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Úvodní slovo
starosty
Pokračování ze strany 1

mikroregionu Hrádecko‑Chrastavsko, jehož
je naše obec členem. Oslavy se uskuteční
tentokrát na fotbalovém hřišti v Mníšku
u Liberce a tak jako v loňském roce je připravena pro občany mimořádná autobusová
linka z Kryštofova Údolí do Mníšku i zpět.
Po zkušenostech s předchozím prvním ročníkem, který se konal v Bílém Kostele si dovoluji osobně pozvat všechny občany i letos
do Mníšku, neboť se jedná o příjemnou akci
pro všechny věkové skupiny.
A když už jsem se rozepsal o akcích,
které nás čekají, rád bych ještě zmínil jednu proběhnuvší, kterou bylo zábavné odpoledne pro rodiče a děti a já bych moc rád
poděkoval všem, kteří se na přípravě a chodu akce podíleli, hlavně pak manželům
Wagnerovým, panu Loukotovi za možnost
projížďky na koni a také místním hasičům
za zajištění programu u vodní nádrže.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát
krásné a pohodové léto plné teplých a slunečných dní, které člověka naplní spoustou
pozitivní energie.

Neděle, svátky
a vyhláška obce
o hlučných
činnostech
Po delší době bych velmi rád apeloval na všechny trvale žijící občany i na
všechny chalupáře, aby dodržovali platnou vyhlášku obce, která stanovuje zákaz
hlučných činností od 12 hodin v neděli
i o svátcích. Prosím, buďme ohleduplní ke
svému okolí, vyhláška nás omezuje povětšinou jen to jedno odpoledne v týdnu (plus
sem tam nějaký ten svátek) a myslím, že
všichni si chceme užít chvíli klidu a odpočinku před nadcházejícím pracovním
týdnem. Nechte prosím tedy o všechny
sváteční odpoledne sekačky, pily a všechno hlučné nářadí vypnuté a dopřejte sobě
i svým sousedům čas pro odpočinek. Myslím, že není zájmem nikoho z nás, abychom si dělali zle mezi lidmi, se kterými
žijeme a potkáváme se a nikdo nestojí
o stav, kdy budeme jeden na druhého muset volat policii, aby sjednala nápravu.

2

Zábavné odpoledne pro děti
Pokračování ze strany 1

Cestou na nás čekalo několik zábavných
úkolů, při kterých jsme si vyzkoušeli, jak
svou fyzickou zdatnost, tak třeba i paměť
nebo kreativitu. Překvapila nás mimo
jiné čarodějnice, přepadli nás loupežníci
a u rybníka na nás čekal vodník. A ani tam
jsme se nenudili, připraveni byli hasiči se
svou „vodní“ zábavou a již tradičně jsme
se povozili po rybníce na člunu. Když
jsme se vyřádili s vodou i ve vodě, přišla
kobylka Nasťa, která nás trpělivě vozila
kolem rybníka. Po náročném odpoledni
pak všichni rádi využili příjemné posezení u ohýnku a i díky hezkému počasí,
které nám v letošním roce přálo, jsme
všichni odcházeli domů příjemně naladěni a plní nových zážitků.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli
na tom, abychom si mohli užít odpoledne
se svými kamarády, a již nyní se těšíme
na další ročník.
K.W.

číslo 43 - 2017

Úryvky z Údolské
kroniky - rok 1900
Dráha – neštěstí
Během stavby železniční tratě přijíždělo
mnoho zvědavců dívat se na její průběh.
Stalo se, že manž. Tietzovým z Mníšku se
3. června zatoulal 8 letý synek na malý viadukt, ze kterého spadl a zabil se.

8. 7. ÚTD
Po 2,5 leté práci na stavbě dráhy přijel
v 10,45 hod. první dlouho očekávaný vlak
s 21 vagóny štěrku do našeho nádraží. Potom bylo denně slyšet houkání vlaků, až
nadešel očekávaný den 16. září.

