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Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Úvodní slovo starosty
Pokračování ze strany 1

nyní vždy Zpravodaj připraven kolem
15. dne každého měsíce k vyzvednutí
v kanceláři obecního úřadu nebo v
místních hospodách. Nadále samozřejmě
bude dostupný také v elektronické podobě
na webových stránkách obce. Informaci o
přesném datu vydání dalšího Zpravodaje
vždy zveřejníme v tom předchozím.
Nová vydání budou nejspíš kvůli četnosti
rozsahově o něco štíhlejší, což by ale
měla vyvážit jejich aktuálnost. Takové
jsou tedy mé představy o budoucnosti
Zpravodaje a já doufám, že tentokrát již
vše půjde, jak má.

a zábavu. Jedním z takových projektů
je aktuálně zvažovaný záměr na stavbu
multifunkční stodoly, který jsme již
před delší dobou představili a také už
několikrát vysvětlovali na schůzích
zastupitelstva. A protože nás zajímá širší
názor všech občanů, přinášíme na dalších
stranách popis celého projektu a zároveň
je součástí Zpravodaje anketní lístek, za
jehož vyplnění a vhození do schránky
obecního úřadu, Vám budeme vděčni.
Výsledky ankety budou zastupitelstvu
sloužit pro další rozhodování ohledně
tohoto projektu.

Ale nejsou to samozřejmě jen myšlenky
co se Zpravodajem, které mám v hlavě
já i jednotliví zastupitelé. Mimo běžnou
úřední agendu jsou zde dlouhodobé
věci, které plánujeme a také věci, které
musíme, či jsme slíbili realizovat. Jedna
část z nich se točí kolem údržby obce a
obecního inventáře, opravy komunikací,
zbudování chodníků, či obnovy vozového
parku SDH. Na všech těchto intenzivně
pracujeme, ale ne vždy to jde tak rychle,
jak bychom si představovali. O vývoji
těchto projektů vás budeme postupně
v jednotlivých číslech Zpravodaje
informovat, neboť jen malá část občanů
se účastní veřejných schůzí zastupitelstva,
kde se tato témata probírají.
Druhá část našich myšlenek a plánů se
točí kolem života a rozvoje obce, kolem
věcí, kterými bychom zpříjemnili život
všem obyvatelům a třeba i vytvořili
nové příležitosti k různým činnostem a
zábavě. Snažíme se udržovat, pořádat, či
se alespoň podílet na pořádání různých
kulturních akcí, ale také přemýšlíme
nad dlouhodobějšími projekty, které by
byly příležitostí pro častější setkávání

Jak jsem již zmínil výše, kromě stodoly
pracujeme i na dalších věcech, které nás
trápí a které bychom chtěli co nejdříve
dotáhnout. Na krajský úřad jsem s
pověřením zastupitelstva podal žádost o
dotaci na opravu místních komunikací
a aktuálně čekáme na schválení či
neschválení tohoto příspěvku ze strany
kraje a dle toho se následně rozhodneme,
v jakém rozsahu budeme komunikace
opravovat. V rozsahu oprav se počítá
buď s komplexními či jen částečnými
opravami většiny komunikací v majetku
obce. Všechny opravy bychom rádi stihli
ještě v tomto roce.
Dále byla podána také žádost o dotaci na
pořízení nového dopravního automobilu
pro hasiče, neboť stávající Avie již
dosluhuje a nové vozidlo se tak stává
prioritou. Dotace se bude schvalovat v
tomto roce, ale reálně připadá pořízení
nového automobilu až na rok 2018,
kdy by byla vyplácena. Zároveň s
touto žádostí o dotaci prověřujeme ve
spolupráci s SDH i další možnosti, odkud
by bylo možné získat finance na nákup
nového automobilu.
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Co bychom ještě v tomto roce rádi
stihli, je částečná revitalizace požární
nádrže, hlavně by se jednalo o opravu
utržených břehů a jejich zpevnění
loženým kamenem a také oprava pěšiny k
Novinskému nádraží. O vývoji všech akcí
Vás budeme informovat v dalších číslech
Zpravodaje.
Na závěr se pak nemůžu nezmínit o
připravované Údolské pouti 2017, která
se uskuteční v termínu 29. a 30. 7. 2017.
Přípravy jsou v plném proudu a stejně
jako v předchozích letech čeká na malé i
velké spousta zábavy i kulturního vyžití.
Kompletní plakát a program zveřejníme v
příštím čísle Zpravodaje, nicméně již teď
si všechny dovolím navnadit k návštěvě
novinkou v podobě mobilní sklářské
pece, která bude v provozu po oba dva

dny a dovolí návštěvníkům nahlédnout do
sklářského řemesla a také si něco málo z
něj vyzkoušet na vlastní kůži. Vzhledem
k tomu, že sklářství má ve zdejším kraji
bohatou historii, jsem velmi rád, že se
nám podařilo toto řemeslo do naší tradiční
pouti zařadit.
Loučím se s Vámi přáním krásného dne
i zbytku měsíce června a dětem přeji co
nejlepší vysvědčení a  hezké prázdniny.
Tomáš Zelený, starosta obce

