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v obecním soužití omezovali jen na období
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se nachází na severním úbočí Simmova
Hudba a adventní koncerty do Kryštofokopce. V některých mapách je uváděn
va Údolí neodmyslitelně patří a jak se již za
počeštěný název Zimův kopec.
poslední léta stalo tradicí, i letos se každou
Pokračování na straně 3
adventní neděli rozezní prostory našeho
krásného kostela sv. Kryštofa příjemnou
hudbou, která nám zajisté pomůže navodit
tu správnou vánoční náladu v našem nitru.
Ještě před samotným prvním koncertem
můžete shlédnout slavnostní nasvícení jírova betlému, které se uskuteční v sobotu
28. 11. od 16.45 hodin a na kterém uslyšíte opět zabubnovat Aries a skladby v podání souboru Rosex.
Pokračování na straně 2
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Asi všichni z nás se pomalu zamýšlí

nad uplynulým rokem. Většina však na
své nezdary pohlíží kukátkem materiálního prospěchu, a duševní a možná také
duchovní nezdary se nás příliš nedotýkají. Jak se dívá do budoucna člověk, jehož
první i poslední prioritou jsou právě věci
duchovní?
Pokračování na straně 4
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Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Úvodní slovo starosty
Pokračování ze strany 1

musel tento čas klesnout na půl desátou,
aby stihnul mši v Liberci. Uvidíme, jaká
bude situace v příštím roce, ale budeme
se i nadále snažit o posun na pozdější
čas.
Pokud nám bude počasí přát a napadne
sníh v potřebném množství, budeme se
i v této zimní sezóně snažit udržovat
běžkařské stopy v okolí Kryštofova
Údolí. Aktuální informace k údržbě stop
naleznete vždy na webových stránkách
obce v sekci běžecké trasy.
Po Novém roce se pak vrhneme opět
do práce na rozpracovaných projektech,
čeká nás specifikace nového dopravního
automobilu pro SDH, její konzultace s
krajskými hasiči a schválení ze strany
generálního ředitelství HZS, které
poskytuje část prostředků na jeho nákup.
Následně bude na základě této specifikace
vysoutěžen dodavatel vozidla, kterého
bychom se mohli reálně dočkat někdy
na přelomu června a července. Dále nás
čekají v minulém čísle zmíněné opravy
požární nádrže a také některých obecních
komunikací. Velká jednání budou
probíhat v celém příštím roce také kolem
příprav projektu na rekonstrukci krajské
komunikace procházející naší obcí.
Na základě již proběhnuvších schůzek
s projektanty i zadavatelem rekonstrukce

začínáme dostávat jasnější představu o
jejím rozsahu, který bude opravdu velký.
Ze strany obce se snažíme spolupracovat
se zadavatelem stavby hlavně na
propojení rekonstrukce komunikace
s vybudováním dlouho řešených
chodníků alespoň v nejvytíženější části
obce. Jednání jsou prozatím pozitivní
alespoň v přístupu zadavatele, který se
snaží dbát našich připomínek a vyjít nám
v maximální možné míře vstříc.
Nedlouho po svátcích nás také čekají
dvě společenské akce, 20.ledna to bude
již avizovaný Údolský bál a hned na
začátku února pak Údolský masopust,
který se uskuteční v sobotu 3.2. Osobně
se na obě tyto akce velmi těším, neboť
jejich atmosféra nechá člověka alespoň
na pár chvil zapomenout na pracovní
povinnosti a nabídne možnost strávit
hezký den či večer s příjemnými lidmi a
kamarády.
Je mnoho věcí, co nás po svátcích
čekají, ať již v pracovní rovině, tak i
v té společenské, a já už bych Vám v
tuhle chvíli chtěl pouze popřát příjemné
a klidné prožití svátků vánočních a do
nastávajícího nového roku 2018 hlavně
hodně zdraví, spokojenosti a spoustu
osobních i pracovních úspěchů.
Tomáš Zelený, starosta obce

