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

Úvodní slovo starosty
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

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
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Úvodní slovo starosty
Pokračování ze strany 1
Každý, kdo má ve své blízkosti potok, by
měl jeho koryto pravidelně kontrolovat,
odstraňovat z něj v rámci svých možností
naplavené překážky, včetně větších kamenů, případně ve svém zájmu zvednout břeh
tam, kde hrozí vylití. Větší poškození břehů
nebo dna, nebo to, co je nad naše síly, by se
mělo včas hlásit na obecní úřad, případně
přímo správci toku (Povodí Labe nebo Lesy
ČR). V žádném případě však není vhodné,
ba je to přímo zakázané, stavět na potoce
různé hrázky, nebo jej dokonce zatrubňovat nebo zakrývat drobnými stavbami. A to
platí i pro drobné přítoky a strouhy. Ale také
skladování dřeva nebo odkládání rostlinného odpadu na březích potoka tam, kde
je koryto mělčí, může při přívalových srážkách přispět k zanesení nebo ucpání koryta
a následným škodám.
Během srpna bude místní povodňová
komise procházet celý potok včetně jeho

Z redakce Zpravodaje
přítoků a dokumentovat zjištěné nedostatky a následně budou majitelé dotčených pozemků vyzváni k nápravě.
Jak jsem již psal v úvodu, letos nás velká voda tak trochu od škod ušetřila, ale
zároveň k tomu nemalou mírou pomohla
zmobilizovaná skupinka místních dobrovolných hasičů ve složení Martin Janoušek,
Roman Novotný, Jirka Hübsch ml. a Jarda
Cidlinský, kteří po celý kritický den projížděli obcí a vedle pomoci občanům odstraňovali různé naplaveniny nebo vraceli vodu
zpět do původního koryta. Za to jim jistě
nejen ode mne patří velké DÍKy.
Závěrem Vám všem přeji, abyste si co
nejpříjemněji užili léto (pokud nějaké bude
) a případně se dobře bavili na naší tradiční Údolské pouti, která se kvapem blíží
a bude se konat jako tradičně poslední červencový víkend.
Pravoslav Svačinka, starosta obce

školka v kryštofově Údolí
Vývoj událostí ve věci „školka pro našich 18 dětí“ nabírá správný směr. Našli
jsme partnera a zaštítitele ve fungující
lesní školce Kořínek v Semilech, která
nás přibere pod svá křídla a ulehčí nám
rozjezd. Proběhla další schůzka rodičů,
při které se rozebírali již podrobnější věci
ohledně fungování školky a odpovídalo se
na dotazy rodičů. Následně pak budoucí
paní učitelky připravily pro děti a rodiče
první společnou akci v lese na téma „Příhody malého Kořínka“.

Zprávičky
z obecního úřadu
Pokračování ze strany 1
Nového nájemce má také bývalá Novinská škola. Více v reportu Terezy Tužové.
Během června byly také konečně zahájeny práce na opravě silnice do chrastavy.
Následovat bude oprava silnice a břehu
potoka na začátku obce od Liberce a až budou tyto úseky opravené a zdprůjezdněné,
dojde k uzavírce a opravě silnice na Machnín (mělo by to být ještě letos).
V nejbližších dnech dojde po několikerém
odkladu také k zahájení prací na tvorbě
nového územního plánu obce. Vzhledem
k náročnosti této práce, bude plán připravován ve spolupráci s odborem územního plánování Magistrátu Města Liberec.
S dostatečným časovým předstihem budete všichni prostřednictvím informací ve
vývěsce OÚ a na informačních tabulích
a prostřednictvím SMS infokanálu vyzváni
k podání případných podnětů a námitek.

Všem, kdož nám držíte palce a pomáháte byť jen pozitivní myšlenkou, tímto
děkujeme. Děti poděkují časem samy...
Jakákoli pomoc či sponzorství jsou vřele vítány. Kontakt: tel.: 606 470 265
Stáňa Fedurcová

Třídíte odpad? My ano!
Kvůli tomuto článku jsem začala zkoumat obsah našeho koše, abych si vůbec uvědomila, co kam házím a kolik toho vlastně je. Nerada bych všemi podrobnostmi zatěžovala
čtenáře Zpravodaje, ale zaměřím se pouze na všeobecnosti. Jsme pětičlenná domácnost,
i když náš nejmladší člen ještě téměř nejí a nepije, produkuje vlastně nejzásadnější část
zbytkového nerecyklovatelného odpadu - jednorázové dětské pleny.
Po dobu jednoho měsíce jsem podrobně zkoumala, kolik jakého odpadu vyprodukujeme a snažila se ho pečlivě třídit do všech v naší obci nabízených kontejnerů a pytlů.
Pokračování na straně 7
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Rádi bychom vás informovali, že do
Zpravodaje přibyla nová redaktorka,
eva Žáková, která bude psát o ekologii a jiných zajímavostech z přírody.
Zároveň však stále hledáme i další
dobrovolníky z řad místních obyvatel
i chalupářů, kteří mají zájem přidat se
do našeho kreativního týmu a spolupracovat na tvorbě Zpravodaje. Nemusíte
být odborníci na žurnalistiku, ani bohemistiku, stačí nám pouze nadšení pro
naši obec a trocha vašeho volného času.
V případě zájmu kontaktujte Terezu
Tužovou, Novina 157, tel: 604151396,
e-mail: ter.tuz@volny.cz
Těšíme se na nové kolegy :-)
Za redakci
Tereza Tužová

Přestože termíny pro zaplacení poplatků
za psy a odpady včetně zaplacení nájemného za pronajaté pozemky již dávno uplynuly, stále je ještě mezi vámi několik takových, kteří z jakýchkoliv důvodů dosud
svou povinnost nesplnili. Tímto je žádáme
o nápravu. V opačném případě budeme
nuceni přistoupit k jiným opatřením.
Pravoslav Svačinka
starosta obce



číslo 37 - II/2013

Obecní úřad

ruší své pevné linky
Vzhledem k tomu, že používání pevných linek obecního úřadu je vzhledem k nutným
paušálním poplatkům neúměrně drahé,
rozhodli jsme se tyto zrušit a využívat naopak velmi výhodný mobilní tarif pro státní
správu. Tímto opatřením bude ročně ušetřeno několik tisíc korun.
Zrušena tak budou od 1. 8. 2013 čísla
482720354 – hospodářská pracovnice
paní Pavlů a 482721278 – starosta.
Nově lze již nyní volat paní Pavlů na číslo
722 634 282, v platnosti zůstává mobil starosty 725 071 046.

