ZPRAVODAJ

obce Kryštofovo Údolí
Slovo úvodem...
Vážení spoluobčané,
již na počátku tohoto volebního období
jsem se rozhodl, že to budou moje poslední
čtyři roky ve funkci starosty obce a v komunální politice vůbec. Letos v dubnu
uplynulo již 20 let, po které velkou část
svého času věnuji obci. Šestnáct let ve
funkci starosty, čtyři roky v letech 2014 –
2018 ve funkci místostarosty.
Nevím, zda do voleb nového zastupitelstva, které proběhnou ve dnech 23.a 24. září 2022 vyjde ještě nějaké číslo Zpravodaje, a tak bych se s vámi z pozice starosty i
touto formou rád rozloučil. A to jak s těmi,
kteří mi často a mnohokrát pomáhali a
zpříjemňovali pobyt v obci, tak i s těmi,
kvůli kterým jsem s tím chtěl mockrát
seknout. Těch dvacet let bylo velkou životní zkušeností, a mnohému jsem se bě-

hem té doby naučil. Mimo jinému i přijímat kritiku a názory jiných a po případné
ostré výměně názorů si zase podat ruce. Na
podzim už nebudu kandidovat ani do
zastupitelstva a dění v obci budu zbytek života sledovat jen zpovzdálí.
Novému starostovi či starostce přeji co
nejméně problémů a co nejvíce chuti do
práce a život obohacujících zážitků. Ze
všeho nejvíc pak hlavně hodně, hodně
trpělivosti při jednáních jak s občany obce,
tak s byrokracií tohoto státu.
A vám, občanům a rekreantům, přeji
naopak starostu, který vám bude naslouchat a následně plnit vaše přání a spolu s
ostatními zastupiteli bude usilovat o další
zvelebování naší obce, aby se nám zde žilo
lépe a lépe.
Váš starosta obce.
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Kryštofák OPEN
V sobotu 27. srpna se na tenisovém kurtu
v dolní části obce Kryštofovo Údolí uskuteční již tradiční tenisové klání. Přihlásit se
může každý. Turnaj bude začínat v 9:00 a
trvat bude do odpoleních hodin. Záleží na
počtu přihlášených. Bližší informace vám
sdělí organizátor akce pan Lukáš Hubka
+420 721 159 541.

Chcete být v obraze?
Pokud chcete být informováni o dění v obci pomocí sms informačního systému tzv.
infokanálu, pošlete nám email:
na info@kudoli.cz nebo zavolejte na telefon 722 634 282. Do svých mobilních
telefonů si můžete zároveň stáhnout aplikaci V OBRAZE. V aplikaci si vyhledáte
naší obec a budou vám chodit nejen zprávy
z infokanálu, ale i všechny informace z
kalendáře kulturních akcí, úřední desky a
aktualizace fotogalerie na webových
stránkách.
Elektronická verze zpravodaje
je k dispozici na webových stránkách obce:
www.krystofovoudoli.eu

Pozor změna termínů
veřejných schůzí!
Veřejné chůze zastupitelstva se v roce
2022 budou konat v následujících termínech: 14. července, 22. září a 8.
prosince. Schůze se konají vždy od 19.
hodin na půdě obecního úřadu.

V tomto vydání najdete:
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Radar v obci
Jak mnozí víte, o potřebě účelného měření
rychlosti v obci mluvíme již mnoho let. A
jak už jsem mnohokrát veřejně a mnohým i
osobně vysvětloval, problém není v pořízení samotného radaru, který bude zaznamenávat neukázněné řidiče, ale v následné
administraci přestupků, spojené s vybíráním pokut. Jelikož nemáme obecní policii
a ani nikdy mít nebudeme, je pro nás jediným možným administrátorem Odbor dopravy Magistrátu města Liberec. Ten se
této službě nejen pro naši obec dlouhá léta
bránil, i když by se jednalo o činnost mi-