Obec Kryštofovo Údolí Vás srdečně zve na

ÚDOLSKÝ MASOPUST
který se koná

v sobotu 3. února 2018
Masopustní průvod vyráží od penzionu Údolanka
v 15 hodin a prochází obcí až k penzionu Skrblík.
Od 20 hodin pak pokračuje masopustní veselí
v obecní hospůdce U Kryštofa
Účast v maskách vítána
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Úryvky z Údolské
kroniky - rok 1903
Kostel
21.1.1903 přesídlil farář Stefan Krause,
který zde sloužil od 24.7.1889, do Křižan.
Z Křižan přišel na zdejší faru farář Josef
Schleuz. 14.6. byl slavnostně uveden
za účasti všech spolků, školní mládeže
a přátel církve.

Požár
21.2. hořelo v domě č.27, mlýně Christofa
Richtera, oheň byl naštěstí včas uhašen.
5.4. shořel do základů dům č.76 v Novině,
patřící Juliu Scholzemu.

Pošta

10.5. otevřel starosta Johann Luh
slavnostně v domě č.166 (dnes obecní
úřad) poštu. Přítomen byl i představitel
Noviny Anton Wollmann. Pánové Anton
Glanz z č.20, Gustav Horn z č.133
a Anton Alscher z č.16 přivítali na nádraží
první dva poštovní vlaky. Je jednáno, aby
vlaky jezdily tři. První poštmistrovou se
stala sl. Marie Stössel. První doručovatel je
pan Franz Haupt z č.96.

Počasí
Koncem března měli všichni zaseto, do té
doby bylo hezky, 8.4. přišly veliké bouřky,
19. a 20.4. husté sněžení, že u Jablonného
v Podještědí zapadl vlak do sněhových
závějí. Pak se udělalo hezky, v létě přišly
bouřky s krupobitím, že ve dvou dnech ve
13 okresech byla poničena veškerá úroda.
Nebylo téměř žádné ovoce včetně švestek.

Obyvatelstvo
Zemřelo 24 osb, narodilo se 27 dětí
a sezdány byly 3 páry.

Cesta
Při cestě na nádraží bylo vysazeno 40 lip
ze zámecké zahrady Lemberk a 60 jabloní
z Turnovského zahradnictví.

Volby
22.-24.11. byl starostou opět zvolen Johann
Luh z č. 44, prvním radním Josef Knesch
z č.78, druhým radním Reinkota Scholze z
č.114 a třetím radním Gustav Horn z č.13.

Spolek
V červenci byl zřízen tělocvičný a pěvecký
spolek mladých lidí. Spolkový lokál byl v
hostinci „Gasthaus zum Schöntal“ (Krásné
Údolí) č.61, po válce „Lidový dům“, kde
byl v patře veliký sál využívaný jako
tělocvična. (hostinec byl v osmdesátých
letech demolován, dnes je zde zahrada
školky).

S použitím Heimatpostu č.126/2002
Leonhard Řehák

číslo 46 - 2017

Silvestrovská Ceník za svoz a odstranění
komunálního odpadu
vycházka

Pro lehké protažení těla a vyvětrání
se před započetím silvestrovských
oslav, zveme všechny místní obyvatele
napříč věkovým spektrem, na společnou
silvestrovskou
procházku,
kterou
odstartujeme v tomto roce 31.12. v 16h
u obecního úřadu. Trasa povede nahoru
k nádraží, vrstevnicí do Noviny, odkud
sejdeme dolů k velkému viaduktu,
kde vycházku zakončíme. V cíli bude
připraven svařák a čaj na zahřátí, něco
sladkého pro děti a také malé překvapení
pro všechny. Všichni jste srdečně zváni.

pro rok 2018

Ceník za svoz a odstranění komunálního odpadu pro rok 2018
Typ nádoby

Četnost vývozu

Popelnice 110/120 litrů
Popelnice 110/120 litrů
Popelnice 240 litrů
Pytel na odpad FCC

1 x týdně
1 x za 14 dní
1 x týdně
Dle potřeby

Cena za rok vč.
DPH
2 391,-1 533,-4 516,-65,--

Poplatky za odpady je možno hradit od 3.1.2018 do 30.3.2018. Pokud nebude poplatek
uhrazen do 30.3.2018, dojde ke zrušení nádoby u neplatiče a za její navrácení bude
účtován manipulační poplatek ve výši 500Kč.