7. 8. Sebevražda
U domu č. p. 10 se na břehu potoka oběsila
paní Klára Pietsch z Křižan ve věku 56 let

26. 8. Požár
Z nezjištěných příčin došlo k lesnímu
požáru v lese Johanna Schwarze
z č. p. 23. Nebýt rychlého zásahu hasičů
a spoluobčanů, mohlo dojít k nedozírným
škodám.

31. 8. Výročí firmy
25. výročí vzniku slavila firma Adolf
Schwab v Hamrštejně. Vedení firmy
obdarovalo jak zaměstnance, tak i školy
a chudé v obcích, kde její zaměstnanci
bydlí.

31. 8. Slavnostní zahájení
Tohoto dne se sešli všichni členové spolků ve svých restauracích, aby společně
s představiteli obce odpochodovali na
nádraží. Dále se zúčastnily všechny tři
třídy školní mládeže, hudba, zastupitelé obce, spolek veteránů, hasiči, horský
a pěvecký spolek a zastupitelé Eckerbachu (Rokytky). Přesně ve 13,00 hod.
vjel slavnostní vlak do stanice a za volání „Slávy“ vystoupil z vlaku správní
rada c.k. soukromé Ústecko‑teplické
dráhy (ÚTD). Přivítal jej starosta, který jménem obce poděkoval za výstavbu
nádraží s přáním, aby bylo otevřené na
věčné časy. Ve stejném duchu pozdravil i Albert Steffan za obec Rokytku.

Poté pozdravily sl. Marie a Martha Neumannovy z domu č. p. 7. Slečny Josefina a Anna Richterovy z č. p. 66 pak
předaly pánům kytici květů a květinový
věnec pak připevnily na čelo lokomotivy. Dr. Kurt Stradel a gen.ředitel Rosche
poděkovali za přijetí a zvolali Slávu obci
Kryštofovo Údolí. Poté hudba zahrála
hymnu a za volání slávy se vlak dal do
pohybu. Starosta pak poděkoval všem
přítomným, že pomohli k slavnostní
atmosféře a s hudbou se všichni vydali
do hostince „U zlaté hvězdy“ v Rokytce
(nyní pozemek a stavba A.Janečka), kde
v příjemné atmosféře oslavili tento den.
Všude v obci vlály prapory a ve sváteční náladě všichni občané očekávali, že
dráha přispěje k rozmachu obce. První
jízdenku do Liberce si zakoupil 17. září
pan Josef Hiebel z č. p. 68. Musíme podotknout, že vlak končil ve stanici Horní
Růžodol, jelikož ÚTD neměla podepsanou smlouvu s představiteli libereckého
nádraží.

Volby
Představeným obce (starostou) se v komunálních volbách stal už po páté Johann
Luh z č. p. 47, prvním radním Franz Hermann z č. p. 32 a druhým radním Josef
Schwanz z č. p. 77.

Obyvatelstvo
Narodilo se 46 dětí, zemřelo 29 lidí, sezdáno bylo 13 párů. K 31. 12. 1900 měla
obec 883 duší.

Škola
Přestavbou chlívku a učitelského bytu
vznikla třetí místnost pro třídu. Přitom se
zjistilo, že horní trámy jsou poškozené.
Projekt s tím nepočítal, takže vznikly
vícepráce, horní i spodní místnosti byly
zabezpečeny. Vybudoval se i záchod
a kůlna pro uhlí. Vše nákladem 3394
korun. Mnozí chtěli postavit novou
budovu školy, to by ale bylo pro obec
příliš nákladné.

Cesta k nádraží
První varianta vedla ze spodní části obce
Rokytka, druhá vylučovala cestu proti
kostelu. Nakonec přeci jen zvítězila varianta nynější cesty ze středu obce okolo
kostela. Není ovšem v ideálních sklonových poměrech. 30. května byl protokol
jednání předán ÚTD a firmou H.Rendlich
a Berger byla provedena výstavba. 30.října byla cesta předána k užívání. Náklady
činily 14098 korun, obec přispěla 4700
korunami.