mořádně výnosnou. Až s příchodem nového primátora Liberce, Ing. Zámečníka se
konečně ledy pohnuly, a v současné době
již město Liberec hledá to nejvýhodnější
řešení. Díky dlouhodobým dobrým vztahům s vedeními města Liberec a několika
osobním jednáním v této věci se samotným
primátorem máme nyní příslib, že i naše
obec bude jedním z míst, kde bude rychlá
jízda „odměňována“ pokutou. Pokud půjde vše podle plánu, mohli bychom se radaru dočkat už letos na podzim.
Pravoslav Svačinka, starosta obce
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Oprava silnice
Krajská silnice II/592, procházející naší
obcí, není sice naším majetkem, ale její
stav zajímá a často i trápí každého z nás.
V loňském roce nám bylo sděleno v rámci
provádění celoplošné opravy její větší
části, že v úseku u novinského tunelu je
stav silnice včetně podloží v tak špatném
stavu, že je celoplošná pokládka nového
asfaltu neekonomická a oprava by neměla
dlouhého trvání. Zároveň nám bylo slíbeno, že potřebná oprava proběhne v roce
letošním. Bohužel se Libereckému kraji a
hlavně projektantům nepodařilo díky
nekonečným připomínkám či nesouhlasům některých občanů ukončit
práce na projektu celkové rekonstrukce a
tak údajně nemohly začít práce na projektu

nového, méně komplexního, tudíž i levnějšího řešení oprav těch nejhorších úseků.
Nemohla tak proběhnout ani výběrová
řízení na dodavatele stavby a tím pádem
ani samotná rekonstrukce. Ta by nakonec
ale stejně nemohla proběhnout, protože až
do září je uzavřena silnice Křižany – Světlá
v Podještědí a objízdná trasa pro osobní
automobily je vedena přes naši obec.
Oprava těch největších děr u tunelu a ve
spodní části obce byla splečností Silnice
LK naplánována až na druhou polovinu
července, ale podařilo se vyjednat posunutí termínu již na konec května. Tak společně věřme tomu, že opravy skutečně co
nejdříve proběhnou.
Pravoslav Svačinka, starosta obce

Nová brána u fary
V květnu byla zahájena rekonstrukce
vstupního portálu do areálu hřbitova u barokní fary. Po kompletní rekonstrukci bude
portál osazen novou dřevěnou bránou.
Jedná se o kopii brány z dostupné historické fotografie. Po dlouhých desetiletích
tak bude konečně areál hřbitova uzavřen.
Hřbitov i celý areál je sice v majetku Řím-

skokatolické církve, ale obec je správcem
celého prostoru a je vázána zákonnou povinností jej řádně udržovat. Na financování celého projektu se bude společně podílet
obec Kryštofovo Údolí i Římsko-katolická
farnost Kryštofovo Údolí – arciděkanství
Liberec. Práce by měly být ukončeny do
konce července.
Jana Blažková

Vyhodnocení ankety
k jízdnímu řádu MHD
Děkujeme všem, kteří odpověděli na
anketní otázky ohledně autobusové dopravy
do a z Kryštofova Údolí. Celkem
odpovědělo 33 domácností. Vaše odpovědi
nám pomohly jako argument pro potřebu
dalšího posílení autobusových spojů,
zejména toho dopoledního. Spoj odjíždí v
9:45 ze stanice Fügnerova a je v 10:17 u
obecního úřadu. Zpět jede v 10:24 z Noviny
a v Liberci je v 11:00.

Tříkrálová sbírka
I v letošním roce probíhala v Kryštofově
Údolí a Novině Tříkrálová sbírka. Já bych
touto formou velmi ráda poděkovala zejména Stáně Fedurcové, Jiřímu Fajmonovi a
Daliborovi Tužovi, kteří sbírku organizují.
Spolu s nimi je to ještě skupina malých i
velkých hudebníků a zpěváků, kteří začátkem roku přinesou do našich chalup radost a přání všeho dobrého v nadcházejícím
roce. V letošním roce se vybralo 20.336 Kč.
Finanční prostředky jsou určené na podporu
činnosti Hospice sv. Zdislavy. Zastupitelstvo k této částce ještě schválilo částku
10.000 Kč, kterou rovněž posílá do výše
zmíněného hospice. Děkuji vám všem, kteří
jste do sbírky přispěli.
Jana Blažková