BLAHOPŘÁNÍ
Svá životní jubilea oslavili a oslaví někteří
naši spoluobčané:
Duben
Svačinková Alenka, Janderová Marie,
Malec Zdeněk, Lišková Jaroslava,
Pravoslav Svačinka
Květen
Slovák Vladimír, David Bohumil,
Vítková Eva
Červenec
Slavík Josef, Kuchtová Zuzana,
Chaloupková Ludmila
V květnu se v naší obci narodil
Bruno Jelínek.
Přejeme mu do života spoustu lásky a spokojenosti, ať roste ve zdraví a k radosti
svých rodičů.

Knihovna je stále
v provozu!
ZPRAVODAJ Kryštofova Údolí připomíná všem obyvatelům a chalupářům
Kryštofova Údolí a Noviny, že místní
knihovna je stále v provozu!
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!

Údolská pouť 2013
Pokračování ze strany 1
Z bohatého kulturního programu se můžete těšit na dudáckou kapelu Heřmánek,
dixieland v podání kapely Old Stars či swing jablonecké kapely Swing Grass Revival
a na zábavu a pohádky divadla Uličník. V sobotu večer zahraje po několikaleté odmlce
k tanci i poslechu rock&roll revivalová kapela Vintage Band a po setmění bude po
roční přestávce možné shlédnout tradiční „velkolepý ohňostroj za málo peněz“.
Místní, v obci trvale hlášení občané a všechny děti, mají vstup zdarma, ostatní zaplatí
vstupné ve výši pouze 35 Kč. Doprava a s ní spojená uzavírka obce bude řešena stejně jako
v minulých letech. Obec bude v sobotu i v neděli od 6.00 hod. do minimálně 18.00 hod.
uzavřena pro veškerý průjezd, včetně autobusů MHD, které budou končit na křižovatce
na Chrastavu a Machnín. Odtud bude možné pokračovat do středu obce speciálními historickými autobusy. Jak se v minulých letech osvědčilo, nebudou vydávány žádné povolenky ani volné vstupenky, ale majitelé nemovitostí budou do uzavřené zóny pouštěni na
základě seznamu u vjezdu. Pro všechny ostatní obyvatele i rekreanty obce, mající nemovitost od křižovatky ke koupališti směrem k Novině a pro celou Novinu platí až na výjimečné
případy nutnost volit v době dopravní uzávěry cestu do Liberce přes Křižany.
Tak držme palce, ať není horko ani zima, ale hlavně, ať neprší.

Pravoslav Svačinka

starosta obce

Škola v Novině je již v pronájmu
V jarním čísle kryštofoúdolského Zpravodaje jsme
vás informovali o možnosti
pronájmu staré školy v Novině
k bohulibým účelům. A netrvalo dlouho a škola již není
k mání. Od obce si ji za měsíční nájemné 5 000 Kč pronajal
pan Luboš Konáš, kterého jsem oslovila,
aby mi řekl několik slov o tom, co zde chystá. Dověděla jsem se, že by rád spodní trakt
budovy do budoucna přeměnil na turistickou ubytovnu. Jedna velká spodní místnost bude sloužit k hromadnému přespání
turistů. Kapacitu odhaduje na 25–30 lidí.

Vedle pak bude společenská
místnost se společnou kuchyní.
Pan Konáš má školu pronajatou prozatím na dobu určitou
do 31. 5. 2014 a pokud svým
jednáním přesvědčí a uspokojí představené obce, bude mu
smlouva prodloužena dále.
V některém z příštích čísel Zpravodaje vás
budeme informovat o dalším vývoji v novinské škole.
Držíme panu Konášovi palce, ať mu jde rekonstrukce pěkně od ruky a turisté se jen
hrnou.

Tereza Tužová

Dětský KARNEVAL
V sobotu 23. března 2013 proběhl
v penzionu Údolanka tradiční maškarní
karneval, pořádaný Sborem dobrovolných hasičů a klubem Mraveneček. Strávit zábavné odpoledne se svými dětmi
přišla celá řada rodičů i prarodičů. Karnevalových masek se sešlo mnoho a všechny byly velmi pěkné. Mezi nejúspěšnější
a nejnápaditější masky patřil bezesporu
robot Štěpána Hořejšího, který vyhrál
první místo za opravdu dokonalé provedení, na druhém místě se umístilo slůně
Marušky Kabrielové a na třetím pak včelka Lucinky Zelené…
Na tanečním parketu nechyběli ani
populární piráti, kovbojové, indiáni, čarodějnice, rytíři, berušky, karkulky, princezny a mnoho dalších zdařilých masek.
Všechny masky byly oceněny drobným
dárkem nebo sladkostí.

Celým karnevalem provázeli dva roztomilí klauni, Charlie Chaplin a další pomocníci s maskou i bez masky. Ti měli pro
děti připravený program a soutěže s odměnami - jak pro ty větší, tak i pro nejmenší
děti. Dobrá nálada všech přítomných
naznačovala, že se karneval snad vydařil
a že se všichni budou těšit na ten další.

Dana Dudová
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co je nového v rybníce?
Po loňské úspěšné rybářské sezóně,
jsou opět v prodeji povolenky k rybolovu
na místním rybníce. Lze je zakoupit na
Obecním úřadě a v penzionu Údolanka,
za nezměněnou cenu 100 Kč. Pro nabuzení rybářů a zvětšení stavu ryb se v květnu doplnil stav o cca 150 nových kaprů.
Pravidelnou kontrolou byl zjišťován zdravotní stav a shledán zcela bez problému.
Také jsme zvedli hladinu rybníka o cca
20 cm na původní výšku, která byla před
velkou povodní. V letošním roce dojde
k zásadní úpravě přítoku vody, aby byla
umožněna plná regulace, což je při nestabilitě napájecího potoka velice důležité.
Jako malý bonus byla v zadní části rybníka postavena nová lávka pro pěší. Stavba byla provedena svépomocí za účasti
Martina Blažka a Mirka Chlupsy, kterým

Hospůdka u kryštofa

tímto děkuji za pomoc. Doufám, že nám
všem bude dlouho sloužit. Celá plocha
okolo rybníka je opět řádně opečovávána
obecními zaměstnanci. Přeji vám spoustu
příjemných chvil ať už s prutem nebo bez
něj, na místním rybníce, který je některými dokonce nazýván přehradou.
Libor Čech

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 vyřadit

z rozvozu papírové verze. A podzimní číslo
Zpravodaje obdržíte již do svých elektronických schránek.

TJ kryštofova Údolí
opět přijímá členy
do svých řad!

