ZPRAVODAJ

obce Kryštofovo Údolí
Slovo úvodem...
Vážení spoluobčané,
z pověření pana
starosty vás tentokrát zdravím já,
vaše místostarostka.Všichni
máme za sebou
nevšední, náročné,
stresující, v každém případě
zajímavé koronavirové období. Ať
už to období označ í m e j a k k o l i v,
shodneme se jistě na tom, že na něj nikdo z
nás nebyl připraven a že život každého z
nás nějakým způsobem ovlivnilo.
Minimálně nás na několik dní či týdnů
uvěznilo doma. Na začátku vznikla v
Údole improvizovaná rozptýlená manufaktura a šily se ve velkém roušky. Učili
jsme se za pochodu, ale náš cíl byl jasný,
zásobit vás v co nejkratším čase rouškami.
Dezinfekce nebyla v prvních dnech k sehnání, tak alespoň ty roušky. Zvláštní je, že
pocit, který si z tohoto období odnáším,
není stres či strach, ale pýcha. Pýcha na to,
jak rychle jste všichni reagovali, šičky,
střihačky, zásobovači látkami, tkalouny,
dobrovolníci, kteří roznášeli. Děkuji vám
Údoláci, byli jste skvělí! Osobně si nemyslím, že přijde nějaká další, masivní

vlna pandemie, ale i kdyby přišla, jsme
připraveni. Na obecním úřadě jsou uloženy další roušky, dezinfekce i jiné ochranné
pomůcky. Co ale považuji za důležitější je,
že každý z nás už má představu, jak se musí
zařídit, a to je velmi cenná zkušenost.
Nyní nám ale všem přeji co nejrychlejší
návrat k životu, který máme rádi. Bude
nám asi ještě chvíli trvat, než budeme opět
prožívat kunderovskou nesnesitelnou
lehkost bytí, nicméně blížící se letní měsíce nám v tom mohou pomoci. Připravili
jsme pro vás poměrně pestrý letní program, čeká na vás letní kino, letní divadlo,
varhanní koncert, letní parket, premiéra
dětského animovaného filmu údolských
dětí i několik zajímavých hostů v muzeu.
Současně s letním programem proběhne
v červnu i první z plánovaných brigád.
Začneme vytrháváním netýkavky z koryta
našeho potoka. Nedostatek vody v posledních letech bohužel jen podporuje rozšiřování této rostliny. Vím, že někteří z vás
pravidelně čistíte potok i jiné lokality v obci, já vám za to velmi děkuji, pojďme to ale
pro tentokrát zkusit společně. Předem děkuji všem, kteří se zúčastní.
Věřím a těším se na to, že si letní setkávání
společně užijeme, že si spolu popovídáme,
připijeme si, zasmějeme se, to je totiž přeci
to pravé koření života.
Vaše místostarostka

Údolská pouť se letos nekoná
Vzhledem k vládním nařízením týkajících se letních pouťových a festivalových akcí se v
letošním roce nebude konat Údolská pouť. V sobotu 25. července 2020, kdy se pouť
měla konat, bude pouze varhanní koncert v kostele sv. Kryštofa a večer bude letní parket.
Na obě akce již nyní všechny občany Kryštofova Údolí srdečně zveme. Letní parket se
bude konat na terasách v centru obce, vystoupí dvě kapely Těžká Barbora rock a
CowerPower. O občerstvení na místě se postará Beranův pivovar z Trávníčku. O to více si
společně užijeme Údolskou pouť 2021!
JB