VEŘEJNÁ SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA
OBCE
se bude konat v pátek
14.7.2017 od 18 hodin
v přísálí hospůdky
U Kryštofa.

číslo 42 - 2017

Zpráva z Noci s Andersenem
Knihovna Kryštofovo Údolí

Zúčastnilo se 20 dětí ve věku 4 - 12 let, 4 dospělí (knihovnice, 1 tatínek
a 2 maminky), nocovalo 17 dětí a 3 dospělí.
19. května v 18:00 začaly přicházet
první děti, po zabydlení (spalo se na půdě)
si postupně vytvořily pomocí textilních
barev trička se čtyřlístky a svými jmény.
Potom si na barevný papír obkreslily své
ruce, vystřihly, opatřily svým jménem a
ozdobily tak svůj strom Andersenovník,
který bude už navždy zdobit stěnu
v knihovně na památku historicky
první noci s Andersenem v
Kryštofově Údolí.
Kdo měl hotovo, byl doveden
na dětské hřiště v blízkosti
budovy, kde se mohl s ostatními
vydovádět pod dohledem dvou
dospělých. Ve 20:00 hodin se
začala připravovat večeře.
Po večeři bylo pro děti
připraveno loutkové divadlo,
zahráli jsme pohádku „O
smutné princezně.“ I přes
smutný název byla pohádka
velmi veselá a dětem se líbila.
Potom se spontánně ujaly iniciativy dvě
z dětí a zahrály vlastní pohádku, která
(musíme upřímně přiznat) měla u dětí
ještě mnohem větší úspěch.

Měli jsme ještě připravenu stezku
odvahy do sklepení v budově, kde se
spalo, ale děti byly již tak unavené, že
se od toho upustilo a na vlastní žádost se
začaly ukládat ke spánku.
Přečetli jsme jim na dobrou noc
pohádku „Císařovy nové šaty“, pak jsme
si ještě chvíli povídali o tom, kdo byl pan
Andersen, jaký byl jeho život a jaké další
pohádky napsal. Ve 22:30 usnul
první nocležník a ve 23:30 již spali
všichni.
V 7:00 se začali probouzet první
spáči. V 7:30 se šly děti nasnídat,
pak si sbalily  své spacáčky a v 9:00
si pro ně již začali chodit rodiče.
Na rozloučenou ještě každé dítko
dostalo dáreček, který přijalo s
velkou radostí (časopis Čtyřlístek,
pohlednici, spoustu omalovánek,
křížovek, rozvrh hodin apod. na
téma Čtyřlístek a nějakou dobrůtku
na cestu).
Děti byly velice nadšené, některé ani
nechtěly odejít domů. Těšíme se zase za
rok na shledanou.

Úryvky z Údolské
kroniky - rok 1899
10.3.
napáchala povodeň velké škody

19.3.
na stavbu tratě mezi Křižany a Karlovem
pod Ještědem nastupuje 1300 dělníků. Je
to zaslíbený den pro obyvatele Noviny,
bohužel hned v tomto roce dochází také
k mnoha sporům mezi dělníky na stavbě
trati a obyvateli obce.

19.6.
byl proražen tunel pod Srním vrchem,
dopravou stavebního materiálu z Machnína byla silnice natolik poškozena,
že po 3 denních deštích nebyla průchozí

1.9.
byla zřízena třetí školní třída, prozatím
umístěna u pana Otmara Knesche v domě
č. 166, dnes budova obecního úřadu.
Do 1. třídy chodilo 54 žáků, do druhé 44
žáků a do třetí 65 žáků.

3.11.
se ve stáří 72 let v domě č. 94 oběsil
bezdětný vdovec Anton Hermann

Stavby
Dům č. 55 Wenzela Drümela byl
v roce 1898 prodán v exekuci, Julius
Schwarzbuch, účetní z Hamrštejna jej
koupil, zboural a na jeho místě postavil
zcela nový dům.
Na faře byla horní mansarda pokryta
plechem a vybavena plechovým okapem,
byla to první taková střecha v obci.

