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Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Úvodní slovo starosty
Pokračování ze strany 1

samozřejmě pozitivní, že většina z vás
odpad třídí a velmi Vám za to děkuji,
určitě nepřestávejte a snažte se třídit co
nejvíce. Problém nám nyní nastává ve
formě nedostačujícího objemu nádob a
nemožnosti navýšení počtu svozových
dní ze strany FCC, čímž se stává, že
kontejnery občas „přetékají“. Na základě
této situace a předpokladu, že množství
vytříděného odpadu bude do budoucna
ještě stoupat, jsme se rozhodli pro
vybudování druhého sběrného místa u
penzionu Údolanka. Jednak navýšíme
tímto krokem kapacitu nádob, ale hlavně
přiblížíme kontejnery víc k Novině a
místní nebudou muset s odpadem tak
daleko a třeba pak začnou třídit odpad i
ti, kteří tak ještě nečiní.
A byť je teprve únor a mrazy, měl
bych na Vás ještě jednu prosbu týkající
se jabloňové aleje k nádraží. Přeci jen
čas letí velmi rychle a jaro tu bude co
nevidět, což zajisté opět vzbudí zájem
o jabloně ze strany všech, kteří jejich
výsadbě věnovali čas a úsilí. Rád bych
Vás proto požádal, aby jste nezasahovali
vlastními silami do péče o stromky,
máme zajištěny služby zahradníka a
ovocnáře, který zajistí stromům vše
potřebné a zásahy jednotlivců by ne vždy

mohly vést k pozitivnímu výsledku.
Pokud se Vám snad nebude zdát péče o
stromy dostatečná, neváhejte se na mne
obrátit s případným podnětem.
Na závěr už bych jen rád zmínil dvě
proběhnuvší akce, o nichž se dočtete
dále ve Zpravodaji, jednou z nich byl
Údolský bál a druhou pak Masopust.
Myslím, že obě akce se velmi vydařily
a já bych touto cestou rád poděkoval
všem, kteří se na jejich pořádání podíleli
a doufám, že jim nadšení pro pořádání
vydrží i do dalších let.
A protože čas letí rychleji než jsem
si v počátku dokázal představit a naplnit
Zpravodaj v měsíčních rozestupech
smysluplným materiálem je velmi
složité, dohodli jsme se na posunutí
jeho vydávání vždy jednou za 2 měsíce.
Následující číslo tedy vyjde opět kolem
15. dubna a bude k vyzvednutí buď
na obecním úřadě nebo v místních
hospůdkách.
S přáním krásných dnů se s Vámi
loučím a těším se na shledanou třeba
již na další schůzi zastupitelstva,
která se koná 21.2. od 18h v hospůdce
U Kryštofa.
Tomáš Zelený, starosta obce

Dotační programy obce
Tím prvním a déle trvajícím je příspěvek
na obnovu břidlicových štítů, o který
mohou žádat všichni majitelé nemovitostí,
na kterých je poškozený historický
břidlicový štít nebo ti, na jejichž domě již
historický štít není a můžou prokázat, že
v historii štít osazený břidlicí byl. Dotace
na obnovu břidlicového štítu kryje 65%
nákladů na novou břidlici, demontáž staré a
opětovné sesazení celého štítu. Dotace není
poskytována na podkladové vrstvy pod
břidlicovým štítem.
Druhým dotačním programem obce
jsou dotace na výstavbu domovní čistírny

odpadních vod nebo na tříkomorový
septik s půdním filtrem u všech stávajících
nemovitostí, kde nejsou plněny podmínky
pro nakládání s odpadními vodami. Dotace
je poskytována také na obnovu technologie
ve starších čistírnách odpadních vod.
Dotace se vztahuje na samotnou
čistírnu včetně technologie či kompletní
tříkomorový septik s půdním filtrem a její
výše činí 50% z pořizovacích nákladů.
Dotaci nelze uplatnit s výdaji na výkopové
práce a na projektovou dokumentaci.
Více informací získáte na internetových
stránkách obce nebo na obecním úřadě.

Úryvky z Údolské
kroniky - rok 1904
Počasí
Rok 1904 můžeme z ekonomického
hlediska označit za krizový. Jaro bylo
studené a suché. Na Velikonoční neděli
2.4. přišla první bouře s deštěm. Pak sucho,
až 2.6. trochu deště, pak do 21.8. sucho,
pak trochu deště. Málo sena, žádné otava.
Louky byly spasené, na stráních žádná
zeleň. Ještě nebyla taková nouze o krmení.
Nejlépe se sklidilo ozimé žito, málo ovsa,
brambor méně než se zaselo, metrák pak
stál 10 korun. V potoce téměř žádná voda,
bez ryb. Mnohé studny a prameny vyschly.
Na silnici bylo zakázáno kouřit.

Obyvatelstvo
V obci se narodilo 22 dětí, zemřelo 18
osob, sezdáno bylo 6 párů.

Stavby
V domě č.126 (u Uhlířů) byla přistavěna
budova na porážku zvířat k potřebě
řeznictví. Nájemcem se stal Franz Ginzel.