Kryštofodolští hasiči v době COVIDové
I přes všechna omezení musí jednotka sboru dobrovolných hasičů fungovat v obci stále na
sto procent. Schůze výboru hasičů se vzhledem k omezení nekonala. Všem členům byl
zaslán školicí doklad, jak se chovat při zásahu a nenadálé situaci. Se všemi byl udržovaný
telefonicky kontakt a jednotka byla rozdělena do dvou skupin pro případ, že by byl někdo
nakažený.Věřím, že se vše povedlo a ve zbytku vám zde popíši nejdůležitější věci od
minulého Zpravodaje.
Zásahy. Začátkem března byla jednotka u požáru osobního automobilu na začátku obce.
Při příjezdu bylo použito třech hasicích přístrojů a spolu s IZSLK se vše podařilo.
Automobil byl zapálený úmyslně.
Začátkem května byla jednotka u „sněhové bouře“. V části obce Novina spadlo pár stromů
na elektrické vedení. Silnice byla jednotkou uzavřena a čekalo se na pokyny od KOPISU.
Práce v obci. Za pomoci kalového čerpadla se před obecním úřadem čistil žlab a
propustek. Dále proběhla úprava prostranství u Červeného kříže a kapličky sv. Kryštofa.
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Krátké zprávy z obce
Nechali jsme pro vás natisknout trika s novým logem Kryštofova Údolí. Logo
vychází ze znaku obce. Skládá se ze čtyř
polí. Ve dvou různobarevných polích je
novinský viadukt, v jednom bezový květ,
který odkazuje na hojný počet bezových
keřů, od nichž byl odvozen původní název
obce Holundergrund. Ve čtvrtém poli je
lev, který odkazuje na historii pánů z Ilburka, kteří se v osobě Viléma II. z Ilburka
pravděpodobně zasloužili o vznik obce
Kryštofovo Údolí a její dnešní části
Novina. Za 290,- Kč může být tričko i vaše. Na výběr je bílé a tmavě modré
provedení. K dostání jsou na obecním
úřadě.
JB
Vzhledem k vládním nařízením týkajících
se letních pouťových a festivalových akcí
se v letošním roce nebudekonat Údolská
pouť. V sobotu 25.července, kdy se pouť
měla konat, bude pouze varhanní koncert v
kostele sv. Kryštofa a večer bude letní
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Krátké zprávy z obce
Místní lidová knihovna v Kryštofově
Údolí je již otevřena. Ještě stále je nutné
mít při vstupu do budovy OÚ na obličeji
roušku. Dezinfekce je pro čtenáře k dispozici při vstupu do knihovny. Otevírací doba
je shodná s úředními hodinami nebo po
dohodě s knihovnicí.

Pokud by vám nevyhovovala otevírací
doba místní lidové knihovny, můžete si
vždy počíst v nové malé knihovně v zastávce MHD u obecního úřadu.
Za pomoc s jejím vznikem děkuji paní
Lině Wagner a paní Haně Ježkové.
JB

Foto: Zastávka s „knihovnou” u obecního
úřadu...

Netýkavka brigáda
V pátek 19. 6. 2020 od 16:00 hodin se
uskuteční obecní brigáda. Cílem bude vytrhat netýkavku z koryta Rokytky. Prosíme
všechny občany, kteří chtějí pomoci, ať si
najdou nějaký úsek koryta a jednoduše
vytrhávají. V 16 hodin začnou děti z MŠ
Mraveniště se svými rodiči. Vy ostatní se
přidejte, až se vám to časově bude hodit. Po
celé délce potoka rozvozím pytle, které po
ukončení brigády svezeme k OÚ a
postaráme se o bezpečnou likvidaci rostliny. Předem děkuji vám všem, kteří se
zapojíte.
JB

