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Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Úvodní slovo starosty
Pokračování ze strany 1

Dohodli jsme se tedy vypsat pro myslivecká sdružení, nacházející se v katastru naší obce, dotaci ve výši 500 Kč za
každý střelený kus. Pro myslivce by to
mohla být zajímavá motivace, jak zajistit
finance na platbu nemalého nájmu za honitby, a nám by měla přinést snížení škod
černou zvěří způsobených. Myslím, že
z dat, která se k nám dostávají, budeme
schopni brzy posoudit vliv tohoto opatření na počet střelených kusů. Je třeba si
ovšem uvědomit, že přes všechna opatření nikdy nelze zcela zabránit rozrytí
neoploceného pozemku.

na ty, z jejichž soukromých pozemků
přerůstají stromy a keře do vedení, k jejich zkrácení či odstranění. Pokud byste nebyli z jakýchkoliv důvodů schopni zajistit redukci zeleně pod vedením
sami, může obec poslat své pracovníky
a s tímto Vám pomoci. V případě jednotlivých nesvítících či problikávajících
žárovek prosím posílejte informace přímo na mail starosta@kudoli.cz, nicméně
k nápravě nedojde ihned, protože servis
objednáváme v určitých časových rozestupech, až se nám sejde větší množství
nesvítících lamp.

Další Vaše časté dotazy směřují k opravám obecních komunikací a také k problémům s nesvítícím veřejným osvětlením. Co se veřejného osvětlení týče,
potýkáme se v poslední době, hlavně
v Novině, s výpadky kvůli přerostlé zeleni, která způsobuje zkrat vedení. V těchto dnech probíhají prořezávky pod elektrickým vedením a já bych chtěl apelovat

V minulém týdnu jsme dostali vyrozumění o schválení dotace na opravu obecních komunikací. Rozsáhlejší ucelené
úseky (k Pošvicům, či cesta nad Masnmicovými) se opravy dočkají na jaře
příštího roku, u zbytku menších oprav
děláme vše pro to, aby byly provedeny
ještě v tomto roce, bohužel ale narážíme
na obrovské vytížení všech firem, které

se opravami cest zabývají, a v tuto chvíli
nedokážu s jistotou říci, zda se opravy do
zimy stihnou či nikoliv.
A když už jsem zmínil obecní komunikace, jedna pouze pro pěší by si zasloužila
také opravu, bohužel jak jsme zjistili,
s těžkou technikou se na ni nedostaneme
a tak jsme se na zastupitelstvu dohodli
na vyhlášení veřejné brigády na úpravu chodníku od Novinského nádraží,
při které bychom chtěli opravit zábradlí a srovnat povrch chodníku. Brigáda
se uskuteční v sobotu 4. 11. od 9 hodin,
všechny dobrovolníky prosíme, nechť si
sebou vezmou rukavice, krumpáče či lopaty a samozřejmě dobrou náladu.
Na závěr bych rád všem popřál co nejvíce krásných podzimních dní a co nejméně prací spojených s úpravami pozemků
po nájezdech zvěře a na některé obecní
akci, či alespoň na stránkách příštího
zpravodaje, na shledanou.
Tomáš Zelený, starosta obce

Petr Nazarov v Kryštofově Údolí
Dne 30. září 2017 se od 19:00
hodin konala v salónku Hostince
U Kryštofa cestovatelská přednáška
„Rok na Havajských ostrovech“.
Zavítal k nám pan Petr Nazarov,
aby se s námi velmi zajímavým
a poutavým způsobem podělil o své
zážitky z Havajských ostrovů, které
navštívil ve svém životě několikrát
a strávil tam mnoho měsíců. Měl tedy
opravdu co vyprávět a i když nám
nemohl v tak krátké chvíli sdělit vše,
mohli jsme se alespoň na dvě hodiny
odpoutat od svých všedních starostí
a pokochat se přírodními krásami,
dozvědět se spoustu zajímavých věcí
o domorodých obyvatelích, jejich
zvycích, kultuře a mentalitě. Tímto
panu Nazarovovi děkujeme a těšíme
se, že nás zase brzy navštíví. Děkujeme
také paní Libuši Chlupsové, která nám
toto inspirativní setkání domluvila
a pěkně připravila vše potřebné.
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Rok na Havajských ostrovech