Počasí
Nepříznivé jaro pro zemědělce, od července do pozdního podzimu sucho.

Úroda
Málo ovsa, dobrá úroda brambor, málo
jablek a hrušek, hodně švestek.
Převzato z Heimat-Post - Post č. 122/2000
Přeložil Leonhard Řehák

Okénko místní
lidové knihovny
Milí čtenáři,
stále probíhá elektronizace knihovny,
projekt by měl být dokončen začátkem
podzimu. Pro Vás to znamená, že budete
moci elektronicky nahlížet do katalogu,
ve kterém se budou on‑line zobrazovat
všechny naše svazky a informace o jejich zapůjčení. Samotné půjčování a vracení knih bude probíhat pomocí skeneru
kódů. Provoz knihovny není tímto procesem přerušen, ani omezen.
Konání výtvarné dílničky pro děti
se na letní období přerušuje z důvodu
absence dětí během letních prázdnin.
Budeme opět pokračovat v září. Termín
zveřejníme koncem srpna na webových
stránkách obce, knihovny a na všech
nástěnkách. Kdo by měl zájem dostávat
letáček e‑mailem, nechť sdělí svou
adresu na info@kudoli.cz. Těšíme se na
Vás :)
Zvláštní poděkování bychom chtěli
věnovat panu Sandovi Hambrookovi
a paní Šárce Laboutkové za dar velkého
množství hodnotných a zánovních knih,
které výrazně obohatí náš knihovní fond.
Jedná se o odborné knihy o zdravém
životním stylu, encyklopedie (i pro děti),
moderní kuchařky, beletrii a dětské
knihy. Tímto jim velmi děkujeme.
webové stránky knihovny:
www.krystofovoudoli.knihovna.cz/
otevřeno vždy v úřední dny:
Pondělí
Středa

8-11:30
8-11:30

12:30-16:00
12:30-17:00

a mimo úřední dny po domluvě
s knihovnicí
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Kultura, pohyb a tradice,
nebo televize a facebook?

Pokračování ze strany 1

Určitě jedním ze stěžejních bodů včerejšího jednání bylo schválení nákladů
na zahájení stavební dokumentace multifunkční stodoly a s tím spojená veřejná
diskuse.
Při uvážení současné situace, kdy
nám v naší krásné obci chybí podstatné,
tedy místo, kde bychom mohli celoročně
pořádat sportovní, společenské, kulturní

akce, bych spíše očekával nadšení z řad
obyvatel, že se konečně něco konkrétního bude realizovat. Čekal bych, že zazní
konstruktivní podněty z našich řad, občanů obce, jaké všechny možnosti nám tato
stavba umožní. Nejedná se samozřejmě
jen o sportovní činnost, ale velkou měrou
o kulturní činnost, ať již v podobě činoherních představení, koncertů, promítání
filmů, tedy ze všech pohledů určitě spojení kultury ducha i těla.
K mému překvapení k diskusi tímto
směrem došlo minimálně a velká část diskuse nám začala utíkat do osobní roviny
a protinávrhů, proč takto klíčový projekt
v rámci obce nerealizovat.
I přesto, že zdaleka neznám všechny
obyvatele naší obce, je mezi námi mnoho organizačně schopných lidi různých
profesí, zálib, kteří se s chutí zapojí do
pořádání akcí v plánované multifunkční
stodole, ať již pro ty nejmenší, tak starší občany, kteří mají chuť se sejít v hezkém prostředí a zacvičit si společně třeba
jógu, nebo díky plánovanému podiu založit obecní kapelu. Pro mnohé to může
znít nadneseně, ale díky podobným projektům se v dnešní době obce posouvají
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kupředu, lidé se setkávají, dělají něco pro
sebe a třeba i pro ostatní. Proto nevidím
důvod ke zmíněným obavám ohledně využitelnosti objektu. Ostatně díky iniciativě mnoha z nás již v obci úspěšně funguje
tradiční pouť, školka, tenisový oddíl, masopust, ples, obecní hospoda, krásný betlém a orloj a mohli bychom pokračovat.
Druhý podnět, který byl jasně vyslán
během diskuse ohledně multifunkční stodoly vůči zastupitelstvu obce, byly odsouvané opravy zejména dřevěných majetků
obce, ať již lávka ke studánce, či rozpadlé
zábradlí. Tyto opravy jako občan obce považuji také za nutnost a urgenci, zejména
kvůli bezpečnosti a věřím, že v této záležitosti dojde k nápravě nejpozději během
léta. Nedávejme si ale podmínky, že až
bude hotové toto, budeme dělat ono. Jedná se přeci o menší věci, které s otázkou
výstavby multifunkční stodoly přímo nesouvisí.
Další důležitý podnět zazněl ohledně
spravování objektu, kde se také přikláním
ke jmenování zodpovědné osoby, ostatně každá věc má mít „svého pána“. Ani
v tomto ohledu nevidím zapeklitou situaci a věřím, že řešením je on‑line kalendář
akcí s možností využití stodoly v danou