Seznamte se s netýkavkou žláznatou
Netýkavka žláznatá k nám přišla z Himaláje v 19. století. V Evropě zdomácněla
coby okrasná a medonosná rostlina a velmi
rychle se rozšířila do volné přírody na úkor
místních druhů a společenstev.
Řadíme ji mezi invazivní druhy rostlin,
jako bolševník a křídlatka, jen je méně
agresivní.
Tam, kde se rozroste, ve velkém mizí prostor pro původní druhy rostlin a dochází
k erozi půdy.
Popis
Netýkavka žláznatá je jednoletá bylina
z čeledi netýkavkovitých. Dorůstá výšky až
3 metrů. Dutá lodyha je u země až 5 cm
tlustá, hnědé barvy, jež může přecházet
v červenou či purpurovou.
Listy jsou dlouhé až 30 cm, po okrajích
zubatě pilovité, na lodyhu nasedají střídavě, v její horní části též vstřícně nebo v
trojčetných přeslenech.
Květy jsou v odstínech červenofialové až
světle růžové a mají výraznou vůni.
Kvete od srpna do října. Plodem je tobolka,
která dotekem puká a vystřeluje semena až
do vzdálenosti 4 metrů.
Semena jsou jedlá, byť nepříliš chutná.
Medonosná, a to velmi
Díky množství voňavých květů je doslova
magnetem pro včely. A ty, jak známo,
dávají přednost těm místům, kde mají
připravenu největší pylovou hostinu.
A tak, zatímco včelaři se radují z množství
medu, zahrádkáři si zoufají proč jiné
rostliny nenašly svého opylovače.

Konkurenční úspěch spočívá v tom, že jsou
schopny vyprodukovat nektar rychleji než
většina okolních rostlin.
Opylovač se může do květu několikrát
vrátit a okolní rostliny, které neposkytují
nektar tak rychle, opylovači navštěvují
řídce.
Jak zasáhnout
Nejúčinnějším způsobem regulace je ruční
vytrhávání rostliny před dozráním prvních
semen.
Díky jednoduchému kořenovému systému
rostliny je její vytrhnutí poměrně snadné.
Vytrhané rostliny jsou na zemi schopny
zakořenit z „kolének“ (internódií), vykvést
a vytvořit semena, proto se rostlina musí
kompostovat nebo spálit.
Všechno zlé je pro něco dobré
Když čerstvou bylinu rozemneme mezi
dlaněmi, vytryskne z ní šťáva, která příjemně ochladí svědící bodnutí hmyzem
nebo puchýřky po kopřivách.
Tato bylina byla pojmenována kvůl i vystřelujícím semenům Impatiens - netrpělivost. Esence Bachových květů Impatiens
nás obrní vlídností, klidem a trpělivostí
v zapeklitých situacích.
Tinktura z čerstvých květů slouží v Číně k
léčbě plísňových onemocnění.
Známá je také marmeláda z netýkavky.
Abychom to nespletli
Náš domácí druh„netýkavka nedůtklivá“
nepatří mezi invazivní rostliny.

Brigáda na likvidaci netýkavky
žláznaté v Kryštofově Údolí
se uskuteční
v pátek 19. června 2020.
2
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Demolice staré zastávky MHD
Začátkem června byla zbourána zastávka
MHD v dolní části obce. Během června
bude vybudována zastávka nová, podle
vzoru roubených replik, které se nacházejí
v centru a v dolní části. Poté bude stejným
způsobem nahrazena i zastávka naproti
penzionu Údolanka. Záměrem je snaha o
sjednocení podoby všech zastávek v obci
Kryštofovo Údolí, které jsou velmi specifické a dodávají tak vesnici zajímavý ráz.
Zastupitelstvo investici do nových zastávek schválilo na únorové veřejné schůzi.
JB

Nové lavičky
Na začátku června byly v obci rozmístěny
čtyři nové lavičky, dvě v ovocné aleji vedoucí k vlakovému nádraží, jedna u Červeného kříže na žluté turistické značce a
jedna u novinského viaduktu. Pište nám i
nadále o zajímavých místech, kde by mohly nové lavičky stát.
e-mail: mistostarosta@kudoli.cz.
JB