TJ kryštofova Údolí
informuje všechny
zájemce o tenisové kurty

Jsme veselá parta lidí, kterou kromě jiného
spojuje láska ke sportu (především k tomu
bílému). Rádi se seznámíme s novými obyvateli Kryštofova Údolí a Noviny a rozšíříme řady aktivních sportovců v naší obci.
Přijďte mezi nás!
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číslo 36
01|2013

Neprodejný pravidelník
pro občany a přátele obce
Kryštofovo Údolí

V čísle:

Vážení obyvatelé Kryštofova Údolí, jakožto noví v obci, bychom vás rádi pozdravili a přivítali a zároveň pozvali do naší
rodinné hospůdky U Kryštofa s domácí
českou kuchyní.
Cílem našeho snažení není provozovat
hospůdku pouze jako výletní, ale propojit
se se všemi obyvateli obce. A proto bychom rádi obnovili spolupráci s místními
organizacemi (hasiči, myslivci, ochotníci
apod.) a nabídli bezplatně nekuřácký salónek, popřípadě i celé prostory hospůdky
k pořádání schůzí, oslav, karnevalu, dětského dne, tanečních večerů apod.
Samozřejmostí je pozvání pro starousedlíky a chalupáře, pro které plánujeme country večery, možnost pořádání rodinných,
narozeninových i svatebních veselic.
V případě jakýchkoliv dotazů či námětů, nás neváhejte kontaktovat, buď osobně
návštěvou naší hospůdky, nebo telefonicky na čísle: 608 021 258.
Již teď se těšíme na vaši návštěvu!
Za kolektiv Hospůdky U Kryštofa
Ladislav Balvirčák
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Informace ze schůzky k založení
školky
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Rybaření v Kryštofově Údolí
Jakub Krčín by se divil ...
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ADVENTNÍ KONCERTY
Zpráva z kulturních akcí

Obec žije!

8. strana

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další číslo Zpravodaje je jak
se říká „na světě“ a k tomu
nezbytně patří i pár mých
úvodních slov.
Pominu-li, že to občas v zimě trochu
klouže, zvládli jsme nástrahy právě končící zimy bez větších problémů. Při údržbě
hlavní krajské silnice bylo sice potřeba úvodem zimy sjednat nápravu až u generálního
ředitele Silnic LK, ale zbytek zimy již byla
silnice pluhována dostatečně. U místních
komunikací problémy díky vzorné údržbě
pana Pavla Lajdy a jeho traktoru nebyly,

snad jen mohl někdy přijet trochu dřív. Ale
budiž mu omluvou, že bydlí ve Frýdlantě,
kde přeci jen tolik nepadá. Tímto mu jménem převážné většiny obyvatel obce děkuji
a těším se na spolupráci během příští zimy.
A protože už se nám nejen kalendářně,
ale už i počasím hlásí opravdové jaro, prosím opakovaně o pomoc v podobě úklidu veřejných prostranství ve Vaší blízkosti, hlavně pak pozemků mezi vašimi ploty a silnicí.
Zároveň, tak jako každý rok, připomínám
dodržování vzájemné sousedské ohleduplnosti, zejména při pálení staré trávy a listí.
Pravoslav Svačinka, starosta obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

pak čas na rozjímání vůbec není, honem
nanosit dřevo, nakrmit králíky, odvézt děti
do školky a hurá do práce, kde se teprve
poté člověk restartuje ranní kávou. I to je
běžný koloběh současného života v krásném údolí, kam se vracíme z míst, které
nám dávají obživu. O to více se pak člověk
těší na dobu strávenou s kamarády nebo
na procházce v lese a zejména také na slavnostní či sváteční události, která ten všední
život zdobí stejně jako mráz skla okenních
tabulek, na které hledím a vzpomínám na
všechny výjimečné dny, kterých by mělo
býti co nejvíc…
A právě to byl důvod, proč se letos po
dlouhé době objevili v údolí Tři králové.
Pokračování na straně 6

Čas uplynul jako voda a v Kryštofově
Údolí už je dětí jako smetí. Proto byl nejvyšší čas uspořádat další, v pořadí již třetí,
novodobé Vítání občánků. Doufejme, že
nám všem přinesou trojky štěstí, protože
ono Vítání občánků proběhlo v magické datum 3. 3. 2013 od 3 hod odpoledne
v půdních prostorách Obecního úřadu.
Pokračování na straně 4

Christus † Mansionem †
Benedicat † 2013
V zimní zamrzlé krajině našeho údolí
člověk sedí pomyslně za pecí a přemýšlí
o tradičním způsobu života na vsi. Ráno

Pohled zvenčí

O svém vztahu ke Kryštofovu
Údolí napsala Zora Machartová
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ROZHOVOR „Desítka“

10 otázek zodpoví Martin Blažek

9. strana
Psí školka

Základy psího vzdělání

10. strana
Čerpací stanice č. 4

O záchraně jedné technické
památky

12. strana
Zvířátka ze statku
Pro šikovné ručičky

Termíny konání

VEŘEJNÝCH SCHŮZÍ
zastupitelstva obce

do konce roku 2013:
24. 4., 10. 7., 25. 9. a 11. 12.,
vždy od 18 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu.

Nemusíte být členy TJ KÚ, abyste si mohli přijít zahrát tenis! Klíče od kurtů má
u sebe paní Daniela Hejátková, Kryštofovo Údolí 63 (vedle pensionu Rokytka),
kterou můžete kontaktovat buď emailem:
hejatkova.d@seznam.cz nebo telefonicky: 603 99 15 25. Za pronájem kurtu zaplatíte 150 Kč/hod.

