. Nezměníme-li
svoje chování v krajině, budou nás provázet extrémy počasí stále více. Jak tedy nastalou situaci řešit, co podnikat v budoucnu? Kroků, které musíme podniknout je
hned několik, jako prevence záplav: na
kopce patří účelový přirozený vlhký les, již
v horních částech povodí by měla voda mít
možnost se rozlít, v dolních částech toků
je třeba mít k dispozici záplavové oblasti
typu lužního lesa. Naší hlavní vizí by měl
být velkoplošný projekt obnovy krajiny.
Jsem ráda, že jedna z mála organizací, která se tímto problémem zabývá je Čmelák –
společnost přátel přírody o.s., Čmelák
nyní usiluje svojí kampaní Obrození české
krajiny o aktivní řešení situace, ve které se
nyní naše krajina nachází.
Zdroje: Jan Pokorný: Povodně a sucha – následek lidské činnosti
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
v. v. i. : Studie „Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní
režim a zadržování vody v krajině


Připravila Eva Žáková
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kryštof čte!
Poděkování
Pozvánka pro čtenáře do obecní knihovny za sbírku brýlí
PRO DĚTI

Svatopluk Hrnčíř,
Adolf Born:
cour a courek
Táta Cour se synkem
Courkem
přicházejí
v komiksové knižní podobě k malým dětem
již potřetí. Seriál původně vycházel ve Sluníčku. Nejdříve si hrdinové staví domeček,
mají různé sousedy, s některými se kamarádí a zažijí s nimi mnohá dobrodružství jako
např. s Brokem a malým Bročkem. S myškami je to horší, ale i s nimi se všechny lapálie řeší s laskavým humorem. Kocouři se
také dočkali zpracování do seriálu večerníčků, jistě potěší i dnešní děti. Vymyslel
je Svatopluk Hrnčíř a podobu jim dal malíř
Adolf Born.
NAUČNÉ

Václav Podestát,
Monica Beurer:
Fotograﬁe - co, Jak,
Proč? - Svazek 40
Co je pixel? Jak funguje zrcadlovka? Proč
se stalo fotografování
koníčkem? S fotografiemi se setkáváme všude – na reklamních plakátech, v knihách a časopisech.
Jsou na nich třeba zvířata a země, které
jsme na vlastní oči ještě neviděli. My sami
fotoaparátem zaznamenáváme důležité
události našeho života. V tomto svazku
encyklopedie CO-JAK-PROČ se fotografka Monica Beurer a fotograf Mgr. Václav
Podestát zabývají historií a technikou fotografie. Na základě mnoha názorných
příkladů představují fotografii v umění
a médiích. V rámečcích „Zkus to také!“
nabízí různé tipy, jak vzít do ruky fotoaparát a začít objevovat okolí okem fotografa.

DETEKTIVKA

Viktor A. Ingólfsson:
dům beze stop
Reykjavík,
počátek
sedmdesátých let 20.
století. Kriminální policie v Reykjavíku má
opět plné ruce práce.
V luxusní vile byl totiž
zavražděn Jacob Kieler
junior. Kdo mohl být pachatelem tohoto
strašlivého činu a jaký mohl mít vůbec motiv? Během vyšetřování policisté zjišťují,
že před několika desetiletími byl stejným
způsobem zabit i Jacob Kieler senior, otec
oběti. Jeho velkým snem bylo vybudovat
na Islandu železniční síť, brutální vražda
však tento sen definitivně zhatila… Viktor
Arnar Ingólfsson je skutečným mistrem
napětí. Jeho dílo patří k tomu nejlepšímu,
co současná islandská krimi nabízí.
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Ráda bych osobně poděkovala všem,
kteří podpořili naši obecní sbírku nových
či použitých brýlí pro děti a nejchudší obyvatele západoafrického státu Burkina Faso.
Brýlí se vybralo celkem 44 kusů! Brýle budou v nejbližší době předány do ZOO Liberec, odkud poputují nejprve do Integrované
střední školy v Turnově (oboru jemný mechanik – optik), kde budou změřena a vyčištěna skla a poté poputují do těch správných
rukou. Pokud byste ještě nějaké brýle doma
našli, můžete je donést na Obecní úřad KÚ
nebo je ráda vyzvednu a osobně předám do
ZOO.
Na zobrazené fotografii jsou všechny
naše brýle, které jsme zde vybrali!
Děkuji.
Tereza Tužová

CESTOVÁNÍ

Iveta Toušlová,
Marek Podhorský,
Josef Maršál:
toulavá kamera 6
Také šestý díl knižního
zpracování oblíbeného televizního pořadu
obsahuje padesát poutavých reportáží. Publikace vás zavede
na zajímavá místa České republiky – do
tvrzí, hradů a zámků, netradičních muzeí
nebo do tajemného podzemí. Seznámíte
se například s Muzeem rádií v Hořicích
na Šumavě, Krumlovským lesem, rezervací SOOS v Karlovarském kraji, rodným
domem Aloise Jiráska v Hronově či se
zámkem Zelená Hora v Plzeňském kraji.
A jako třešnička na dortu je v této knize i povídání o prvním vesnickém orloji
v naší obci 
Připravila Tereza Tužová