Počasí
Podmínky pro zemědělství byly velice
nepříznivé, leden i únor byly bez sněhu,
nadprůměrně teplé. První mráz přišel
5. března, poté deště, že ani v půli května nemohly začít polní práce. Bylo málo
sena, brambor, špatné počasí trvalo až do
podzimu, takže se nedaly ani ozimy sázet.
L. Ř. s použitím podkladů z Heimat - Post
č. 120/1999
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Multifunkční stodola -

Proč?

je zima, nestihnu autobus domů, drahý
pronájem, …

Sport v mém chápání je svým způsobem odpočinková aktivita, odtrhující člověka od všedních starostí a stresů. Aktivita,
kdy může být se svými blízkými - rodinou,
přáteli a prožít s nimi jednu z mála chvil,
kdy nemusí myslet na to, co bylo včera a
co ho čeká zítra. Vždyť přece to, jakým
způsobem žijeme, ovlivňuje naše zdraví
minimálně dvakrát víc než vliv životního
prostředí nebo dostupná zdravotní péče.

Zabývat se správou obce nejsou pouze
udržovací práce v podobě oprav cest,
sečení trávy a zimního posypu - při tomto
chápání je snad i lepší předat správu obce
vyššímu celku (třeba Chrastavě - nedělat si
zlo mezi sousedy a společně si zanadávat
jinde).
Na začátku volebního období jsme
(zastupitelstvo)
vyzývali
všechny
obyvatele k aktivitě a nápadům na možný
rozvoj vybavení obce nebo služeb.
Nemám úplný přehled, ale myslím,
že se na zastupitelstvu žádný nápad
nediskutoval.
Dlouhodobě se profesně zabývám
projektováním nejrůznějších sportovišť
(od dětských hřišť po sportovní haly a
bazény) pro malé obce i města, a toto je
můj příspěvek do diskuze o možném
rozvoji obce.

Samozřejmě, jde o ten pohyb a „výkon“,
ale kontakt s lidmi kolem sebe je neméně
důležitý - nemluvě o tom závěrečném pivku (pro starší) a limče (pro mladší).
Kouzlo tohoto „odpočinkového“ zdravého
sportu by mělo být přiblíženo co možná
nejširšímu okruhu lidí.
Avšak to, aby se z mnohdy nenáviděného
pocení stal onen „odpočinkový“ sport je
bezpodmínečně nutná alespoň minimální
pravidelnost. A to pravidelnost celoroční.
Jenže zkuste přesvědčit člověka, alespoň
trochu normálního (případně rodiče dítka),
že bude odpočinkově sportovat v jemném
mrholení v 5°C. Vytvoření podmínek, to je
to, oč tu běží - žádné prší, je tma, fouká,

Pro koho?
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Pro všechny, kdo budou mít zájem o aktivní sport na malém krytém hřišti.
Představa, že kvůli takovémuto malému
prostoru se k nám do Kryštofáku budou
sjíždět lidé z širokého okolí, je myslím
lichá. Hřiště tudíž bude především pro
místní, ale také pro ubytované rekreanty.
Nesdílím názor pana Fajmona, že pokud
bude u něj ubytovaná škola v přírodě a
bude celý týden lejt jako z konve, bude
toto sportoviště pro ně nezajímavé. Naopak, myslím, že to bude pro jeho návštěvníky, potažmo podnikání, přínosem.

- kryté hřiště
Jak?

číslo 42 - 2017
2. aby bylo možné sportovat v duchu
výše napsaných řádků, tzn. pravidelně,
chce to otrlého sportovce, který se nebojí
větru, deště a sněhu - ten, však půjde
sportovat, ať bude mít hřiště nebo ne - o
toho ani tak moc nejde.
Tak vznikla myšlenka na zastřešené hřiště.
Výhody jsou myslím zřejmé:
- krytý prostor, ve kterém lze
provozovat sport bez ohledu na venkovní
nečas
- možnost osvětlení plochy a tím
využití ve večerních hodinách
- pokusit se, po dohodě s památkáři,
nenarušit tvář obce - použití archetypu
stodoly (velikost navržené stavby v
podstatě odpovídá velikosti obecní
stodoly)
- možnost skloubit využití pro sport
a pro kulturu - přiznám se, že specifika
pořádání kulturních akcí nemám detailně
podchycena a tudíž očekávám cenné rady
a konzultace od osob znalých, kterých je
ve vesnici v této oblasti dost