Penzion rokytka
nabízí
V minulém roce jsme v penzionu Rokytka zřídili obchod se suvenýry, který je
určen nejen pro hosty, ale i pro širokou
veřejnost. Náš sortiment průběžně obměňujeme.
Exkluzivně máme v nabídce sklo s motivy orloje, kostela, našeho penzionu
a viaduktu v Kryštofově údolí, vyrobenými technikou ručního pískování. Pokud
hledáte originální dárek, neváhejte a navštivte nás.
Pension Rokytka
Kryštofovo Údolí 64
tel: 482 720 397
info@pensionrokytka.eu
www.pensionrokytka.eu
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Kryštofovo Údolí očima dnešní „Andělohoračky“
Kryštofovo Údolí jsem poprvé poznala
ze sedla jízdního kola. Projížděli jsme tudy
tenkrát na výlet přes Křižanské sedlo dál
do Hamru na Jezeře. Pamatuji si, že mě
hned na začátku obce zaujaly krásné chaloupky. Překvapilo mě a mile potěšilo, že
u nás ještě existují obce, kde jsou staré dřevěné domy zachovalé a udržované. Když
jezdíme na kole přes Německo
podél Mandavy, můžeme se kochat zachovalými domky pouze
na německé straně. Kochání
skončí, jako když utne, přejezdem hranic. Proč se domy nechaly zdevastovat a nakonec
zbourat, to se teď už můžeme
jen dohadovat, ale stejně je to
nevrátí.
Ale zpět do Kryštofova Údolí.
Projížděli jsme obcí a nemohli se
nezastavit u věhlasného orloje.
Měli jsme štěstí. Bylo pár minut
před celou a proto jsme stihli
orloj v plné kráse. Hned naproti nás zaujal dřevěný kostel, který jsme si
pochopitelně také pořádně prohlédli. Zpět
do sedel a pokračujeme dále. Cesta se začíná mírně zdvihat a my projíždíme kolem
nádherného viaduktu. Odbočíme kousek
z cesty, abychom dojeli až k němu a mohli si ho z blízka prohlédnout. Pak už zase
stoupáme. Tentokrát už kopec není vůbec
mírný, nestačím přehazovat. Říkám si, že
v takovém krpálu mohou žít jen blázni. Jak
se sem asi prodírají v zimě, když napadne
kupa sněhu.

Uběhlo pár let a poznávání Kryštofova
Údolí pokračovalo. Tentokrát ze strany
od Noviny. Vraceli jsme se z výletu na Ještědu a cíl naší cesty byl u přátel v Novině.
Protože jsme po výletu byli všichni žízniví,
rozhodli jsme se zajít do nejbližší hospody
v Kryštofově Údolí - do Údolanky. Jaký malebný dům! Nadšení pokazil jen kýčovitý

semafor před hlavním vchodem a reklamní vlaječky od zmrzlin a kdoví čeho ještě.
Nu což, zaujmout se snaží každý po svém.
Hostinský neoplýval nadšením z party lidí,
kteří už na pohled vypadají, že by po sobě
mohli nechat slušnou útratu. Asi nemá rád
lidi. Že by hospoda na mýtince? Objednali
jsme si pití. To proběhlo rychle a ke spokojenosti hostinského. Problém nastal při
objednávání panáků. V partě zhruba deseti lidí se ne každý rozhoduje na lousknutí
prstem. A to bylo špatně. Hostinský ner-

Pohled zvenčí

vózně přešlapoval a pak pronesl něco velice pohostinného směrem k nerozhodné
kamarádce. Té se okamžitě zastal kamarád
a už byl oheň na střeše. Hostinský tu není
od toho, aby byl milý na hosty, kteří přinášejí peníze. Prostě když nevíte nebo se vám
něco nezdá, tak sem nelezte. On se kvůli
vám nestrhá. Měla jsem z něj dojem, že
vylezl z nějaké hospody čtvrté
cenové, kde stačilo průběžně
doplňovat pivo a rumy a nikdo
neotravoval. A omylem skončil
tady. Raději jsme odešli a ostatní přátele varovali, kam rozhodně nechodit v Kryštofově Údolí
na jídlo nebo pití.
Po pár letech se do Kryštofova Údolí přistěhovali další z našich přátel. Jedni bydlí v tom
šíleném krpálu, kde mohou žít
jen blázni. A v zimě, když jsme
je navštívili a sněhu bylo opravdu dost, jsme ten kopec bez
potíží vyjeli. Tak ono to nebude
zase takové divoké.
Na Vánoce jsme se byli podívat na živý
Betlém. V Kryštofově Údolí to, zdá se, pěkně žije. Je tu spousta mladých lidí s malými
dětmi a to je dobře. My jsme nyní sousedi
přes kopec. Z Andělské Hory je to do Kryštofova Údolí příjemná procházka. Máme
se co ohánět, abychom vás dohnali nejen
v počtu dětí, ale hlavně v pořádání kulturních a jiných zábavných akcí.
Je vám co závidět!

Markéta Nováková

Kryštof čte! Pozvánka pro čtenáře do obecní knihovny
Klasika

Ladislav Fuchs:
Variace pro temnou
strunu
Román je vrcholem
Fuksových próz odehrávajících se těsně před
válkou. Vypravěčem je
uzavřený chlapec, marně hledající citový
kontakt, kterého traumatizuje prostředí
ovládané dominantním otcem, vysokým
policejním úředníkem. Michal se formou
zápisků zpovídá o školních letech, zklamaných kamarádstvích, o dopadu autority
i o době poznamenané neblahými historickými událostmi – a především o stísněnosti
a osamělosti. Jde o mimořádně sugestivní
a dramatické čtení plné magie.

Historické

Detektivky

Jan Cinert:
Bylo to jinak
Kniha Bylo to jinak
vám přinese jiný výklad
mytologie, nový pohled
na Staré pověsti české
a skutečný příběh knížete Václava.
Anne Holtová:
To, co je moje
Školní aktovka a kytice
podbělu – jen ty zbyly po devítileté Emílii,
jinak se po ní slehla
zem. O šest dní později
unesou v noci z postele

malého Kima. Ten se však zase brzy objeví.
Mrtvý, ale bez známek násilí.
Pro děti

Michal Černík:
Tati, ty snad umíš
čarovat!
Známý český tvůrce
dětské literatury napsal
tentokrát
půvabnou
knížku pro začínající
čtenáře, která výtečně
poslouží nejen k upevnění čtenářských návyků, ale též k pootevření obzorů skutečného i pohádkového
světa. Ilustroval Jindřich Kovařík.
Připravila Tereza Tužová
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Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

DesÍTkA

V tomto čísle 10 otázek zodpoví Oldřich Cinibulk.
1) Jaký máte vztah ke Kryštofovu Údolí?
Jak dlouho zde žijete a proč jste si zvolil
k bydlení právě tuto obec?
Jako k rodnému místu. Žiji zde 42 roků.
Toto místo se mi zalíbilo na první pohled, hory, lesy a hlavně klid. Obec Novina je krásně uzavřená uprostřed lesů.
2) Kam rád v obci vyrazíte?
Jaké místo máte nejraději? Proč?
V mém věku chodím do lesa a to na místa,
kde je pěkný výhled na naše údolí a Ještěd.
3) Jaká stavba je Vám nejsympatičtější?
Která Vám naopak nejvíce vadí?
Líbí se mi podstávkové chalupy pečlivě udržované. Nelíbí se mi novostavba severského stylu (na křižovatce u viaduktu), ale jen
vzhledově – určitě má asi moc jiných výhod.
4) Co byste v obci vylepšil? Existuje něco,
co Vám zde vyloženě chybí?
Bylo by určitě dobré kvůli bezpečnosti
chodců a cyklistů nainstalovat v zatáčce u bývalé školy Novina a u chaty Federace strojvůdců silniční zrcadlo.
5) Jak by, podle Vás, mohla obec usnadnit
život seniorům?
Myslím, že senioři jsou zde celkem spokojení.