HLUK
Bydlení na vesnici má svá specifika.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost
byla deformována – socializována, došlo k
přetržení vývoje vztahu člověka a přírody.
Ona ta druhá světová válka to je taky taková socializace, že?
Čo bolo, bolo a terazky…… máme šanci
vše napravit a jak vidím, ono se to děje.
Pomalu, ale děje. Bydlíme blízko nespoutané přírody a každé naše šlápnutí je znát.
Naše obydlí by měla být malebná, ne honosná, nenápadná, splývat s okolní kra-

jinou, stejně tak jak to uměli ti, co tu žili
před námi. Ke každému stavení patří půda
(země). Asi těžko budeme pěstovat obilí,
vzhledem k současnosti, ale můžeme se
pokusit o brambory, cibuli, česnek a ten
zbytek změnit v přívětivý prostor třeba
spásáním, ony totiž ty křovinořezy jsou
hlučné. Vše je slyšet, díky prostoru a vzhledem k tomu, že nejsme ve městě, je slyšet
vše na míle daleko. Právě proto je důležitá
ohleduplnost, pokud se právě hodlám
spustit nějaký ten stroj a je buď brzy ráno
nebo podvečer a teprve, když je neděle,
den kdy se nedělá.
O tom to celé je, respekt k místu i sousedům. No a přestože se to nezdá, tak i k
sobě samému. Jo je to tak, škodíme si sami.
Náš nervový systém zapříčiní tzv. nemoci
naší tělesné schránky. Proto mi připadá
správné „být opatrný, skromný, pokorný”...
Ovšem číhají i nástrahy doby, které si
nedokážeme uvědomit předem. Například
tepelné čerpadlo, jež není v zemi (vzduch/
vzduch, vzduch/voda). V tichém území,

jímž Kryštofovo Údolí pořád ještě je, tvrdě
narušuje ticho. Přirozeně dráždí sousedy.
Je to nesporné, jen si vemte, že Němci na
sebe halekali ze strání. Dokázali se domluvit na kilometry daleko, to je ta dispozice krajiny a pořád ještě relativní ticho.
Važme si ho a ochraňujme, prosím.
Allan Janeček

Další krátké zprávy z Kryštofova Údolí
Ani-kroužek
Film o stavbě novinského viaduktu, do kterého se pustili školáci z Kryštofova Údolí
spolu s Ani-dětmi z Prahy, je téměř hotov!
Vytvořili jsme dobový příběh, rozpohybovali obrázky a v prvním červnovém týdnu konečně namluvili zvuk. Koronavirus
nás zbrzdil, ale nezastavil.
Nyní je práce na dospělých – film sestříhat,
nasadit hudbu, smíchat a otitulkovat, abychom v létě mohli při slavnostní premiéře
zamávat na první projíždějící vlak z roku
1900 a zasnít se, jak to tenkrát bylo s viaduktem, Italy a sázkou o klobouk...
SF
(Foto najdete na titulní straně zpravodaje)

S jarem nám začala
nová tenisová sezóna
Letos nám počasí přálo a tak jsme si mohli
s jarní přípravou sportoviště pospíšit. Již
týden po Velikonočních svátcích byl teni-

sový kurt připravený na novou sezónu.
Letos jsme navíc péči věnovali i „malému”
kurtu, přesněji části před zdí, kam si může
jít zasportovat každý a bez omezení.
Těžko říct, zda příhodné počasí, trudná
nálada lidí díky viru, či prostě jen elán
obyvatel obce je tomu příčinnou, že o hraní
na kurtu je letos mírně vyšší zájem. I tak
ale, jak jste si jistě všimli, je po většinu
času na kurtu pusto. Náš spolek vyzývá
každého obyvatele, chalupáře, chataře i
návštěvníka, který si chce zahrát tenis na
kurtu, ať neváhá a kontaktuje pí Hejátkovou (čp. 63) nebo předsedu Hubku (čp.
132, tel. 721 159 541). Kurt je po dohodě
přístupný opravdu každému tenistovi.
Nakonec chce náš spolek pozvat všechny
místní i nemístní tenisty na turnaj, který se
jako každý rok bude konat poslední srpnovou sobotu 29. 8. 2020.
Sportu zdar přeje
TJ Kryštofovo Údolí, z.s.

Úprava rekreační plochy
okolo rybníka
Ve čtvrtek 28. května 2020 se v sále hospody U Kryštofa konala druhá veřejná beseda na téma zútulnění plochy kolem rybníka. Na přiloženém výkrese si můžete
prohlédnout výsledný návrh. Věříme, že
realizace půjde zčásti provést formou veřejných brigád. Rádi bychom začali už na
podzim tohoto roku. Předem děkujeme
všem, kdo se zúčastní.
JB

Nákres plánovaných úprav najdete
na straně 4.