O obecním lese obce Kryštofovo Údolí
1. díl – obecné informace
a o výsadbách jedle
Obecním
lesem
prochází značená (zelená) turistická stezka v úseku od Jahnova kamene
(a dřevěného kříže) zhruba po Jelení
cestu. Malá, samostatná část lesního
majetku (0,16 ha) je ještě v serpentině pod
železniční zastávkou Kryštofovo Údolí.
Les v majetku obce se skládá z porostů různého stáří, přičemž dominantní
dřevinou je smrk. Významnou příměs
tvoří buk, ale najdeme zde zastoupené
i další dřeviny jako jsou borovice,
modříny, javory, jasany, lípy, osiky, břízy,
několik kusů vzácného jilmu a pár jedlí.
Obecnou a výjimečnou charakteristikou lesa je značně dlouhá, více než
století trvající produkční doba. V praxi
to znamená, že stromy, které sází naše
generace, bude sklízet až generace našich
pravnoučat, podobně jako my dnes těžíme zralé stromy vznikající v době našich
prapředků. V průběhu tohoto dlouhého
času se mění jak úroveň poznání, tak
i požadavky společnosti.
Dnes i široká veřejnost ví nebo
přinejmenším slyšela o nestabilitě
a zranitelnosti smrkových monokultur,
o zhoršování stavu půd, o koloběhu živin,
o významu lesa pro vodní režim krajiny,
o významu biodiverzity, o klimatické
změně, atd. Proto také vlastníci a jejich
lesní hospodáři usilují o zpestření druhové skladby lesů.
Zvyšování odolnosti našich lesů
výsadbami vhodných dřevin (tzv. meliorační a zpevňující dřeviny) ukládá větším

vlastníkům i lesní zákon. Na realizaci
těchto výsadeb je možné žádat finanční
podporu. Z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR činí současná sazba podpory
9,- Kč/ks.

Významnou dřevinou, která odpovídá
stanovištním podmínkám obecního lesa,
je jedle bělokorá. Její dřevo má užitné
vlastnosti velmi podobné smrku, avšak
na rozdíl od něj má jedle hluboko rostoucí kořeny a není náchylná na vyvrácení.
Hlubší prokořenění jí také dává větší šanci dostat se k půdní vláze v období sucha.
První výsadby jedlí byly v obecním lese
zahájeny v roce 2011. Tehdy se mi podařilo díky spolupráci s Agenturou ochrany
přírody a krajiny získat pro obec podporu
ve výši 20,- Kč/ks. V rámci projektu
(financovaného firmou Vodafone) bylo
vysázeno celkem 1200 ks jedlí do 6 oplocených ploch o celkové výměře 0,24 ha.
V roce 2016 se podařilo navázat spolupráci s Nadací Ivana Dejmala, která
uhradila v plné výši cenu 750 ks sazenic