6) Zajímáte se o dění v obci? V jaké oblasti?
Líbí se mi péče obyvatel o vzhled chalup
a zahrad, ale mám výhradu k neupraveným živým plotům, které lemují hlavní
silnici vedoucí přes střed obce.
7) Jste spokojený s aktuálním stavem
silnic v KÚ?
Nejsem spokojený s příjezdovými silnicemi, ať už od Machnína nebo přes
Andělskou Horu. Za tři roky po povodni se vůbec nic nezměnilo včetně břehů
Rokytky na začátku obce.
8) Co si myslíte o místním turistickém
ruchu?
Turistický ruch vítám a podporuji.
9) Je nabídka turistických lákadel pro
návštěvníky dostatečná?
Nabídka turistických lákadel pro návštěvníky naší vesničky, je podle mého
názoru, dostačující.
10) Čeho si nejvíce ceníte na místních obyvatelích? A co Vám na nich naopak
nejvíce vadí?
Cením si lidí žijících v naši vesnici, pro jejich velký zájem o údržbu ať už svých zahrádek nebo vzhledu svých chalup. Těší
mě, že mladí, kteří se nastálo přistěhovali

Psí školka
Chůze u nohy
V minulém čísle jsme se dozvěděli, jak
pejska přimět, aby k nám na povel přišel.
Další velmi užitečnou dovedností je chůze u nohy. Tak jako u přivolání i tady platí,
že trénujeme nejdříve v prostředí, kde je
pro psa minimum rušivých vlivů (v bytě,
na zahradě...).
Vezmeme do levé ruky oblíbený psí
pamlsek a rukou pejska navedeme tak,
aby stál vedle naší levé nohy, čím blíže,
tím lépe. Když je pes v této pozici, můžeme s povelem „k noze“ pomalu vykročit
vpřed a stále psa navádíme pamlskem
v levé ruce. Když se zařadí vedle nás a pomalu kluše dopředu za rukou, slovně ho
chválíme a po chvilce mu pamlsek dáme.
Toto celé nejdříve několikrát opakujeme, a když to pejsek zvládá, můžeme za
chůze začít měnit směr, zatáčíme ale jen
obloukem, ne prudkými ostrými obraty.
Postupně můžeme ruku s pamlskem zvedat výš a výš a nakonec už v ní nemusí být
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ani pamlsek. Stále však platí, že za každé
správné provedení psa odměňujeme, ať
už je jakkoli „pokročilý“.
Přeji hodně zdaru při výcviku!
Kateřina Borisjuková

do Kryštofova Údolí, se snaží oživit staré
tradice, ať jsou to Velikonoce (pomlázka),
Tři králové, Vítání občánků a další společenské programy pro děti či dospělé.
K tomu, zda mi něco vadí, nemám co říct.
Oldřich Cinibulk
(*1927 Velvary) Obchodní pokračovací školu
vystudoval v Praze. Poté
pracoval jako příručí,
později, po získané praxi, jako vedoucí samoobsluhy a skončil
jako Technický úředník v Elitexu Chrastava. Jeho zálibou je příroda, les, hory.
V Novině bydlí od roku 1970. Má 1 syna
a 1 dceru, 4 vnučky a 8 pravnoučat.
Připravila Tereza Tužová

sbíráme brýle
pro Burkinu Faso

Po čtyřech letech restartovala ZOO Liberec a její spřátelené o. s. Faunus sbírku
nových i použitých dioptrických a slunečních brýlí. Brýle ale tentokrát nepůjdou do
Středoafrické republiky jako v roce 2009,
ale v rámci našeho mezinárodního projektu Pomozme budoucnosti přímo do zařízení AMPO, které v hlavním městě Burkiny Faso Ouagadougou pečuje o místní
sirotky a děti ulice. Tím zprostředkovaně
usnadníme především dětem a mládeži
přístup ke vzdělávání, protože brýle jsou
v chudých zemích třetího a čtvrtého světa
finančně nedostupné. V AMPO naše brýle využije tamní oční ordinace, která poskytuje bezplatnou pomoc těm nejchudším. Vzhledem k tomu, že ZOO Liberec
s AMPO a její zakladatelkou Katrin Rohde
spolupracuje už od roku 2005, máme dostatečnou záruku, že brýle se dostanou
přímo na místo. Ještě před transportem
z ČR budou všechna skla díky integrované
střední škole v Turnově, oboru jemný mechanik - optik, změřena a vyčištěna.
kam můžete brýle dopravit?
Osobně na obecní úřad Kryštofova Údolí
(referentka Pavla Pavlů)
Poštou na adresu ZOO Liberec, Masarykova 1347/31, 46001 Liberec 1 (heslo Brýle pro AMPO)
Osobně na vrátnici u vstupu do ZOO Liberec, do vestibulu ředitelství ZOO (Lidové
sady 425/1) nebo do SEV DiViZNA
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Třídíte odpad? My ano!
Pokračování ze strany 2
Pro někoho to možná bude známá věc,
ale zjistila jsem, že řada našich obyvatel
vůbec nemá potuchy například o žlutých
pytlích, které jsou ZDARMA k vyzvednutí na OÚ! A tak ještě jednou zrekapituluji,
co zde v obci máme možnost třídit:
Žlutý kontejner na PET lahve
PATŘÍ: sešlápnuté lahve
NEPATŘÍ: vše ostatní
Modrý kontejner na papír
PATŘÍ: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky
sem můžete také vhazovat, zpracovatelé
si s tím umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy
oddělí. Dále jsou to obaly s recyklačním
symbolem a kódem PAP, 20, 21 či 22.
NEPATŘÍ: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!!!
Zelený kontejner na sklo
PATŘÍ: jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové
sklo z oken a ze dveří.
NEPATŘÍ: keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná
skla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky
a výbojky. Vratné zálohované sklo patří
zpět do obchodu.
Oranžový kontejner na nápojové kartony
PATŘÍ: Obaly na bázi Tetra Pak - krabice od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků, které je potřeba před vhozením
do kontejneru řádně sešlápnout.
NEPATŘÍ: „měkké" sáčky, například
od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně
znečištěné zbytky potravin.
Žluté pytle na plasty
(zdarma k vyzvednutí na OÚ)
PATŘÍ: fólie, sáčky, plastové tašky,
obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléč-

ných výrobků, balicí fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NEPATŘÍ: mastné obaly se zbytky
potravin nebo čisticích přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, guma, molitan, PVC, textil z umělých
vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly,
linolea, pneumatiky či novodurové trubky.
A máte možnost odevzdání elektroodpadu za obecním úřadem, avšak pouze nerozebrané, kompletní kusy! Po rozebrání
či rozmontování se z elektroodpadu stává
obyčejný odpad, který již nelze recyklovat!
Vzhledem k tomu, že zde nikdo nebydlí v paneláku, má pak každá domácnost
v naší obci možnost založit si kompost,
kam lze vyhazovat biologický odpad zbytky ovoce, zeleniny, slupky, čajový
a kávový odpad; odpad ze zahrady - tráva, listí, větve a uvadlé květiny, což je také
podstatná část odpadu viz níže.