Lávka u sušárny hadic
Součástí úpravy prostoru koupaliště je i přístupová pěšina od sušárny hasičských hadic
a obecní stodoly. V květnu zde byla umístěna nová dřevěná lávka s kovovým zábradlím. Lávka je podobná lávce u studánky,
aby byl dodržen stejný ráz. Pěšina, která
vede od lávky ke kouplišti bude ještě zpevněna kamínky.
Jana Blažková

Další molo u koupaliště
V rámci úpravy koupaliště bude v letošním roce nad vodu umístěno ještě jedno menší
molo, které bude mít podobu spíše schodů se zábradlím. Tento vstup bude určen zejména
menším a starším návštěvníkům a zajistí bezpečný vstup přes strmý břech do míst, kde je
mělká voda. Na břehu ve stínu bude umístěno i několik dřevěných herních prvků.

Kaple sv. Kryštofa
Ještě v měsíci květnu začne rekonstrukce kaple sv.Kryštofa v lese nad obcí. Na
rekonstrukci se nám podařilo získat dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 142 000,Kč. Obec Kryštofovo Údolí má kapličku historicky pod svým patronátem. Poslední
opravné práce na ní probíhaly v 90.letech. Věřím, že se nám do budoucna podaří získat
dotace i na opravu dalších drobných památek v obci, abychom tak historické dědictví
uchovali i pro budoucí generace
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Masopust držíme... Pospolu?
Osobně jsem přesvědčen, že je dobré udržovat tradice a masopust k nim nepochybně patří. Musím se ale přiznat, že jsem letos
váhal, zda se jej s manželkou a případně
vnoučaty zúčastníme – v kontextu událostí
spojených s agresí na Ukrajině jsem jistě
nebyl sám, kdo zvažoval, zda je to vhodné.
Proto se ani nedivím, že letošní účast – přes
dvouletý covidový půst – byla spíše nevalná, alespoň co se obyvatel naší obce
týká. Nicméně jsem se nakonec stal jedním
ze zainteresovaných účastníků – laufrem.
Nabídka, možná lépe výzva a apel, přišla
od Dalibora Tuže, kterému původní laufr
na poslední chvíli angažmá odřekl. Odmítl
jsem, ale nakonec jsem jeho naléhání
podlehl, snad i proto, že mám rád soubor
Jizera a na tradice bychom neměli zapomínat ani v dobách hovadných.
Laufr je tradiční postavou masopustu,
původně snad voják, před třicetiletou
válkou střežící hranice s tureckou říší a
varující před blížícím se nebezpečím.
Chodil před průvodem maškar od chalupy
k chalupě a zjišťoval, zda bude průvod
vítaný. Pokud bylo zavřeno, práskal holí o
vrata, a pokud se ani potom neotevřelo,
dával průvodu masek znamení, aby se šlo
dál. Měl by mít papírovou čepici a bílou
uniformu s pestrými kousky látek – proto
se mu někdy říkalo strakatý. Nic z toho
jsem nesplňoval – kroj mi byl zapůjčen
souborem Jizera a na hlavě jsem měl
buřinku, kterou má na mém pracovišti na
hlavě busta Jiřího Šlitra. Spíš než laufra

jsem mohl připomínat pana Tau.
Masopustní průvod se sešel na dolním parkovišti, lidová muzika seděla na vyzdobeném voze taženým trpělivým ořem a já
coby laufr jsem přítomné dospělé motivoval kalíšky něčeho pro zahřátí a
rozehřátí se. Následně Údolský masopust
zahájil starosta obce pan Pravoslav
Svačinka, který mi předal správu nad obcí
až do skončení masopustu. Na můj vkus
nebylo nutné zmiňovat průvodní znaky
nadměrného požívání alkoholu, i když i to
k průběhu masopustu patrně patří.
Průvod vyrazil vzhůru obcí a zastavoval
tam, kde na vratech, plotech nebo dveřích
vlála červená stuha. Vždy následovalo
srdečné přijetí, připravené pohoštění a samozřejmě lidová muzika. Vědom si svých
laufrovských povinností, vždy jsem
požádal panímámu o tanec a nikdy jsem
nebyl odmítnut. Velmi mne potěšilo přijetí
u dvou maminek z Prahy, které zde s malými dětmi trávily týdenní pobyt – zde jsme
sice netancovali, ale bylo to jediné
zastavení bez nápojů pro dospělé, ovšem
kakao bylo osvěžující a přijetí srdečné.
Obě dvě byly nadšené, že obec tuto tradici
udržuje. Zde nastoupila na vůz děcka a
kapela šla další část průvodu pěšky až na
hlavní parkoviště.