dobu a vyzvednutí klíčů u jednoho ze
dvou správců objektu (jako jedna z možností).
V dnešní době dochází nejen celorepublikově, ale i celosvětově k migraci
obyvatel z vesnic do měst. Jedním z důvodů je samozřejmě přirozený vývoj společnosti, jakýsi ústupek k pohodlnějšímu
životu, zejména díky občanské vybavenosti měst. Proto investice do takového
projektu, jakým je multifunkční stodola,
je tolik důležitá pro nás všechny, pro naše
děti dvojnásob. Vytvořme místo, kde budeme moci provozovat naše oblíbené činnosti, mít možnost spřátelit se a vytvořit
tolik důležitý kolektiv a vztah k obci, ve
které žijeme a máme zájem ji předávat
dále v lepším stavu dalším generacím.
S kulturně‑sportovním pozdravem,
Pavel Koudelka

číslo 43 - 2017
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Nekázeň při třídění a odkládání odpadu
Přestože již mnoho let apeluji při
různých příležitostech a různými formami na dodržování pravidel při třídění a ukládání domácího komunálního
odpadu, stále se téměř denně setkávám
s jejich nedodržováním a až záměrnou
ignorací. Téměř každý den se objeví
u kontejnerů za obecním úřadem něco,
co tam nepatří a co pak musí pracovník
obce uklidit. Ať už se jedná o kovový
odpad, autoskla, dveře, nábytek, atd.
K tomu slouží velkoobjemové kontejnery, přistavované dvakrát ročně na tři
místa v obci.

Kontejnery nejsou jen pro prvních
pár občanů, ale měly by být 14 dní pokud možno pro všechny!
Plasty – do dvou žlutých kontejnerů
patří hlavně čisté a sešlápnuté PET lahve,
nově lze do nich ukládat i jiný čistý plast.
Pokud si na obecním úřadě vyzvednete
zdarma žluté pytle na plast, nevhazujte
již tyto pytle do kontejnerů, ale odložte
je zavázané vedle nich. Opět tak zbude
místo v kontejnerech i pro ostatní.

Nepatří sem nádoby se zkaženými
a zapáchajícími zbytky potravin!
Tetrapack obaly – do oranžové popelnice patří jen krabicové obaly od
mléka (pokud možno vymyté), džusů,
vína, apod. A kvůli místu i pro druhé
opět sešlapané.
Drobný kovový odpad – dvě šedé
popelnice jsou určeny jen pro drobný
odpad, jako jsou sešlápnuté plechovky
od nápojů, konzervy, víčka, atd.

TENISOVÝ TURNAJ
XIII. ročník

„KRYŠTOFÁK OPEN“

Prostor za úřadem není skladiště
pro to, co se Vám doma nehodí.
Proto v následující části opět připomenu, co a jak se třídí.
Nebezpečný odpad – baterie a akumulátory, zbytky barev, ředidel, tuků,
kyselin a louhů, léků apod. se sbírají
pouze dvakrát ročně vedle velkoobjemových kontejnerů a odváženy jsou společně s nimi. Tekutiny musí být v nepoškozených uzavřených nádobách.

