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Slovo úvodem …..
Vážení spoluobčané,
blíží se nám jaro, a tak už můžeme
konstatovat, že letošní zima k nám
byla, dá se říci, celkem milosrdná. Řekl
bych, že mrzlo tak akorát, sněhu bylo
tak akorát a trvala také tak akorát, i
když ještě není konec a něco málo
může ještě napadnout i u nás v údolí.
Ale slunce má již stále větší sílu,
zahrady vysychají a vy již provádíte
nebo se chystáte na jarní úklid. Při této
příležitosti bych Vás rád po letech opět
požádal, abyste se během tohoto úklidu
porozhlédli po okolí a v rámci svých
možností pomohli upravit i veřejná
prostranství, která k vašim domům
a pozemkům přiléhají. Jedná se
především o pozemky mezi Vašimi
ploty a silnicí. Zároveň opět připomínám dodržování vzájemné sousedské ohleduplnosti, zejména při pálení
staré trávy a větví jehličnanů. Pokud
plánujete kácení dřevin na Vašem
pozemku, nezapomeňte si včas požádat o povolení a určitě se dozvíte něco
nového také na další neformální
besedě se zastupiteli, konané v pátek
22.3.2019 na téma „Zeleň v obci“, kam
jste všichni občané i rekreanti srdečně
zváni.
Váš starosta obce

Čtvrtý údolský
Masopust
V sobotu 23. února se krátce před 14 hodinou začaly u točky autobusu v Novině
scházet maškary, masky, muzikanti i povoz
s koňmi. Laufer předstoupil a přečetl
oficiální dopis od pana starosty, který ho
tímto zplnomocnil vstoupit spolu s celým
průvodem do obce a tančit a radovat se
společně s ostatními. K tanci hrála a zejména zpívala muzika folklórního souboru
Jizera. Obec zachvátilo všeobecné veselí a
mnoho sousedů vítalo a hostilo průvod
u svých usedlostí. Průvod táhl od stavení
ke stavení až k penzionu U Brtníka, kde byl
masopustní průvod oficiálně ukončen.
Veselí dále pokračovalo v hospůdce
„U Kryštofa”, kde večer k tanci hrála
kapela Štíhlá Koza. Účast v průvodu i na
večerní zábavě byla více než hojná.
Sousedé z Kryštofova Údolí a Noviny,
kteří Masopust pořádají, se rozhodli prohlásit posádku jamajského bobu spolu s jejich fanynkami za nejhezčí masku letošního Masopustu. Gratulujeme bobistům
Ondřeji Wagnerovi, Štěpánu Hořejšímu,
Vojtěchovi Markesovi a jejich fanynkám
Markétě Wagnerové a Veronice Hořejší.
Na všechny výše zmíněné čeká na úřadě
malá odměna. Tímto děkujeme všem
našim sousedům za pohostinnost i všem
maskám a maškarám za aktivní účast
v průvodu. Všichni věříme, že letošní
úroda bude pro nás všechny bohatá, neb

Svatý Kryštof - úvaha a zamyšlení
Údolská stopa v ZOO Liberec

6. strana
Sběr objemného a nebezpečného odpadu
Informace Sboru dobrovolných hasičů
Memoriál Martina Chaloupky (pozvání)

Elektronická verze zpravodaje
je k dispozici na webových stránkách obce:
www.krystofovoudoli.eu

Termíny veřejných schůzí
zastupitelstva v roce 2019:
9. 5., 1. 8., 10. 10. a 12. 12.
Vždy od 19 hodin v hostinci U Kryštofa.

Veřejný vodovod
Máte problém s pitnou vodou? A máte
svou nemovitost v úseku mezi začátkem
obce od Liberce a Penzionem U Uhlířů?
Pak máte možnost vyřešit svůj problém
napojením se na veřejný vodovod, provozovaný společností Severočeské vodovody a kanalizace. Vodovod je uložen po pravé straně silnice, takže pokud bydlíte po levé straně, musí projít vaše přípojka pod
silnicí, což znamená silnici překopat nebo
provést tlakový průraz pod ní. A protože
zhotovení přípojky od hlavního potrubí až
k domu si hradíte sami, nabízí se nyní
jedinečná příležitost, jak ušetřit. Stačí mít
vyřízeno stavební povolení dříve, než
začne plánovaná rekonstrukce krajské sil-
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Zpravodaj Obecního úřadu v Kryštofově Údolí
nice a průchodka pro přípojku bude do
silnice umístěna v rámci této rekonstrukce.
Ta má být zahájena v roce 2020 a po jejím
dokončení nebude minimálně pět let
povolován žádný zásah do konstrukčních
vrstev vozovky.
Celý postup k vyřízení přípojky najdete na
webových stránkách
www.scvk.cz pod odkazem „žádost o zřízení přípojky“ nebo vám postup vytiskneme na obecním úřadě.