jedle. Ty byly vysázeny do 3 oplocenek
o celkové výměře 0,12 ha. Zároveň jsme
získali i podporu z Lesnického fondu
Libereckého kraje ve výši 8,- Kč/ks.
Celková podpora tak pokryla kompletní
cenu sazenic i jejich výsadbu a částečně
přispěla i na výstavbu nezbytného oplocení.
V letošním roce proběhla další
výsadba jedlí s podporou Nadace Ivana
Dejmala, která uhradila v plné výši cenu
2100 ks sazenic. Ty byly vysázeny do 4
oplocenek s celkovou výměrou 0,44 ha.
Současně žádáme o dotaci z Ministerstva zemědělství (9,- Kč/ks) a díky zcela
nové příležitosti budeme žádat příspěvek
na oplocenky z Lesnického fondu Libereckého kraje (40,- Kč/m). Při této
souhrnné podpoře je zajištěno kompletní
financování ceny sazenic, práce při výsadbě a cca 50% podpora na stavbu
oplocenek. Pokud budou v budoucnu zachovány současné parametry státní podpory, pak ve stadiu tzv. zajištění výsadeb
(až sazenice odrostou) budeme na dosud
vysázenou plochu 0,8 ha jedlí žádat podporu ve výši 16 000,- Kč.
Výsadba jedle je díky nutnosti výstavby
a případných oprav oplocení bezesporu
finančně nákladná. Z uvedeného přehledu získaných podpor však vyplývá, že
obec využívá řadu možností, jak vlastní
náklady na tato opatření podstatně snížit. Především se ale jedná o investici do
zvýšení stability obecního lesa a zvýšení výnosu a bezpečnosti jeho produkce.
Pokračování v příštím dílu…
Jan Duda – odborný lesní hospodář
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Okénko místní lidové knihovny
Vánoce se neúprosně blíží, shonu se
nejspíš nevyhne nikdo z nás a málokdo si
najde čas na návštěvu knihovny, proto se s
Vámi alespoň prostřednictvím Zpravodaje
rádi podělíme o některé novinky.
S radostí Vám oznamujeme, že elektronizace knihovny byla zdárně dokončena.
Jaké změny to přinese Vám čtenářům? Půjčování a vracení knih již probíhá výhradně
pomocí skeneru načtením kódu, kterým
jsou opatřeny všechny knihy. Tím se neustále aktualizuje on-line katalog knihovny,
do kterého můžete kdykoliv vstoupit přes
webové stránky knihovny na adrese
http://www.krystofovoudoli.knihovna.cz/
Do vyhledávače zadáte název knihy,
jméno autora nebo obojí zároveň. Pokud
máme knihu ve svém fondu, po rozkliknutí
jejího názvu uvidíte, zda je půjčena či k zapůjčení. Čtenář, který je u nás zaregistrován,
může na stejné webové stránce nahlédnout
do čtenářského konta, kde se po zadání čísla průkazky zobrazí všechny jím aktuálně
zapůjčené knihy. Elektronizace knihovny
byla zrealizována za podpory Ministerstva
kultury přispěním částky 15 087,80 Kč
z celkových nákladů na projekt Kč 24 215,--

Ceník služeb knihovny pro rok 2018
zůstává beze změny:

Kdo by měl zájem dostávat tuto informaci do e-mailu, nechť se přihlásí k odběru
na e-mailové adrese info@kudoli.cz.

Registrační poplatky
(platí se na kalendářní rok):
Děti, studenti a důchodci
Dospělí 			

Na závěr bychom chtěli poděkovat paní
Kateřině Wagnerové za dar třiceti nových
a hodnotných knih, které udělají radost
především našim čtenářům detektivek.

10,00 Kč
50,00 Kč

Přejeme Vám šťastné a spokojené
svátky vánoční, mnoho štěstí a pevné
zdraví v novém roce.

Registrační poplatky se od 1.10. každého
roku snižují pro nově přihlášené čtenáře
na polovinu.
Zdarma nabízíme donášku knih jednou za
měsíc až domů na území Kryštofova Údolí
a Noviny čtenářům se sníženou pohyblivostí
(i dočasnou – např. po operaci) – po domluvě
na tel. 722 634 282.
Za ztrátu knihy účtujeme až trojnásobek
původní ceny.
Tisk dokumentů či informací z veřejného
internetu přes tiskárnu 1,50 Kč za každou
stranu.

4. Údolský bál
20. ledna 2018
19:30
Hospůdka
U Kryštofa

Dále připomínáme, že přihlášeným čtenářům je v knihovně k dispozici osobní počítač s černobílou tiskárnou a připojením na
internet.
Dílničky pro děti plánujeme na únor, termín
včas oznámíme. Leták bude opět zveřejněn
na webových stránkách obce, na webových
stránkách knihovny a na všech nástěnkách
v obci.

Dámy a pánové,
obec Kryštofovo Údolí
a plesový výbor JHT
Vás srdečně zvou na 4. Údolský bál
k tanci hraje hudební skupina Diesell
vstupné 100,-Kč
rezervace Jana Blažková 774 294 894

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

after party navazuje od 1:00

Milí čtenáři a přátelé knihovny,