U zrodu nápadu na vybudování
krytého hřiště - stodoly, byla úvaha
nad rekonstrukcí stávajícího (dnes již
neexistujícího) hřiště u koupaliště.
Dnes budovaná víceúčelová hřiště je
nutné si představit jinak než škvárové
plochy s dvěma sloupky na volejbalovou
síť. Víceúčelové hřiště dnešních
parametrů má umělý sportovní povrch
(tráva, EPDM, apod.), vyznačené lajny
jednotlivých sportů a v neposlední řadě
vysoké hrazení proti zalétávání míčů,
popř. ještě vyšší sloupy osvětlení, viz
např. Křižany.
Takovéto hřiště, speciálně pro Kryštofák,
má minimálně dvě zásadní nevýhody:
1. jsme památkovou zónou, každý se
svým způsobem snaží, abychom to tu
měli pěkné a co si budeme povídat, čtyři
metry vysoké hrazení a umělá tráva má
do krásy trochu daleko.

Stavební řešení a umístění stavby bylo
řešeno na posledním veřejném zasedání.
Je součástí jednoduché studie, která je
volně k nahlédnutí na obecním úřadě i
webu obce.
Martin Kabriel

Multifunkční stodola - kryté hřiště
z pohledu starosty

Za sebe si dovolím napsat ke článku
Martina Kabriela ještě několik svých
postřehů a informací. Z mého pohledu
se jedná o nápad smysluplný, postavený
na realizovatelném projektu, pro obec
ufinancovatelný a pro občany přínosný,
na čemž se myslím shodneme i s většinou
zastupitelů.
Přínos příležitosti pro sportovní vyžití
občanů je nesporný a byl již popsán ve
článku M.K., ale já osobně v něm vidím
přínos širší a nevázaný jen na sport. Celý
projekt, jak je dnes navržen a plánován,
dává konečně využití jinak bezprizorní
ploše pod Uhlířovými, která díky němu
získá své poslání a zmíněnou plochu
zkulturní i z pohledu estetického. Tato
stodola je tím hlavním bodem, který dnes
řešíme, ale je logické, že spolu s ní by
docházelo postupně k transformaci celého
prostoru na klidovou a odpočinkovou
zónu pro všechny občany, stodola je
takový odrazový můstek. Potenciál
zmíněného prostoru je velký a postupný
vývoj a budování vidím vhodnější jak z
pohledu rozprostření nákladů, tak
i z pohledu vývoje myšlenek na možné
další doplňování plochy. Stodola samotná

odděluje zbytek plochy od hlavní silnice
a vytváří tím jistou oázu klidu pro děti
i dospělé. V dalších krocích bych tedy
viděl jako vhodné vybudování například
dětského hřiště v zadní části směrem k
potoku, osázení zelení, vytvoření sezení
a odpočinkových míst, bezpečného
prostoru, kde si mohou děti běhat a jezdit
na kole bez rizika kolize s dopravou a
podobně. Možností je mnoho. Stodola jako
hlavní stavba tomu celému vytváří jakési
zázemí, minimálně i z pohledu umístění
nutného WC v jejím přístavku, navíc její
střední část směrem k potoku lze zcela
otevřít a využít ji tak pro různé kulturní
akce jako pódium kryté před nepřízní
počasí, což nám zde často chybí a osobně
bych sem přesouval mnohé společenské
akce pořádané obcí. Sám za sebe nemám
obavu o to, že by stavba zůstala sportovně
a kulturně nevyužita, ale i kdyby k tomu
došlo, stále je to nemovitost, kterou lze
velmi snadno transformovat například na
hasičskou zbrojnici, či na jinou budovu
uzpůsobenou aktuálním potřebám.
A teď bych ještě rád doplnil něco málo
k financím, abych předešel poplašným
zprávám, šířícím se obcí. Celý projekt