za vývoz po 14 dnech! Rozdíl je 870 Kč,
které můžete utratit za něco hezkého! Pro
někoho je to sice zanedbatelná částka, ale
někdo to jistě raději utratí za smysluplnější věc.
A navíc něco uděláte pro životní prostředí a pro naši obec!!! ALE POZOR,
NEJDE O TO, JENOM PLATIT MÉNĚ
A HÁZET RADĚJI ODPADKY PO OKOLÍ. CHCEME MÍT PŘECI HEZKÉ PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS A TAK PROSÍM
DBEJTE NA VÁŠ ODPAD A VYHAZUJTE HO TAM, KAM MÁTE!!!
Výmluvy typu „Nikdo jiný tohle taky
nedělá“ nebo „nemám místo doma“ jsou
opravdu hodny pouze hlupáka. Někdo
začít musí, tak proč ne právě vy! Chceme
přeci našim dětem zachovat hezké okolí
a netopit se v odpadcích, ne?

Připravila Tereza Tužová

Baterie, světelné zdroje (zářivky,
výbojky) a drobné spotřebiče lze vrátit
v mnoha supermarketech či hobby marketech v Liberci (např. Lidl, Bauhaus, Globus, Baumax, Albert, Kaufland, …), takže
je lze vzít s sebou na nákup a není třeba je
doma nějak dlouhodobě skladovat.
Máte představu o tom, kolik zbytkového odpadu musíte hodit do klasické popelnice před domem?
V tabulce je případ pětičlenné rodiny!
Březen Žlutý
Nápojové Bio
Sklo Papír
Zbytek
2013 pytel
kartony odpad
–
Kg
–
8,5
–
24
–
Množ
23
1,5
–
18
– 8 pytlů
ství
lahví

Z toho vychází, že pokud bude rodina
schopna roztřídit odpad do daných skupin, zbudou jí pouze 2 odpadkové pytle
o objemu 20 l odpadu týdně, což představuje pouhých 8 klasických igelitových
pytlů na odpadky za měsíc! A kolik pytlů
se vejde do klasické popelnice, vyvážené
pouze jednou za 14 dní? Čtyři se vám tam
určitě vejdou!
Téměř každá rodina by tedy nemusela
platit 2 277 Kč/rok za týdenní vývoz, ale
stačilo by jí zaplatit pouhých 1 460 Kč/ rok
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Jak to chodí v A.S. A.
V úterý 26. března jsem společně s panem starostou navštívila ředitele společnosti A.S.A. Liberec s.r.o., pana Ing. Petra Grofa, abychom se na vlastní oči
přesvědčili, kam putuje náš kryštofoúdolský odpad a informovali se podrobněji
o výhodách třídění odpadu v naší obci.

S kolegyní nás nejprve uvedl do problematiky a vysvětlil pozici společnosti
A.S.A. Liberec s.r.o. na trhu. Existují totiž 3 různé společnosti A.S.A.: A.S.A. International, tedy mezinárodní společnost
v celé řadě evropských států, poté A.S.A.
spol., v našem republikovém měřítku,
a nakonec A.S.A. Liberec s.r.o., která poskytuje komplexní služby v odpadovém
hospodářství pro město Liberec a dalších
17 měst a obcí v jeho okolí. Právě A.S.A.
Liberec s.r.o. zajišťuje nejen svoz komunálního odpadu, ale rovněž sběr a svoz
tříděného odpadu jako je papír, barevné
sklo, plasty (PET lahve a směsné plasty)
a nápojové kartony, dále provádí sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
pronájem kontejnerů a transportních služeb a provozuje sběrný dvůr odpadů a třídicí linku.

Tyto 3 společnosti A.S.A. pak mezi
sebou prodávají a vykupují odpad dle různých kritérií na další zpracování a dle dohodnutých kontaktů. Čtenář tomu může
rozumět tak, že např. A.S.A. spol. má ve
východní Asii kontakt na výkup zelených
PET lahví, ze kterých pak dotyčná firma
umí vyrobit spoustu dobře prodejných výrobků, jako jsou: sportovní polyesterové
oblečení na léto i zimu, letní lehká spor-
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tovní obuv, spací pytle, různé polštářky
vyplněné netkanou stříží, různé pásky,
hnací technické řemeny, sportovní čepice
se štítkem, hračky, pera, zubní kartáčky
atd. A tak vykupuje od A.S.A. Liberec
s.r.o. tento druh PET lahví za dohodnutou cenu.
Další pro naši obec důležitou společností je autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM. Ta byla před třinácti lety
založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží a vytvořila a efektivně
provozuje celorepublikový systém, který
zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.
Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM“. Tato společnost pak
naší obci PLATÍ dle čistoty tříděného
odpadu řádově tisíce korun každý rok.
Proto je cílem každé obce, aby její obyvatelé odpad třídili, protože tak obec získá
nějakou tu korunu navíc.

a dále využívá, bude již brzy jednou týdně volně přístupný sběrný dvůr odpadů
v Ampérově ulici a všichni zájemci si
budou moci celý areál prohlédnout v doprovodu zkušeného proškoleného odborníka. Sledujte tedy, prosím, internetové
stránky společnosti A.S.A. Liberec s.r.o.,
kde budete o návštěvních dnech a hodi-

nách podrobněji informováni.
Sběrný dvůr odpadů
Ampérova ul. - průmyslová zóna JIH
Tel.: 485 152 258
Provozní doba:
Po–Út 7.00–17.00
St
7.00–20.00
Čt–Pá 7.00–15.00
So
9.00–15.00
Zdroje:
Sběrný dvůr Liberec
http://www.asa-group.com/cs/Ceska-republika/Provozovny/A-S-A-Liberec-s-r-o.
asa