Nutno zmínit, že jestliže v dolní části obce
bylo červených pentlí poměrně dost, od
parkoviště výše tomu bylo přesně naopak,
takže téměř až k Údolance se pouze …
kráčelo.
Zde byl masopustní průvod ukončen a laufr
pozval domácí i přespolní na večerní rej.
Ten se uskutečnil, ale účast byla pouze
symbolická.
Během odpoledne jsem hovořil s řadou
účastníků, všichni byli nadšeni a chválili,
jak to v tom našem Údolí báječně funguje,
když jsme schopni uspořádat akci na této
úrovni. Přišlo by mi v tu chvíli hloupé říkat,
že jejich pocity zcela nesdílím, že se akce
účastní jen několik místních a že tento
dojem mívám i při jiných příležitostech.
Jak jsem již zmínil – chápu, že letos z
uvedených důvodů byla účast sousedů
malá, ale příště? Smysl a význam
masopustu vystihuje text písně a
domnívám se, že jeho aplikace by nám
všem prospěla. V naší obci i obecně.
Masopust držíme,
nic se nevadíme, pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali poznovu?
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli, pospolu.
Dříve, než se rozejdem,
ještě sobě připijem poznovu.
Jan Prchal, laufr, t.č. bez pravomocí

Historie Údolské pouti
Když jsem před více než deseti lety přišel
do Kryštofova Údolí, několik místních
obyvatel se nezávisle na sobě zmínilo o
zdejší pouti. Koná se na svatou Annu a
určitě prý musím přijít. Zastříhal jsem
ušima. Cože? Svatoanenská pouť? Proč by
v Kryštofově Údolí, kde je kostel zasvěcen
patronovi poutníků sv. Kryštofovi, byla
pouť na svatou Annu? Jak to tedy je a co je
to vlastně pouť?
Tak jako mnohé tradice v našich zemích, je
i tradice různých poutí spojená s křesťanstvím. Křesťanství, které se oddělilo
od židovství, převzalo některé židovské
tradice, jednou z nich je i tradice „putování“. V době, kdy se křesťanství od
židovství oddělovalo, putovali zbožní židé
do jeruzalémského chrámu dokonce třikrát
v roce – na svátek nekvašených chlebů
(Pesach), svátek týdnů (Šavu'ot) a svátek
stánků (Sukot). Zpočátku bylo křesťanství
nedovoleným náboženstvím a křesťané
byli římským impériem krutě pronásledováni, řada z nich proto skončila mučednickou smrtí. A právě k hrobům prvních

mučedníků začínají křesťané již zhruba od
2. stolení putovat, aby se u nich modlili.
Roku 313 císař Konstantin vydává tzv.
Milánský edikt, pronásledování křesťanů
končí a křesťanství se stává většinovým
náboženstvím římského impéria. Tehdy
také začínají křesťané „putovat“ ve větší
míře – ať již do Jeruzaléma, aby navštívili
místa, na kterých si připomínali události ze
života Ježíše z Nazareta a prvotní církve
nebo k hrobům mučedníků. Pouť ovšem
nebyla ani zdaleka „turistika“ v dnešním
smyslu. Pouť křesťané chápali jako formu
pokání za spáchaný hřích, smysl pouti byl
vždy duchovní - jako prostředek očištění a
posvěcení. Během téměř dvou tisíc let
trvání církve vznikla řada poutních míst,
pro nás může být zajímavé například
Santiago de Compostela, jako místo nálezu
ostatků apoštola Jakuba Staršího, k němuž
vede známá Svatojakubská cesta – jedna z
větví této cesty vede i přes Kryštofovo
Údolí.
V rámci křesťanství však také kromě poutí
na určité místo vzniká tradice výročních