Hádanka
pro všímavé čtenáře
Vyzýváme všechny čtenáře, aby nám
pomohli osvětlit, kde v obci se nachází,
či v minulosti nacházel dům zobrazený na
fotografii ne-známé datace. Pro toho, kdo
nám záhadu pomůže rozluštit, čeká na OÚ
malá odměna.
Kontaktujte nás na emailu
mistostarosta@kudoli.cz,
případně na tel. 774 294 894.

Jehličnany v obci
Na základě oprávněných „nářků“, že je
obec více a více zarostlá, rozhodlo
zastupitelstvo, že obec půjde příkladem a
začne postupně s tímto problémem něco
dělat. Jako první budou odstraněny
vzrostlé jehličnany v centru obce. Jedná se
o dřeviny, které nemají v intravilánu obce
své místo, zvláště v situaci, kdy je obec
obklopena ze všech stran lesy. Naši předci
by si na své zahrady ani na přilehlé louky
smrky, borovice, modříny ale ani tůje a jiné
okrasné dřeviny nikdy nevysadili. Tyto
stromy kromě úkrytu pro ptáky, trochu
stínu nebo v některých případech
estetického významu hlavně znehodnocují
půdu a žádný větší užitek z nich není. I ty
dnes vzrostlé a svými rozměry či
zdravotním stavem ohrožující své okolí,
byly vysazeny jako okrasné a následně
ponechány bez údržby svému osudu. Proto
je bez problémů povolováno jejich
pokácení a místo nich je nařizována
náhradní výsadba ve formě ovocných
stromů, kterých naopak oproti minulosti
ubývá. Škoda, protože i v dnešní době, kdy
si můžeme téměř neomezeně koupit

jakékoliv ovoce, mají kvetoucí stromy v
přírodě svou funkci. Pokud máte i Vy na
svém pozemku přerostlý jehličnan a
přemýšlíte o jeho pokácení, rádi Vám
pomůžeme s případnou těžbou a následnou
likvidací větví.

Z Liberce
v nočních hodinách
opět i o víkendu
Pokud jste si někteří ještě nevšimli, tak od
9.12.2018 začal po letech opět jezdit i v
sobotu a neděli noční vlak z Liberce směr
Česká Lípa se zastávkami v Kryštofově
Údolí i Novině. Konkrétně vyjíždí tento
spoj z Liberce ve 22:48 hod

Anketa pro využívání
autobusového spoje
Kryštofovo Údolí –
Chrastava a zpět
Já, ____________________________
(jméno a příjmení)
budu pravidelně využívat autobusový
spoj Kryštofovo Údolí – Chrastava
a zpět, a to minimálně __________ krát
týdně.
Vaši odpověď nám můžete vhodit do
poštovní schránky na OÚ, případně
ofotit s poslat emailem na
mistostarosta@kudoli.cz, případně na
tel. 774 294 894.
Za vaše odpovědi předem děkujeme.

Priority obecního zastupitelstva pro rok 2019 Výstupy z veřejných debat
Na základě našich volebních programů a
výstupů ze dvou veřejných debat s občany
bychom vám rádi sdělili naše priority pro
rok 2019.
1) Kácení a sekání obecních pozemků –
připravíme plán činností a SDH
Kryštofovo Údolí přislíbilo aktivní pomoc
2) Pravidelná komunikace s občany– v
průběhu roku se bude konat ještě několik
veřejných besed. Termín i téma budou
vždy dostatečně dopředu oznámena
pomocí sms infokanálu.
3) Podpora společných kulturních akcí –
zavedli jsme roční kalendář kulturních
akcí. Touto cestou tedy žádáme všechny,

kteří chtějí uspořádat nějakou veřejnou
kulturní akci, aby se na nás obrátili. Rádi
pomůžeme organizačně i finančně.
4) Zvelebení prostoru koupaliště.
5) Výměna technologie ČOV u obecní hospody a čp.76 – kavárna U Ježka a školka.
6) Pořízení stříšek nad vchody u domu čp.
76 (kavárna U Ježka).
7) Sjednocení podoby všech autobusových
zastávek v obci.
8) Nátěr oken OÚ a čp. 76.
9) Nové WC s koupelnou na OÚ i pro
potřeby SDH.
10) Zahájení jednání ve věci nový autobusový spoj Chrastava–Kryštofovo Údolí
a zpět.