Každoročně pak A.S.A. Liberec s.r.o.
poskytuje po domluvě s obecním úřadem
odvoz velkoobjemového odpadu a následné odstranění nebezpečných odpadů,
za který naši obyvatelé neplatí nic! Tuto
službu tak financuje naše obec.
Sběrný dvůr
Na sběrný dvůr, kde se denně třídí odpad i z našich barevných kontejnerů, je
ročně zpracováno 15 tisíc tun odpadu.
Zde je však tříděn pouze odpad z kontejnerů umístěných za naším obecním úřadem. Komunální odpad tříděn není a putuje rovnou do spalovny. Proto apeluji na
všechny: třiďte odpad a pokud si nejste
úplně jistí, zda daná věc patří do dané
popelnice či pytle, raději ji hoďte do nějakého z barevných kontejnerů než do
komunálního odpadu. Na třídící lince
si s tím již poradí!
Pro všechny, kteří se chtějí na vlastní oči přesvědčit, jak se náš odpad třídí

Společnost EKO-KOM
http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/
o-spolecnosti/system-eko-kom/o-systemu
ireferaty.cz
PhDr. Zdeněk Kruliš, Csc. Termoplasty
v praxi (http://ireferaty.cz/323/1253/
Zpracovani-pouzitych-PET-lahvi)



Připravila Tereza Tužová
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Odpady a životní prostředí
Odkud vlastně pochází odpad, který je
v dnešní době tak diskutovaným tématem
a putuje na skládku či do spaloven, v horším případě se rovnou pohodí „někam“
do přírody? Odpovědí je, že pochází
z našeho nákupního
košíku…. Protože
vlastně každá věc,
kterou nakoupíme,
přináší určitou zátěž
pro životní prostředí
(byla někde vyrobena, dopravena k nám
a časem se stane odpadem). Položme si
otázku: Jak vlastně
můžeme předcházet vzniku odpadů?
Protože odpady nejsou něco, co se nás
netýká, ba naopak
odpady nás doprovázejí všude, kam
se pohneme, ať už je to při jízdě autem,
kdy při pohledu z okénka vidíme příkopy
zkrášlené různými obaly od potravin nebo
řeku, ve které plavou nejen ryby, ale také
igelitové tašky, sáčky a všemožné jiné obaly od čehokoli, nepovolené skládky v lesích
i jinde, ale odpady nás dostihnou i na naší
dovolené, kterou si leckdy představujeme jako neposkvrněný ráj s bílým pískem
a palmami lemujícími pobřeží. Ale realita
je bohužel taková, že i moře a jakákoli jiná
exotická země trpí přemírou odpadků, které jsou všude kolem nás. Řešení této situace
však určitě existuje, jen bychom se měli do
něj více zapojovat a ne jen hovořit. Hlavní
zásadou je nakupovat věci, které skutečně

potřebujeme a které dokážeme dostatečně
využít. Řadu věcí není nutné si kupovat,
můžeme si je například vypůjčit. Rozbitou
věc můžeme nechat opravit. V obchodech

preferujeme méně zabalené zboží, protože obaly tvoří obrovské množství odpadů,
odhaduje se, že na jeden kamion výrobků
připadají 3 kamiony odpadů z obalů. Dále
také preferujeme místní výrobky, které
jsou výhodně z mnoha hledisek. Z hlediska životního prostředí platí, čím blíže byla
věc vyrobena, tím lépe. Nakupováním lokálních produktů navíc podporujeme místo či region, ve kterém žijeme a to s sebou
přináší vyšší záruku dobré kvality, dostupnosti a ceny výrobku. Lepší je nakupovat
ve větším balení, představuje to úspornější
variantu než různá minibalení. Je dobré
doplňovat z většího balení do dlouhodobě
používané nádoby. Používejme na nákupy

vlastní tašku, nejlépe látkovou, která je
téměř nesmrtelná. Používejme také vlastní vodu z vodovodu, která je minimálně
stejně dobrá jako vody balené, nejlépe ve
vlastní lahvi. Stop
věcem na jedno použití, například miskám a příborům ve
stáncích a jídelnách
rychlého občerstvení
nebo jednorázovým
holicím stroječkům.
Spoustu
výrobků
si můžeme připravit a uvařit doma.
Ušetříte nejen přírodu, patrně i vlastní finance, a navíc
prospějete i svému
zdraví, neboť v domácnostech vaříme
většinou bez škodlivých konzervačních
látek a dalších podezřelých přísad. Z plastových výrobků
a obalů je škodlivé především PVC. Při
výrobě se používá škodlivý chlor, recyklovat se prakticky nedá a při jeho spalování
vznikají velmi nebezpečné látky. Výzkumy také prokazují kontaminaci potravin
z PVC obalů.
Závěrem už pouze jeden výstižný citát,
který pronesl indiánský náčelník kmene
Cree: „Až bude pokácen poslední strom,
až bude otrávena poslední řeka, až bude
chycena poslední ryba, tehdy pochopíme, že
peníze se nedají jíst“…


Připravila Eva Žáková

Věděli jste, že…
Ve vzduchu spí, páří se i hoduje – to vše umí rorýs obecný
Rorýs obecný patří k našim nejpodivuhodnějším ptákům, je nejlépe ze všech
přizpůsoben pobytu ve vzduchu, živí se
tzv. aeroplanktonem (hmyzem, pavouky),
který chytá za letu. Za letu i pije z vodní
hladiny a radarem bylo zjištěno, že za letu
i spí – jeho spánek probíhá v krátkých
intervalech, přičemž vystoupá do výšky
1 km nad zemí (v této výšce létají např.
vyhlídkové balony) a po dobu klesání na
několik minut spí a odpočívá. Denně nalétá až 900 km a dosahuje neuvěřitelných
rychlostí 90–200 km/hod. Oč lepšími jsou
letci, o to hůře se pohybují po zemi, neumí

chodit ani poskakovat. Rorýs je stěhovavý
pták přezimující v saharské Africe, odkud
se vrací během května, vrací se samostatně samec a samice zvlášť, i přesto, že žijí
v monogamním páru po celý život a ve
svém hnízdišti se vždy neomylně najdou.
Další zajímavostí je, že v období hladu
(nedostatek hmyzu) jsou mláďata schopna zastavit vývoj a utlumit metabolismus
a přečkat tak 2 až 3 týdny. Nejpočetnější
kolonie se u nás vyskytují na panelových
sídlištích, kde hnízdí ve větracích otvorech
(původně hnízdili ve skalách). Tento rok se
rorýsi uhnízdili i u nás v Kryštofově Údolí,

proto pozorně sledujte tyto úžasné tvory
při jejich neuvěřitelných letových schopnostech a možná se i vám podaří objevit,
kde se hnízdiště nachází.