číslo 45 - 2017
Mlýny

3. opakované veřejné

projednávání
návrhu územního
plánu obce
Kryštofovo Údolí
se uskuteční v pondělí
13. 11. 2017 od 18:00 hodin
v přísálí obecní Hospůdky
u Kryštofa.
Projednávání se týká pouze
připomínkovaných pozemků
po druhém projednávání.
Více informací naleznete
na webových stránkách obce
v sekci územní plán
nebo na úřední desce.

Úryvky z Údolské
kroniky - rok 1901
Počasí
Veliká zima, hodně sněhu až do
10. března. 20. března začalo pršet, na to
velké sněžení a 25. 3. vše vyschlo. Pak
nový sníh zůstal ležet a 8. 4. přišla tak
veliká bouřka, že do konce roku taková
nebyla. Celý rok sucho, málo sena, ovsa,
přiměřeně žita, dobrá úroda brambor,
skoro žádná jablka, málo švestek a hrušek.
Koncem roku žádný sníh. 11. ledna 1902
sázel W. Scholze z č.p. 48 ozimé žito.

Kostel

Veřejná brigáda
Obec Kryštofovo Údolí
pořádá dne 4. 11. 2017
brigádu za účelem
opravy a zvelebení
chodníku od Novinského
nádraží.
Sraz v 9 hodin na chodníku
„pod Tůmou“.
Všichni dobrovolníci nechť si
vezmou rukavice, lopaty, hrábě
či krumpáče.
Více informací
na tel. 725  071  046.
Občerstvení zajištěno.

V tomto roce byl kostel ze zadní části pokryt břidlicí. Franz Pohl z č.p. 17 vyrobil
a instaloval nové lavice do kostela. Byla
opravena hřbitovní zeď a pokryta cihlami, financovaná ze sbírky. Obec nechala
vyrobit nová železná vrata na hřbitov za
160 Korun. Dne 17. 7. zemřela v Rokytnici č.11 paní Kanka a její tělo prošlo jako
první novými vraty, aby bylo uloženo
k věčnému odpočinku.

Cesta
Nákladem 4 000 Korun byla postavena
cesta od okresní silnice do Pětidomků.

Vodovod
V tomto roce dospěl do konečné fáze projekt libereckého vodovodu. U Hamrštejnu
byla proražena štola Zámeckým vrchem
a voda přivedena k elektrárně Andělská
Hora.

Vodárna
V našem Údolí byla postavena vodárna
k jímání tzv. Bílého pramene u spodní
pily. Další vodárna byla postavena v lese
na křižovatce k tunelu a Červenému kříži
k jímání tzv. Zech pramene.

Dříve byly v Údolí 4 mlýny. První
u č.p.54 byl demontován, druhý u č.p.27
ještě mele, třetí u č.p.105 (dnes Údolanka) je demontován, čtvrtý v Novině
č.p.85 vyhořel a nebyl obnoven. Pro velikou konkurenci se už mletí nevyplácí.

Hamrštejn
V tomto roce zakoupila od vrchnosti
fa.Adolf Schwab v Hamrštejně pozemek
v blízkosti továrny. Po vykácení lesa až
k okresní silnici vznikla veliká zahrada,
obehnaná vysokou kamennou zdí. U silnice byla postavena hospodářská a obytná
budova. Firma Adolf Schwab zakoupila
tkalcovnu v r. 1876 od fy.Sigmund Liberec. Nyní firmu vedou synové Felix a Albert Schwabové. Stále ji rozšiřují a mnozí
naši občané v ní našli zaměstnání.