poutí, které jsou spojené s místním
kostelem a to pouť v den svátku světce,
kterému je kostel zasvěcen, nebo ve
výroční den posvěcení kostela (tzv.
posvícení). A již jsme u „naší“ pouti v
Kryštofově Údolí. Podle církevního
kalendáře má svatý Kryštof svátek 25.
července a protože kostel sv. Kryštofa byl
přímo v den svátku svatého Kryštofa
vysvěcen, je tak pouť v Kryštofově Údolí
zároveň „posvícením“. Mimochodem –
svatá Anna má svátek den poté, tedy 26.
července, takže se místní obyvatelé, když
mi vyprávěli o svatoanenské pouti, vlastně
spletli jen o den.
Během výročních poutí vždy putovalo ke
kostelu větší množství lidí, takže si jistě
umíte představit, že pro řemeslníky,
trhovce a různé komedianty byla pouť
velmi lákavým místem k výdělku, to
koneckonců známe dodnes, kdy se původní
duchovní význam poutí postupně vytrácí.
Možná je to i trochu škoda, ale to již
nechám na vás…
Jakub Jan Disman
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(Ne) tradiční Údolská pouť
V letošním roce se nám ještě nepodaří plně
obnovit tradiční Údolskou pouť, a to ze
zcela objektivních důvodů. Vedoucí odboru dopravy na magistrátu města Liberce
nám nedovolil uzavřít průjezdovou komunikaci, neboť jsme oficiální objízdnou trasou kvůli opravám v nedalekých Křižanech. Pouť ve velkém formátu již pro vás
byla připravená, ale budeme si muset ještě
rok počkat. Vzhledem k těmto okolnostem
jsem požádala pana hejtmana Martina Půtu

o finanční dotaci na kulturní program.
Dotaci obdržíme, celkové náklady z obecního rozpočtu tak budou poníženy. Budoucí
pojetí tradiční Údolské pouti už bude na
novém zastupitelstvu obce, které si zvolíme
v září letošního roku.
Letošní pouť se omezí na kulturní program
pouze v sobotu 30. července. Jsou pro vás
připravené různé kapely, koncert vážné
hudby v kostele sv. Kryštofa i dětské divadlo pro nejmladší diváky. Kromě kul-

turního programu a několika kolotočů pro
vás bude připravené i pestré občerstvení,
včetně kávy, dezertů a zmrzliny. Na
terasách bude i několik stánků, ve kterých
budou své výrobky prodávat převážně
místní občané. V neděli budou oslavy
ukončeny dopolední poutní mší v kostele
sv. Kryštofa. Děkuji za pochopení a těším
se na letní setkání s vámi.
Jana Blažková

Z údolské kroniky 1923
Rudolf Richter z č.81 a Reinhold Scholze.

Výlet
26. 5. podnikli sedmdesátiletí občané výlet
na Ještěd. Zůčastnilo se 17 mužů a 6 žen.
Děti
31. 7. 1923 se v obci ubytovalo 27 říšskoněmeckých dětí z Breslau (Vratislavi) k ozdravnému pobytu. Podvyživeným dětem
ve věku 8-14 let z velkoměsta pobyt v horském údolí velice prospěl. Po 4 týdnech se
vybavené ošacením a potravinami vrátily
domů.
Volby
15. 9. 1923 se konaly obecní volby. Z 523
voličů se dostavilo 505 a odevzdali 499
platných hlasů.
Německá volební společnost 307 hlasů
= 9 mandátů
Komunistická strana 140 hlasů
= 4 mandáty
Sociálni demokraté 52 hlasů
=2 mandáty
Volby starosty
5. 10. 1923 proběhla v Kneschově hostinci
(zum Clamischen Schweiz) volba starosty.
Starostou byl zvolen Rudolf Richter z č.82
osmi hlasy. Zástupcem starosty byl zvolen
komunista Josef Posselt, radní byli zvoleni

Zvony

Pašeráci

16. 11. měl v Kneschově hostinci prof. Dr.
Löbmann z Lipska přednášku o harmonii
zvonů. Komise zvonů v jejímž čele stál
Rudolf Richter zakoupila od farního úřadu
ve Stráži nad Nisou starý zvon. Byl ulit 4.
října 1600 v Žitavě, váží přes 400 kg, je
vysoký 73 cm a jeho největší průměr je 88
cm. Na krku zvonu je znak Redernů a
písmena C.U.R.F. (Catherina von Redern
Freiherrin- Kateřina z Redernu svobodná
paní). Zvon patřil k nejstarším na Liberecku.