Místo konání: KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ – tenisové kurty
Kdy:

26. 8. 2015

Zápis:

na tenisovém kurtu, v den turnaje

Sraz:

14:00 na tenisových kurtech

S sebou:

vlastní tenisová raketa, tenisová obuv

Program:

čtyřhra, dvojice libovolného pohlaví

Není tedy možné odkládat tento
odpad kdykoliv za obecní úřad!
Papír – do těchto dvou modrých
kontejnerů patří jen a jen papír, pokud
možno co nejméně znečištěný. Kartonové krabice a obaly (např. od pracích
prášků, obuvi, nábytku, atd.) je potřeba minimálně důkladně sešlapat, nejlépe však rozřezat na menší kusy. Větší
množství velkých tvrdých kartonů není
nutné, ale ani žádoucí ukládat do kontejnerů, ty můžete nechávat svázané
vedle.
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SPORTU ZDAR A TENISU ZVLÁŠŤ!
Jeden hráč z Kryštofova Údolí výhodou. V případě nepřízně počasí se sportovní část „odkládá“.
Pořádá TJ Kryštofovo Údolí, z.s., IČO 46747656

číslo 43 - 2017
Vhozením většího kusu zaberete
místo ostatním!
Elektroodpad – je možné odkládat
po celý rok u kontejnerů, ale patří sem
jen úplné, vyřazené domácí elektrospotřebiče.
Nepatří sem naopak „vykuchané“
ledničky nebo televize!
Věřím, že se alespoň část neukázněných spoluobčanů po přečtení tohoto článku nad svým chováním zamyslí, a polepší
se tím, že věnuje odložení odpadu pár minut navíc a odpad odloží, tak jak se má.
Pravoslav Svačinka, místostarosta

Střípky ze
zastupitelstva
obce
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 14. 7. bylo nejvýraznějším bodem zajisté hlasování o dalším
postupu ohledně multifunkční stodoly. Tento projekt zvedl mezi obyvateli
spoustu emocí, ať již pozitivních či negativních, tak jako tomu nakonec vždy
u nových věcí bývá. Já jsem velmi rád
za zájem občanů o tuto stavbu a nepochybně vítám věcné připomínky, z diskuse vedené na schůzi zastupitelstva je
patrné, že velká část občanů považuje
tuto stavbu za přínosnou, ale je zde
také silná část volající ani ne tak proti
stavbě samotné, nýbrž po lepší a podrobnější prezentaci stavby směrem
k občanům. Zastupitelstvo si toto bere
k srdci a bude se snažit na příští schůzi
připravit vyčerpávající materiál, který
by měl dát jasné odpovědi na všechny
nezodpovězené otázky.
Ve spojitosti s projektem stodoly se
objevila výrazná kritika stavu mobiliáře
v obci, vedení obce je tento stav znám,
kroky k nápravě tohoto stavu již byly
zahájeny a já doufám, že do konce léta
se nám podaří dát vše do pořádku ke
spokojenosti občanů.
Všechny projednávané věci na veřejných schůzích zastupitelstva naleznete v zápisech a usneseních, které jsou
dostupné na webových stránkách obce
www.krystofovoudoli.eu.
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Jízdní řády autobusů na Oslavy mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko v Mníšku

•

jízdní řády jsou platné dne 19. 8.

•

jízdní řád linky č. 1 (Mníšek - Nová Ves - Chrastava - Václavice - Hrádek n.Nisou - Chotyně - Bílý kostel n.Nisou - Chrastava
- Nová Ves - Mníšek) a linky č. 3 (Mníšek - Oldřichov v Hájích a zpět) najdete na stránkách www.mikroreg.info

Elektronická verze
ZPRAVODAJE

je k dispozici na webových
stránkách obce:
www.krystofovoudoli.eu
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Další číslo
ZPRAVODAJE
vyjde
15. 9. 2017
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