Slovo závěrem…
Děkuji převelice místostarostce Janě Blažkové, že si vzala na starost vydávání obecního Zpravodaje.
Starosta
3
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Úpravy rekreační plochy okolo rybníka
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Někteří dobrovolníci, kteří šili roušky
Mnozí z vás se ptali, komu vděčí za ty roušky v poštovních schránkách. Zde jsou fotky
některých dobrovolníků. K těmto patří ještě Bára, Gabča, paní Zlatníková, paní Cvrčková...
Snad jsem na někoho nezapomněla. Děkujeme.
JB

MOJE ROUŠKA
chrání TEBE
TVOJE ROUŠKA
chrání MĚ

Úvaha nad historickými souvislostmi
Ve Zpravodaji obce Kryštofovo Údolí č.
3/2020 na straně 6 je článek „Oprava
zvonice v roce 2000“. Obsahuje text
sepsaný téhož roku pány G. Lautnerem a J.
a R. Scholzeovými (dále jen L&S) a
uložený při opravě věže kryštofoúdolské
zvonice do její kopule. Smyslem bylo
navázat na podobný dokument z roku
1870, kdy byla zvonice naposledy
opravována, a popsat co se za těch 130 let
událo. Tak se mají obyvatelé Kryštofova
Údolí při další opravě zvonice - snad za
130 let, tj. v roce 2130 (?)– dozvědět,mimo
jiné, kdo a kolik přispěl na záchranu
kostela a dalších památek v obci a kdo se o
tato bohulibá díla nejvíce zasloužil. Nic
proti tomu, do věží a kopulí se takové
zprávy obvykle ukládají.
Zpráva ale také podává stručný a někdy
jednostranný (řečeno politicky korektně)
přehled historie,nejen v období 18702000. Doufám, že dnes, stejně jako v roce
2130,bude občany a přátele obce
Kryštofovo Údolí zajímat, že kromě toho,
co sepsali L&S je důležité připomínat např.
i toto :
Osídlení českého pohraničí Němci je v
českém dějepise spojeno ne s 12. stoletím,
jak uvádějí L&S, ale spíše až se 13.
stoletím a Přemyslem Otakarem I., českým
králem v letech 1198-1230. Čeští lokátoři
tehdy určovali německým přistěhovalcům
místa k osídlení zejména v oblasti Šumavy
a Krušných hor, a to při dodržení tří
významných podmínek: přistěhovalci
budou ctít našeho Boha, živit se poctivou
prací a dodržovat naše zákony a obyčeje.
Další „německy hovořící ostrovy“, řečeno
slovy L&S, vznikly na území dnešní ČR až
mnohem později, zejména v souvislosti se
třicetiletou válkou (1618-1648).
Součástí Československa před II. světovou
válkou byla kromě Čech, Moravy, Slezska