Jelikož v Sasku propukla veliká inflace,
začíná saské obyvatelstvo ve velkém pašovat. Zejména oděvy a potraviny.

Mniška
200 lesních dělníků stale odstraňuje škody
po mnišce v našich lesích na Dlouhé hoře,
na Spáleném vrchu a v Novině za viaduktem.
Divadlo
Od srpna hostuje v obci divadelní společnost pana Hanische z Městského divadla
v Liberci. Představení jsou díky lesním
dělníkům a přespolním zaměstnancům
hojně navštěvována.
Spojení obcí
Christofsgrund a Neuland se spojují v jed-

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je
starý pohanský zvyk, který se postupně stal
zvykem lidovým. Vždy byl spojen s
pálením ohňů a doprovázen mnohými
rituály. Dříve byla této noci přisuzována až
magická moc, neboť lidé věřili, že zrovna v
noci na 1. května mají zlé síly větší moc než
kdy jindy. Právě ohně měly lidi před těmito
silami ochraňovat. Tento zvyk je rozšířen
také v německy mluvících zemích a ve
Skandinávii pod názvem Valpružina noc.
Pálení čarodějnic na počátku 21.století má
především funkci společnenskou a tato noc
se stala příjemnou možností setkat se se
svými blízkými, přáteli, sousedy a společně
symbolicky přivítat jaro.
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nu obec s názvem Údol sv. Kryštofa.

V sobotu 30.dubna jsme tuto možnost po
dlouhých třech letech měli konečně i my.
Jako již mnoho let se i v letošním roce
uskutečnilo obecní pálení čarodějnic v
centru obce na parkovišti pod terasami.
Členům SDH Kryštofovo Údolí se sluší
poděkovat nejen za pěkný ohneň a planoucí
pochodně, ale i občerstvení. K dispozici
bylo točené pivo a pro děti limonáda.
Dětem a učitelkám z MŠ Mraveniště bych
ráda poděkovala za pěknou čarodějnici,
která ještě v doprovodu menší setřičky
oheň zdobila.
Ať už jste filipojakubskou noc ztrávili
kdekoliv a jakkoliv, doufám, že jste si jí
užili.
Jana Blažková

Úroda
Vlivem příznivého počasí je výborná úroda
sena, obilí, brambor a ovoce.
S použitím Heimat-Postu č.148/2012
Leonhard Řehák

PRONÁJEM
PROFI STROJŮ
na čištění koberců
a odsávacích extraktorů
pro místní obyvatele
za 300,-Kč/den.
Info:
Uhlíř – 735 546 264

Údolské
letní
večery
Pátek

24. 6.

21:30 hod LETNÍ KINO

2022

Číslo 61 – 2022

Zátopek

český film 2021, vstupné dobrovolné

Pátek

22. 7.

19:00 hod HOST V MUZEU

Povídání s herečkou
Milenou Steinmasslovou
vstupné dobrovolné

Sobota

30. 7. (Ne)tradiční Údolská pouť

sobota plná kulturního programu

Pátek

12. 8

19:00 hod HOST V MUZEU

Povídání s herečkou
Ilonou Svobodovou

vstupné dobrovolné

Sobota

Pátek

17. 9.

23. 9.