Záložna
Stejně jako v jiných obcích i u nás byla
založena kampelička systému Reiffeisen
s účastí zemské centrály. Bohužel nemá
dosti podpory u spoluobčanů. Předsedou
byl zvolen Johann Luh z č.p.44, jeho zástupcem Josef Knesch z č.p. 78, výplatčím Rudolf Richter z č.p. 82.

Obyvatelstvo
V Údolí se narodilo 28 dětí, zemřelo 21 lidí, sezdáno bylo 8 párů. V Novině se narodilo 10 dětí, zemřelo 7
lidí a sezdány byly 2 páry. V Rokytnici se nenarodilo žádné dítě, zemřeli 3 lidé a žádný pár nebyl sezdán.

Hasiči
Dne 17. 8. slavili hasiči 25.výročí založení. S hudbou a průvodem prošli obcí.
Diplomem byli vyznamenáni zakládající
členové Anton Richter z č.p. 102, Bernard
Luh z č.p. 111, Josef Luh z č.p.44, Anton
Luh z č.p. 116 a Franz Walter z č.p. 49

Lokomobila
Pan Josef Priebsch z č.p. 105 (dnes Údolanka) si jako první v obci zakoupil parní
lokomobilu. (jednalo se v podstatě o parní
stroj, kterým se pomocí transmisí poháněly
různé zemědělské stroje nebo např. pila)
Z Heimat – Post č.124/2001 přeložil
Leonhart Řehák
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Podzimní
prázdniny
v Kryštofově Údolí
Nezisková organizace 100 chutí, z.ú. pořádá
v době podzimních prázdnin 26.-27. října
příměstský tábor pro školáky
Cílem projektu je zajistit dětem během prázdnin
zajímavý a obohacující program a nabídnout tak
vhodnou formu trávení volného času v přírodě
za každého počasí.
Díky rozmanitosti aktivit koncipovaných do přírodního
prostředí děti prohlubují svůj vztah k přírodě a učí se
ekologickým zásadám. Naším zájmem je podporovat
týmovou spolupráci, pozitivní sebehodnocení a práci
na osobnostním vývoji.
Čas pobytu 7:00 – 16:00
Cena 600Kč
Více informací naleznete na www.mraveniste-ku.cz

JÓGA
uvolnění, protažení, posílení
práce s dechem, relaxace, zklidnění, poznání
LEKCE JSOU KAŽDOU STŘEDU OD 18:30 V DÉLCE 1,5 HODINY
MÍSTO KONÁNÍ: KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ 166
(BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU, 2. PATRO - PŮDA)
S SEBOU POHODLNÉ OBLEČENÍ,
PODLOŽKU KE CVIČENÍ, PŘÍPADNĚ DEKU,
CVIČÍME BEZ BOT
LEKCE JSOU OTEVŘENÉ, URČENÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST,
ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

PRO VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ KONTAKTUJTE:
KRISTÝNA SCHMIDOVÁ, KRISTYNICE@SEZNAM.CZ, 773 686 813

Elektronická verze
ZPRAVODAJE

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

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ
Vydává: Obecní úřad, Kryštofovo Údolí č. p. 166, 460 02 Liberec 2
Evidenční číslo: MK ČR E 20264
Kontaktní osoba: Tomáš Zelený, tel.: +420 725 071 046
Sazba a tisk: TOSCANI - reklamní a grafické studio, tiskárna
Elektronická verze Zpravodaje ke stažení na obecních internetových
stránkách.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU, KONTAKTY
Pondělí: 8.00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hod.
Středa: 8.00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hod.
Starosta: Tomáš Zelený, tel.: +420 725 071 046
Místostarosta: Ing. Pravoslav Svačinka, tel.: +420 777 280 046
Referentka: Martina Žilková, tel.: +420 722 634 282
e‑mail: info@kudoli.cz
internet: www.krystofovoudoli.eu