V listopadu 2018 a v lednu 2019 se konaly
dvě veřejné besedy s občany. Ráda bych
vám shrnula základní body, které z besed
vyplynuly.
Tématem první veřejné debaty bylo „Kam
chceme jako obec směřovat?“
1) Občané si přejí zachovat a podporovat
malebnost obce. S tím souvisí údržba
zeleně a kácení vzrostlých jehličnanů
včetně tůjí.
2) Občané si přejí dostat turismus do takových mezí, aby neobtěžoval a neparalyzoval život v obci.
3) Občané si přejí posilovat patriotismus,
mimo jiné i pořádáním kulturních akcí.
4) Je nutné začít řešit bezpečnost chodců
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Číslo 51 – 2019
pohybujících se vesnicí.
5) Je žádoucí rozmístit po obci více
odpadkových košů a laviček.
6) Je nutné snažit se obnovit a následně
udržovat staré cesty, neboť automobilová
doprava bude jen houstnout.
7) Obec musí dohlížet na placení poplatků
z ubytovacích zařízení, je to jediný přímý
příjem obce z turismu.
8) Občané si přejí sjednotit podobu

autobusových zastávek v obci.
Tématem druhé veřejné debaty bylo„Kultura v obci.“
1) Je nutné zavést kalendář kulturních akcí
a mít přehled o všech veřejných kulturních
akcích konaných na území obce.
2) Bylo by hezké pořádat více letních
kulturních akcí typu letní kino, divadlo.
3) Bylo by dobré nabídnout občanům i

komornější akce, malé koncerty, recitály,
přednášky.
4) Občané si přejí zachovat a zkvalitnit
adventní koncerty.
5) Obec by měla získat Jírův betlém do
svého majetku.
6) Bylo by dobré oživit Údolskou pouť,
pozvat jiné kapely a zrušit ohňostroj.
7) Obec by mohla uspořádat výlet pro
seniory.

Další neformální debata se koná v pátek 22.3. 2019 od 19.00 v Hospůdce U Kryštofa. Dalším tématem je „Zeleň v obci.“

Plánujete výstavbu ČOV?

Úryvky z údolské kroniky – rok 1906
Neštěstí
V roce 1855 narozený domkář Augustin
Thum z č.139 byl v továrně v Hamrštejně
zaměstnán jako mazač strojů. 28. 1. v 17.45
v práci sletěl ze žebříku a v několika
hodinách zemřel. 31. 1. byl pochován na
místním hřbitově. Zanechal po sobě vdovu
s pěti dětmi.
Nezvěstný
zvěstný
Franz Huntsche nezvěstný od 30. 5. 1906
byl nalezen 4. 5. 1907 asi 50 kroků nad
tratí, poblíž červeného kříže. Ukončil svůj
život oběšením.
Volby
14. 5. proběhly volby do Vídeňské říšské
rady. Všeobecné volební právo platí pro
všechny politické strany. V naší obci pro
občanskou stranu, křesťanskou stranu a
sociálně-demokratickou stranu. V našem
volebním okrsku zvítězil sociálnědemokratický poslanec Hanusch.
Hasiči
7. 7. převzali hasiči od Linser z Liberce
čtyřkolový přívěs se stříkačkou s 200 m
hadic za 2526 Korun. Finance sestávaly ze
subvencí hasičského zemského centrálního spolku, takže obec neměla výdaje.
Zemědělský spolek
Z popudu starosty Johanna Luha byl
založen zemědělský spolek, do něhož

vstoupili členové ze všech tří obcí Noviny,
Údolí a Rokytnice. V prvním roce zakoupil
několik vagonů krmiva, které bylo
rozděleno mezi všechny členy.
Auto
V tomto roce byla v Ostašově v nové první
továrně na automobily (slévárna) zahájena
výroba.
Stávka
Ve dvou firmách v Chrastavě se stávkovalo
několik týdnů. Pro stávkující ale nedopadla
dobře. Organizátoři si museli najít práci
jinde. Ostatní byli rádi, že nebyli propuštěni.
Konzum
Konzumní spolek zakoupil od Josefa
Müllera dům č. 75 za 6000,- Korun.
Počasí- nám v tomto roce opět nepřálo. V
zimě bylo hodně sněhu a chladno, ale
žádný mráz v půdě. Větší část ozimů
muselo být zaoráno. Ještě 20.4. mohutně
sněžilo. Pak hodně deště, že jsme ani 5.
května nemohli označit za jarní. Celé léto
pršelo a bylo chladno, že nic nezrálo.
Veškerá sklizeň se opozdila o 14 dní. Ani 2
dny za sebou nebylo hezky. Málo žita a
ovsa, brambor trochu více, hrušky a
švestky málo, jablka téměř žádná.

Zájemce o automatické domovní
čistírny odpadních vod upozorňujeme, že na obecním úřadě jsou
k rozebrání informační materiály,
týkající se ČOV od firmy Bazénplast.

POZVÁNÍ
V úterý 30. dubna zveme všechny
občany Kryštofova Údolí
k tradičnímu

PÁLENÍ ČARODĚJNIC.
Masky vítány. Buřty si vezměte s sebou, nápoje budou zajištěny na místě.