a Slovenska i Podkarpatská Rus, na kterou
L&S ve svém výčtu zapomněli. Ta byla po
válce dne 29. června 1945 odstoupena
Sovětskému Svazu a dnes patří Ukrajině.
Československá první republika byla
mnohonárodnostním státem, v tomto
ohledu ne nepodobným RakouskuUhersku, nebo, řečeno slovy L&S,c. & k.
dunajské monarchii. Kromě Čechů,
Němců, Maďarů a Slováků, jak uvádějí
L&S, žily v předválečném Československu i významné menšiny Rusínů a
Židů.
Mnichovskou dohodu dne 29. září 1938
podepsaly nejen Francie, Anglie a Itálie,
jak uvádějí L&S, ale samozřejmě také
Německo, které bylo jejím strůjcem.
Zejména podpis Francie je historickou
chuťovkou, neboť země galského kohouta
byla již od roku 1924 vázána spojeneckou
smlouvou s Československem. Pochybuji
o tom, že kterýkoli ze signatářů ostudné
mnichovské dohody – po válce prohlášené
smluvními stranami za neplatnou od
samého počátku - upřímně věřil, že jejím
podpisem „udrží v Evropě mír“, jak
uvádějí L&S. Mír v Evropě koncem 30. let
20. století ohrožovaly zejména územní a
jiné požadavky hitlerovského Německa,
založené na ideologii nacismu („nadčlověk
a nadnárod“).
Odstoupení našeho pohraničí Německu po
podpisu mnichovské dohody bylo
neslýchanou obětí. Československu byla
tato dohoda vnucena a vešla do učebnic
dějepisu pod zkratkovitým, ale výstižným
heslem „o nás bez nás“. Obsazení zbytku
Čech a Moravy dne 15. března 1939 Německem bylo hrubým porušením mnichovské dohody, o míru nemluvě.
Lze stěží souhlasit s tím, že druhá světová
válka „vypukla“, jak píší L&S. Vyvolal ji
Hitler napadením Polska 1. září 1939, čímž

iluze o udržení míru vzaly nadobro za své.
V textu L&S jaksi chybí alespoň zmínka
např. o lidském utrpení, norimberských
rasových zákonech, koncentračních
táborech, holocaustu, heydrichiádě,
vyhlazení Lidic a Ležáků nebo o 350 000
československých občanů, kteří přišli ve
druhé světové válce o život.
Vy h n á n í 3 m i l i o n ů N ě m c ů z
Československa po válce mělo
mezinárodní podporu, neboť bylo
dohodnuto na postupimské konferenci
vítězných mocností. Tím byla rázně
vyřešena otázka ne vždy pohodového
soužití Čechů a Němců v jednom státě,
kterou otevřel již Přemysl Otakar I. K
česko-německému rozvodu došlo po více
než sedmi staletích přes to, že tehdy stejně
jako dnes se oba národy podílely na tom,
čemu se nyní říká „evropské hodnoty“
nebo „evropská kultura“. Maně mne
napadá otázka, jaké vyhlídky má
multikulturní soužití národů postrádajících
takovýto společný základ?
Došlo však i k jinému vyhnání, totiž
vyhnání československých občanů z
pohraničí při jeho obsazování Německem
po podpisu mnichovské dohody. Jednalo se
o zhruba 170 000 registrovaných uprchlíků, skutečný počet byl pravděpodobně
vyšší, odhaduje se na 250 tisíc osob. Toto
vyhnání je historickým faktem, opomenutým nejen L&S, ale i jinými dějepisci.
Cílem těchto telegrafických poznámek je
přispět k vytvoření poněkud pravdě
podobnějšího obrazu minulosti, než je ten,
který je od roku 2000 uložen v kopuli
zvonice u kostela sv. Kryštofa v Kryštofově Údolí. Vždyť sami L&S své budoucí čtenáře nabádají: „…posuzujte naše
prohlášení a vysvětlení s ostatním věděním“.
Pavel Černohorský
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Jak já to vidím...
Každý to či ono nějak vidí. A je to dobře.
Protože každý z nás je člověk samostatně
smýšlející. Pokud lidé žijí ve společenství,
tak žijí tak jak se domluvili. A pokud je
společenství demokratické, tak všichni byli vyslyšeni, navzájem se ovlivnili v diskuzi a zvítězila většina případně zdravý
rozum. Ono to asi jinak nejde….
A tak jsem si řekl, že zveřejním to, co si
myslím o uspořádání obce a třeba se přidají
další, aby nakonec začalo vznikat to, co
nám skoro všem :) bude dělat radost.
Kromě spásání, sečení, kácení, vyžínání,
kterého není nikdy dost si myslím, že ne
všechny objekty v majetku obce jsou
ideálně využity. Dnes vzniklé terasy s prapodivným parkovištěm, vznikly neštěstím.
Shořel objekt “Gasthaus zur Clam' schen
Schweiz”. Vzhledem k velikému množství
dochovaných fotografií a žijících lidí, kteří
si ještě objekt pamatují, viděl bych velice
reálně vypracovat projektovou dokumentaci a za pomocí dotací unikátní zmizelou
památku znovu vystavět. Ta by mohla fun-