Připravila Eva Žáková
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27. – 28. července 2013
Kyvadlová doprava z parkoviště do
centra obce historickými autobusy

Kulturní program

DIVADLO ULIČNÍK - pohádky pro děti
OLD STARS - dixieland kapela
HEŘMÁNEK - dudácká kapela
SWING GRASS REVIVAL - kapela z Jablonce nad Nisou
VINTAGE BAND - Rock & Roll revival kapela

22.00 Velkolepý ohňostroj

Řemeslný jarmark

Stánky tradičních řemesel (kovář, skláři, keramika, dráteník,
kameník, medař, perníkářka ...)

Výtvarné dílničky
Staročeské pochoutky, tradiční občerstvení
Kolotoče pro malé i velké, střelnice, labutě

Vlakové spojení dle jízdního řádu ČD

Vstupné: 35 Kč, děti zdarma
Parkování zdarma

Z Liberce - 8:56, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45
Z Kryštofova Údolí - 12:54, 14:54, 16:54, 18:54

10.00 nedělní poutní mše v Kostele sv. Kryštofa

Autobusové spojení MHD

11:00, 15:00 prohlídka kostela s průvodcem

Z Liberce - 8:20
Z Kryštofova Údolí 17:44

Pořadatel: Obec Kryštofovo Údolí, tel. 482 720 354, e-mail: krystofovo.udoli@volny.cz , www.krystofovoudoli.eu
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9. ročník



Program:

od 9:00 hodin

ï


ï

uk·zky sluûeb venkova a prodej jejich
v˝robk˘ (moöty, peËivo, s˝ry aj.)

ï spolkov· Ëinnost na vsi a jejÌ v˝sledky
(vËelÌ med a jinÈ pochoutky,
uk·zky hasiËskÈ techniky)



ï vöelijakÈ atrakce a unavovadla pro dÏti
(kolotoË, sk·kacÌ hrad...)
ï diskrÈtnÌ pissoiry a mobilnÌ WC

 od 13:00 hodin
9. roËnÌk festivalu
 Dixieland v K¯iûanech

Vstup zdarma

 Po skončení programu
bude pro návštěvníky
vypraven autobus
směr Liberec

Odjezd ve 22:00

© 2013 Ji¯Ì Turek

  












zah·jenÌ

ï uk·zky ¯emesel venkova a prodej
jejich v˝robk˘ (koöÌky, v˝robky z vlny
a k˘ûe, ¯ezby aj.)





dixieland
v
křižanech
2013







3. srpna







Sobota







Ukázky řemesel a trh regionálních výrobků





  









old boys - děčín
old stars - liberec
jazz kvintet - turnov
brassband.cz - rakovník
old stars - mladá boleslav
ajeto glass dixieland - nový bor
evergreen dixieland band - nová paka
royal dixieland jazzband - kutná hora



     



















  


























11

Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Pro šikovné ručičky

vrána v budce

Pomůcky:
Hodně tvrdý papír, kousek černého papíru, kousek žlutého papíru, lepidlo, kolíčky na prádlo, temperové barvy: červená,
modrá, žlutá, hnědá, černá, kousky vlnité
lepenky, nůžky

číslo 37 - II/2013

na podle předkresleného vzoru, dolepí
a dozdobí si oči. Vránu si potom nalepí
na kolíček.
4. Nakonec si děti ze zbytků vlnité lepenky
nastříhají jednotlivé díly plotu a nalepí
jej na spodní část budky.
Zdroj:
http://www.kreativni-stranky.wz.cz/
vrana-v-budce.html
Připravila Tereza Tužová

Pracovní postup:
1. Nechejte děti, aby si z připravených
a nastříhaných pruhů tvrdého papíru
sestavily domeček. Následně si to slepí
dobrým lepidlem na papír.
2. Děti si domečky nabarví pomocí tupování houbičkou na vybrané barvičky.
3. Natřete si kolíček na prádlo černou
barvou a nechejte uschnout. Děti si
vystříhají jednotlivé díly vrány/havra-

Domácí kváskový chléb

Tentokrát se naučíme péct domácí chléb. Ale pozor! Bez domácí pekárny!
Ingredience:
200 g žitného kvásku | 250 g žitné chlebové mouky | 0,5 l vlažné vody | 500 g
pšeničné chlebové mouky do těsta | 200 g
pšeničné chlebové mouky na vyválení těsta | 2 kávové lžičky soli | 2 kávové lžičky
kmínu
Příprava kvásku:
Do větší sklenice dáme 50 ml žitné
mouky a 50 ml vlažné vody, promícháme
a necháme na teplém místě do druhého
dne. Začínající kvásek změní barvu a voní
nakysle. Druhý den přidáme opět 50 ml
žitné mouky a 50 ml vlažné vody. Třetí
den znovu totéž. Připravený základní kvásek bude jako čerstvě našlehaný mléčný
koktejl a bude kysele vonět.
Nyní dáme do velké mísy 250 g žitné
mouky, 0,5 l vlažné vody a připravený
kvásek. Dobře promícháme a necháme
na teplém místě 4–6 hodin (podle okolní

ný vál a vypracujeme do bochánku. Bochánek pomoučíme a dáme do moukou
vysypané ošatky a necháme kynout tak
dlouho, dokud těsto přibližně nezdvojnásobí svůj objem.

tepoty i déle) kvasit dokud nemá kvásek
opět „koktejlovou“ konzistenci.
200 g kvásku odebereme a uschováme
v lednici pro příští pečení.
Příprava těsta:
Do mísy s kváskem přidáme 500 g pšeničné mouky, sůl a kmín. Vypracujeme
tuhé těsto. Těsto vyklopíme na pomouče-

Pečení:
Troubu předehřejeme na 200 ˚C a na
dno trouby umístíme nádobu s teplou vodou tak, aby se při pečení tvořila z vroucí
vody pára. Na předehřátý plech opatrně
vyklopíme bochník z ošatky a vložíme do
trouby. Po 15 minutách pečení při 200 ˚C
vyndáme z trouby nádobu s vodou a snížíme teplotu pečení na 180 ˚C. Celková
doba pečení je 45–60 minut. Upečený
chléb necháme vychladnout nejlépe na
mřížce.
Připravila Marcela Borisjuková
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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

Příspěvky dopisovatelů a spolupracovníků nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Za věcný a formální obsah zveřejněných materiálů odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo
příspěvky krátit, redakčně upravovat nebo neotisknout v případě velkého množství aktuálnějších článků. Vždy se ale pokusí co nejvíce článků zveřejnit dle možností Zpravodaje.
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