Živnost
Anton Luh junior začal během roku
provozovat řeznickou živnost v domě č.123
(nyní chalupa pana Sýkory).

Válka
Vypukla válka Rusko-Japonská, která
ani do konce roku neskončila. V Rusku
probíhají velké nepokoje.

Cesta
S majiteli domů č.58, 57, 56, 55, 54 a
53 bylo dohodnuto vybudovat 2m širokou
cestu, kterou následně převezme obec.
Protokol o tom je v Aktech 1904 na
obecním úřadě. (Jedná se o cestu od Rendy
Novotného k Loukotům).

S použitím Heimatpostu č.13/2004
Leonhard Řehák
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Splatnost místních poplatků

Upozorňujeme všechny občany na povinnost úhrady místních poplatků za odpady, psy a nájmy.
Poplatek za psa
jeden pes
za každého dalšího psa

100,- Kč, (důchodce 50,- Kč)
200,- Kč (důchodce 100,- Kč)

Nájemné za pozemky
částka stejná jako loni (dle nájemní smlouvy),
úhrada do 30.04.2018.

úhrada nejpozději do 31.03.2018

Poplatek za odpady
Popelnice 110/120 litrů 1x týdně
Popelnice 110/120 litrů 1x za 14 dní
Popelnice 240 litrů 1x týdně
Pytel na odpad ASA dle potřeby

2 391,1 533,4 516,65,-

Poplatky můžete hradit bankovním převodem dle
následujících instrukcí nebo v hotovosti na obecním úřadu.
č. účtu obce: 204 294 61/0100,
variabilní symbol = čtyřciferné číslo začínající 1 (Kryštofovo
Údolí) nebo 2 (Novina) + číslo popisné
(např. Novina 21 bude mít VS 2021)

úhrada nejpozději do 31.03.2018

Masopust Kryštofovo Údolí 3.2.
Masopustní průvod vycházel po
třetí hodině odpolední od penzionu
Údolanka. V jeho čele jel koňský povoz
tažený dvěma koňmi Radka Nováčka,
který byl obsazen místními nejmenšími v
maskách. Vůz byl následován folklórním
spolkem Horačky, který udával ráz
masopustní zábavě za přispění tance
a muziky na tradiční nástroje.
Za tanečníky a muzikanty šly
konečně tradiční i méně tradiční
masopustní masky, reprezentované
například medvědem, bábou s nůší,
cikánskou rodinou, vlkem s Karkulkou,
či černošskými pionýry ze Zimbabwe.
Masopustní průvod měl po své cestě
celkem deset zastávek, při kterých byl
prostor na malé občerstvení a pár minut
tance a masopustního veselí s paní
a pánem daného domu.
Asi v půl sedmé se zbylí účastníci
přesunuli do obecního hostince, kde
pokračovala zábava večerní masopustní
veselicí.
Dle informací od účinkujících
i pozorovatelů se akce velmi povedla
a všichni, kdo se masopustního průvodu
účastnili, si ji pochvalovali.
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4. Údolský bál

V sobotu 20. ledna proběhl již čtvrtý
Údolský bál. Je mým velkým potěšením
prohlásit, že i letos byl vyprodaný. Jako
každý rok jsme se pro vás snažili připravit
nějakou novinku. Hned u vchodu na
příchozí čekal červený koberec osvětlený
hořícími svíčkami a já věřím, že jsme si
všichni ten pocit velkých hvězd naplno
vychutnali. Za dveřmi byl nainstalován
oblíbený fotokoutek, kde se všichni snažili
udělat si pěknou fotku na památku. No a
na uvítanou, jako vždy, čekala na každého

sklenka sektu s jahodou. Další letošní
novinkou bylo předtančení, které si pro
nás připravili Jáchym Skrbek se svou
taneční partnerkou Annou Knoblochovou.
Oba jsou členy TK Koškovi Liberec a
zatančili nám tři nádherné tance, sambu,
rumbu a cha-chu. Tímto jim za krásný
zážitek děkujeme. Celým večerem nás
tento rok provázela taneční skupina
Diesell z České Lípy, která to hned od
začátku rozjela na „plný pecky“. Taneční
parket byl téměř celý večer plně obsazen
tanečníky, což samo o sobě nejlépe
svědčí o celkové atmosféře. Jako každý
rok, i letos byla zlatým hřebem večera
bohatá tombola. Čekalo na vás na třicet
krásných cen, včetně té hlavní, což byl let
horkovzdušným balónem.
Doufám, že i vy jste si pěkně popovídali
se sousedy a kamarády, k tomu si dali
skleničku něčeho dobrého a ještě jste si
zatančili. Toto jsou totiž hlavní důvody,
pro které nás těší bály organizovat.
Děkujeme všem za povzbudivá a
pochvalná slova, která nás velmi těší. Už
teď tedy mohu přislíbit, že i příští rok ples
bude!
Za plesový výbor paní Jana.
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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: 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