govat a být zajímavá pro kvalitního nájemce. Její náplň kromě obecní hospody, sálu a

ubytování, by velice dobře fungovalo
obecní muzeum s informačním centrem
tzv. Íčkem. Vůbec bych se nebál navrhnout
nájemci provoz prodejny potravin. Navíc
by propojovala svým průjezdem i terasy.
Uvolněný objekt školy bych po stavebních
úpravách pronajal dnešnímu provozovateli
školky a vzhledem k vývoji společnosti a
rostoucímu zájmu širokého okolí o umístě-

ní dětí do této lokality se vůbec nebojím o
zdravou ekonomiku.
Objekt bývalého krámu, dnes kavárny
bych zachoval a v horních patrech zrekonstruoval na dvě bytové jednotky. Zájem
je podle mne enormní. Volnou zahradu po
dětech lze použít na výstavbu hrázděného
domu a následně jej prodat nebo
pronajmout. Dům tam historicky stál.
Problémy s parkováním jsou lehce řešitelné. Pod Uhlířem jedno parkoviště a dole
na křižovatce druhé. Obě placené s automatickou obsluhou, tak jak to provozuje
třeba Bedřichov. Argumentace, že dolní je
příliš daleko, je podle mne slabá. Vždy si
vzpomenu na Malou Jizerku, tam a zpátky
z Mořiny k Pešákovně a zpět to je cca 5 km.
Tohle je obdobné, navíc třeba někdo začne provozovat povoznictví.
Tak věřím, že jsem nezarmoutil, ale potěšil. Ona kritika je zdravá a pomoc vítaná.
Allan Janeček

Z údolské kroniky 1912
Počasí

Soudní budova

Kostel

Únor a březen beze sněhu, takže ve druhé
půli března bylo už hodně zaseto. 2.4.
přišlo husté sněžení a studený vítr s velkými mrazy. 31.5. byl první teplý den.
V červnu díky dešťům narostla vysoko
tráva, která se sklízela až v červenci. V srpnu hodně pršelo, tak se špatně sklízelo žito
a oves. V září kvůli dešťům bylo zaseto
málo žita. V říjnu přišly silné mrazy, takže
ovoce umrzlo na stromech a bylo k nepotřebě. Byl to zkrátka mizerný rok.
Sebevražda

V Chrastavě byla otevřena nová soudní
budova a zprovozněn nový vodovod.

Na prvním zasedání obecního zastupitelstva bylo rozhodnuto zavést elektřinu do
kostela. Náklady činily 1700 rakouských
korun. První osvětlení je plánováno o církevní slavnosti 1913.

Gustav Horn z čp.133 se zastřelil ze zdravotních důvodů. Před 3 roky mu byla amputována noha a nyní mu hrozila amputace
druhé.
Náhlá smrt
Jakob Wollmann z č.40 byl při lesní práci v
Novinském revíru stižen mrtvicí.

Elektřina
Po tříletém vyjednávání byl do obce konečně zaveden elektrický proud. Koncem
roku postavila firma Ubion z Liberce sloupy elektrického vedení a byla zbudována
transformační stanice (dnes orloj) vedle
požární zbrojnice.

Soudní budova v Chrastavě

Volby
Při obecní volbě starosty 1. a 3.12. nedošlo
ke shodě. Další volba starosty proběhla
17.12., opět nedošlo k dohodě. V této situaci byla uvědoměna Jeho Exelence pan
hrabě Clam-Gallas.
Po poradě a dohodě s ním byl opět do čela
zvolen Johann Luh z č.44, I. radní Rudolf
Richter z č.82, II. radní Josef Anrichter a
III. radní Anton Luh z č.116.

S použitím Heimat-Post č.144/2011 L. Řehák
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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