19:00 hod KOSTEL
SV. KRYŠTOFA

19:00 hod Jára Cimrman:

Lípa Musica
vystoupení libereckého pěveckého sboru

Severáček

vstupné: 300,-Kč

Lijavec

Ansámbl Mikováše Dačického z Heslova
přijede se hrou Lijavec z pera slovutvorného
Járy Cimrmana. Místo bude upřesněno.
vstupné: 100,-Kč
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Zpravodaj Obce Kryštofovo Údolí

Slavnosti Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko
V sobotu 10.září 2022 se v Chrastavě koná
další ročník slavností Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko. Součástí oslav
budou opět sportovní klání v několika disciplínách. Hledáme obyvatele Kryštofova Údolí, kteří by si rádi zasoutěžili v následujících disciplínách:
1) štafetový závod pro tři osoby u transborderu v Andělské Hoře. Závod je vhodný

pro rodiny a startuje se ve 13:00.
2) nohejbalový turnaj pro tříčlenná
družstva. Turnaj se bude konat u sportovní
haly v Chrastavě a začíná ráno v 9:00.
3) kuželkové klání pro dvoučlenná
družstva. Závod se koná v kuželně v
Chrastavě a začíná ve 13:00.

4) střelba pro smíšenou dvojici.
Amatérské střelecké klání se koná na
střelnici v Chrastavě. Střílet se bude z
malorážky vleže a ze vzduchovky.
Střelecké klání ačíná ve 13:00. Více informací získáte u Jany Blažkové 774 294 894.
Dobrovolníci nechť se hlásí na stejném
telefonním čísle. Předem děkujeme všem,
kteří se rozhodnou reprezentovat naší obec.

Vítání občánků
Ve středu 18. května proběhlo vítání
nových občánků obce Kryštofovo Údolí.
Této milé tradici vděčíme manželům
Tužovým, kteří s tímto nápadem přišli v roce 2010. Od té doby bylo přivítáno několik
desítek nových občánků. Tento rok jsme
vítali 18 nových dětí, 11 chlapců a 7 dívek.
Děti si na památku odnesly knihu o
Kryštofově Údolí s osobním věnováním od
pana starosty, dětskou knihu a pamětní list

obce Kryštofovo Údolí. Rodiče a prarodiče
si, věřím, odnesli hezký pocit ze společného setkání. Já vám ještě jednou přeji
Robine Bidlo, Matyáši Cidlinský, Adame
Franců, Anno Franců, Díno Hošková, Anno
Hübschová, Františku Jágře, Jonáši Josefe
Jeníku, Adame Kvaššay, Davide Loukoto,
Tomáši Loukoto, Janku Masline, Herberte
Milde, Sáro Paurová, Zdeňku Svobodo,
Anno Urban, Emmo Veverková a Anežko

Žítková ať se vám v naší obci krásně žije, ať
si zde najdete mnoho kamarádů, ať máte
krásné vzpomínky na dětství strávené
právě zde a ať se i v dospělosti do Kryštofova Údolí rádi vracíte. Děkuji dětem,
rodičům a prarodičům za milé odpolední
setkání nejen na půdě obecního úřadu, ale i
poté v kavárně U Ježka.
Jana Blažková

Letní kulturní akce 2022
Na letní večery a jeden již podzimní jsme pro vás připravili několik kulturních akcí. Věřím, že si nějakou vyberete, že nám bude počasí přát
a společně si užijeme oblíbené letní období. Akce jsou zapsány v kalednáři akci na webových stránkách obce
https://www.krystofovoudoli.eu/kalendar-akci.
pátek 24. června
Letní kino – český film Zátopek (2021)
pátek 22. července
Host v muzeu – herečka Milena Steinmasslová
sobota 30. července
(Ne)tradiční Údolská pouť – bohatý kulturní program
pátek 12. srpna
Host v muzeu – herečka Ilona Svobodová
sobota 17. září
Lípa Musica – mezidnárodní hudební festival - vystoupení libereckého pěveckého sboru Severáček
Pátek 23. září
Divadlo: Ansábl Mikoláše Dačického z Heslova přijede se hrou “Lijavec”
z pera slovutvorného Járy Cimrmana
Na povídání s vámi se ještě v letošním roce chystá Miroslav Vladyka. Termín své návštěvy nám potvrdí později. Děkujeme za pochopení.
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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: Ing. Pravoslav Svačinka, tel.: +420 777 280 046
Místostarosta: Mgr. Jana Blažková, tel.: +420 774 294 894
Referentka: Martina Žilková, tel.: +420 722 634 282
e-mail: info@kudoli.cz
internet: www.krystofovoudoli.eu