je připravený tak, abychom jej mohli
financovat z vlastních zdrojů, konkrétně
se jedná o částku cca 1,8 milionu korun.
Jedná se o sumu, která žádným způsobem
neohrožuje fungování obce a investice do
všech dalších projektů, z obecních úspor
ukousne ani ne třetinu prostředků. Navíc
jen za rok 2015 jsme dokázali během
našeho hospodaření uspořit částku ve
výši cca 1,2 milionu, za loňský rok pak
dalších cca 500.000Kč, stavba stodoly
tedy nepřináší žádné zadlužení ani riziko
omezení dalších investic na úkor kvality
života občanů.  
Jak jsem již psal v úvodníku Zpravodaje,
byť je zastupitelstvo orgánem voleným
obyvateli s jejich pověřením za ně jednat,
chceme znát v této věci co nejširší názor
veřejnosti, a proto Vás žádám o vyplnění
přiloženého průzkumu, jeho vystřižení a
vhození do schránky obecního úřadu, či
jeho předání v kanceláři úřadu nejpozději
do 26.6.2017. Za tuto spolupráci Vám
velmi děkuji. Závěry průzkumu s dalším
postupem budou zveřejněny na veřejném
zasedání zastupitelstva obce dne
14.7.2017 a následně také v dalším čísle
Zpravodaje.
Tomáš Zelený
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Děti a rodiče si užili společnou cyklo vyjížďku

V sobotu 10.6. jsme se sešli v hojném
počtu k přátelské cyklistické vyjížďce
rodičů s dětmi. Start byl naplánován
z Osečné, ale ti zdatnější vyjížděli rovnou
z Údola.
Trasa byla naplánována do Stráže
pod Ralskem na tamní zmrzlinu a zpět
do Osečné. Jízda se nesla v poklidném
duchu, počasí nám přálo a děti i rodiče si
užívali slunce a čerstvý vzduch. Po kávě
a zmrzlině v cukrárně jsme se přesunuli
k vodě, kde děti ihned začaly stavět z písku

všemožné stavby. Po tomto zpestření
a odpočinku jsme vyrazili na cestu zpět
do Osečné, kde jsme společný den
zakončili obědem a zaslouženým pivkem
ve velmi příjemném penzionu Sucháč.
Myslím, že se nám společný den vydařil a
i přes pár defektů jsme si ho všichni užili.
Doufám tedy, že na příští jízdu se sejdeme
v ještě větším počtu.
Tomáš Zelený

Pojďte s námi do lesa

Zveme všechny dětičky, maminky a tatínky, babičky a dědečky na již tradiční

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO DĚTI
KDY:

SOBOTA 24.6.2017

Start: parkoviště pod terasami

cíl: u koupaliště

Vstup otevřen 14.30 h – 15.30 h
Čeká nás: procházka lesem plná zábavy, svezeme se na člunu, opečeme si buřtíky,
svezeme se hasičským autem
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Přírodní klub
Mraveniště
provozovatel:
100 chutí, zapsaný ústav

Přírodní klub Mraveniště, člen
Asociace lesních MŠ, pečuje o děti od 2
do 6 let věku již od roku 2013. V loňském
roce získala organizace 100 chutí, z.ú.
grant MPSV na vybudování a provoz
dětských skupin financovaný z ESF,
čímž se zastavilo čerpání příspěvků z
rozpočtu obce. Školka je nyní finančně
zajištěna a splňuje požadavky rodičů na
individuální rozvoj dítěte a pravidelný
pobyt v přírodě.
V současné chvíli máme přihlášeno 11
dětí (max. počet pro dětskou skupinu je
12) z KÚ, Liberce a Stráže n/N. V budově
proběhly drobné úpravy pro splnění
hygienických norem a lektoři musejí
splňovat zákonnou kvalifikaci.

www.mraveniste-ku.cz
Do dnešního dne prošlo Mraveništěm
26 dětí s trvalým pobytem v KÚ. Žádaný
je letní provoz Mraveniště, kdy se k nám
sjíždějí děti z okolí a užívají si prázdniny
v přírodě. Pro školní děti letos poprvé

pořádáme příměstský tábor s indiánskou
tématikou.
Snažíme se fungujícím a kvalitním
zařízením přispět k dobrému jménu naší
obce. Díky všem, kteří nám fandí.
Stanislava Fedurcová

Fotografické střípky z kulturního života
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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

Anketa k projektu multifunkční stodoly
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce podniklo další
kroky směrem k realizaci projektu víceúčelové stodoly?
Počet osob nad 18 let žijících v domácnosti:
		
HLASUJTE - vyplňte počet hlasů dle jednotlivých osob v domácnosti:
a) určitě ano		

b) spíše ano

c) spíše ne

d) určitě ne

Anketní lístek můžete odevzdat v kanceláři úřadu nebo vhodit do schránky na obecním úřadě nejpozději do 27.6.2017.
          Za Vaši účast děkujeme.
Více informací k projektu na straně 4 a 5