Pozvánka do domu řemesel č. p. 75
Rádi bychom Vás pozvali do nedávno nově otevřeného Domu řemesel č. p.
75 (vedle kavárny u Ježka), který od
pátku 29. 11. 2013 představí další zajímavou expozici a to na téma ANDĚLÉ.
Součástí výstavy bude i vánoční tvoření
pro velké i malé, k ochutnání a zahřátí

pro africké děti

domácí horký mošt a samozřejmě možnost nákupu vánočních dárečků.
Výstava je otevřená až do 5. ledna 2014
denně kromě pondělí od 11 do 16 hodin.
Na viděnou se těší Tereza Michálková

Pozvánka na

cviČENÍ
do Křižan

Zveme všechny aktivní maminky a jejich děti na pravidelné středeční cvičení od 10 do 11 hodin v multifunkčním
centru Křižany (zelená budova hasičské
zbrojnice, vchod zezadu, po dřevěných
schodech do 1. patra). Přijďte si zacvičit
a pohrát se svými ratolestmi! Rádi vás
uvidíme! VSTUP 20 Kč (na nějaké dobroty, kávičku a čaj).
Těšíme se na vás!
Křižanské maminky
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Pro šikovné ručičky

Ruční výroba mýdla
Krásné, ručně vyrobené mýdlo zvládnou i dětičky a mohou tak udělat radost
třeba babičce nebo mamince…
K ruční výrobě mýdel budete potřebovat
tyto věci: struhadlo, různě barevná mýdla, tekuté mýdlo, talíř, voňavé esence.
Pro dozdobení se budou hodit i sušené
ingredience - můžete použít čaj, sušené
bylinky jako např. levanduli nebo podběl.
Mýdla nejdříve nastrouháme na struhadle.
Hoblinky mýdla pak budeme potřebovat pro novou mýdlovou hmotu. Hodí se
různě barevná mýdla od různých výrobců,
protože každé mýdlo má po nastrouhání
jinou strukturu.
Do směsi nastrouhaného mýdla přidáme tekuté mýdlo a začneme zpracovávat
hmotu tak, aby byla tvarovatelná.
Do hmoty přisypáváme i jiné barevné
odstíny nastrouhaných mýdel podle vlastní fantazie.
Pořádně mýdlové těsto prohněteme.
Hmota by měla držet pohromadě, ale ne-
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měla by být příliš tuhá, mělo by s ní jít dále
manipulovat a tvořit tvary.
Pokud chceme více barev, zkoušíme ještě i jiné ladění a přisypáváme další odstín.
Do hmoty nezapomeneme vmíchat
trochu voňavých esencí, které dají mýdlu
výraznou vůni. Velice dobré zkušenosti
máme s vůněmi limetky, mandarinky, levandule, vanilky apod.
Začneme tvarovat mýdlo do výsledného tvaru, srdíčka, kostky, oválu a podobně.
Pro dozdobení přidáme sušené květiny
nebo bylinky. Můžeme přisypat i trochu
sušeného čaje, který jsme si vysypali z čajového sáčku.
Všechny ozdoby zatlačíme do mýdla
a dohladíme výsledný tvar.
Dáreček necháme pár hodin „ztvrdnout“, ideální je nechat ho takto „zvětrávat“ do druhého dne. Zabalíme do celofánu a převážeme stužkou nebo lýkem.
Mýdlové srdíčko můžete věnovat mamince nebo babičce. Určitě udělá radost!
Zdroj:
http://deti.vira.cz/clanky/Den-matek-maminka-ma-svatek/fg/Rucni-vyroba-mydel
Připravila Tereza Tužová

Šátečky s jablky
sladké pečení

Ingredience kynuté těsto:
600 g hladké mouky | špetka soli |
240 ml mléka | 30 g čerstvého droždí
nebo přiměřeně sušeného | 60 g másla |
2 žloutky nebo celé vejce | 1 polévková
lžíce cukru
Ingredience náplň:
jablka | rozinky namočené v rumu |
skořice | cukr
Příprava:
Do velké mísy si dáme mouku, uděláme
do ní důlek a do důlku dáme lžíci cukru,
rozdrobené droždí a vše zalijeme 100 ml

vlažného mléka. Necháme vzejít kvásek.
Mezitím si rozehřejeme máslo. Vlažné máslo smícháme se zbytkem
mléka a osolenými žloutky. Dobře promícháme a přidáme
do vykynutého kvásku. Vypracujeme vláčné těsto,
které necháme na teplém místě vykynout.
Než nám těsto vykyne, připravíme si
náplň. Omytá jablka
nakrájíme na kostičky
a ty promícháme s rozinkami, cukrem a skořicí.

Vykynuté těsto vyválíme a rozkrájíme
na čtverečky. Na každý čtvereček
dáme lžíci náplně a těsto zabalíme
do šátečků.
Před pečením můžeme
šátečky ještě potřít
rozšlehanými žloutky. Pečeme v předehřáté troubě na
175 °C, dokud šátečky nejsou pěkně
zlaté.
Připravila
Marcela Borisjuková
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Pondělí: 8.00 – 11.00, 12.30 – 16.00 hod.
Středa: 8.00 – 11.00, 12.30 – 17.00 hod.
Starosta: Ing. Pravoslav Svačinka, tel.: +420 725 071 046
Místostarosta: Luboš Franců, tel.: +420 603 466 807
Referentka: Pavla Pavlů, tel.: +420 722 634 282
e-mail: info@krystofovoudoli.eu
internet: www.krystofovoudoli.eu
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