S použitím Heimat-Postu č. 134/2006.
Leonhard Řehák

Ze společenského setkání
seniorů dne 15. 12. 2018

100

Ostatní senioři se na mně jistě nebudou zlobit, když i za ně
poděkuji našim malým zpěváčkům za přednes pásma
vánočních koled na našem setkání, které s nimi nacvičila
pí Markesová za hudebního doprovodu pánů Markese
a Grygara. Mohla by se z toho stát hezká tradice.
Leonhard Řehák
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Zpravodaj Obecního úřadu v Kryštofově Údolí

Život místní
římskokatolické
farnosti
Dominantou celé obce je beze sporu místní
kostel s márnicí, zvonicí a s farou. Je to
odkaz našich předků, který může promlouvat i k dnešnímu člověku.
Kostel slouží v současné době nejen k bohoslužebným účelům, ale také ke
koncertům či k objednaným prohlídkám, či
jen pro náhodné návštěvníky k tichému
zastavení se.
Je snahou areál kostela s márnicí a zvonicí
nechat zapsat do seznamu Národních
kulturních památek, což ovšem není zcela
jednoduché. V minulém kalendářním roce,
ač jsme dodali všechny podklady, nebylo
nám vyhověno. V tomto kalendářním roce

se o to pokusíme opětovně a všichni zainteresovaní společně věříme v kladné rozhodnutí Ministerstva kultury ČR.
Budova fary žije trochu jiným vlastním
životem. Po opuštění posledním nájemníkem byla budova v ne úplně dobrém
technickém stavu, proto bylo nutné
několika nutných a nákladných oprav a
ještě několik dalších nás čeká. Jelikož
farnost Kryštofovo Údolí je malou
farností, i má malé roční příjmy, je opravy
fary vcelku zdlouhavá, a proto se ubírá
i pomalými kroky.
V současné době je před námi vcelku
nákladná obnova či zcela nová forma
připojení na vodohospodářský řád.
Budova fary je v posledních letech
využívána jen k občasným rekreačním
účelům, zvláště pro skautské skupiny.
Výhledově se počítá s budovou fary k rekreační účelům , zvláště pro rodiny s dětmi;

skautské skupiny apod. (i k účelům
pastoračního rázu/duchovní cvičení pro
malé skupiny či jednotlivce, apod.).
Budova fary také bude sloužit, co by místo
na přenocování pro poutníky, jak na „Svatojakubské cestě!, tak pro poutníky na cestě „Via Sacra“, která s Kryštofovým
Údolím přímo nesouvisí, ale je to jedna
z možností tzv. „malých odboček“.
Aby k výše uvedeným účelům budova fary
mohla sloužit, bude nutné ještě nemálo
finančních prostředků, ale některé dílčí
práce se mohou konat již za umírněného
provozu.
Je přáním, aby budovy fary dostala nový
impulz života, aby investice do obnovy
budovy již vložené začaly v co nejkratším
čase přinášet tížené plody a zázemí pro
potřebné.
P. Radek Jurnečka, administrátor farnosti

Žehnání Lípy republiky
Jak všichni již víte, byla v naší obci k výročí 100 let od založení samostatné Československé republiky v říjnu 2018 vysazena památeční
lípa. Akce nebyla občanům dostatečně oznámena a tak se jí mnozí nemohli účastnit. Rádi bychom tuto nešťastnou věc napravili. Tímto
vás všechny srdečně zveme na slavnostní akt žehnání Lípy republiky, který se uskuteční v neděli 28. dubna 2019. Celé nedělní odpoledne
se ponese ve svátečním duchu. Po mši svaté v kostele sv. Kryštofa se shromáždíme u samotné lípy na terasách v centru obce, kde pan
arciděkan R.D. Mgr. Radek Jurnečka provede akt žehnání. Mimo jiné vystoupí i AUREA ROSA pěvecký sbor U3V TUL. Na závěr
svátečního odpoledne vás všechny zveme do kostela sv. Kryštofa na slavnostní koncert, kde vystoupí Dechové kvinteto TIFERET
ENSEMBLE. Věříme, že tak společně a důstojně doslavíme kulaté narozeniny našeho státu.
Knihy k dostání na obecním úřadě

Kryštofovo Údolí,
putování časem a krajinou
Miloslav Nevrlý, Siegfried Weiss
175 stran, vydáno 2005
cena: 280,-Kč

Hrádecko-Chrastavsko na starých pohlednicích
V.Marek - M.Prášil - F.Vydra
275 stran, vydáno 2005
cena: 300,-Kč
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Liberecko z nebe
Milan Paprčka,
Martina Grznárová
143 stran, vydáno 2019
cena: 300,-Kč
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Svatý Kryštof – úvaha a zamyšlení
Svatý Kryštof je svatý, mučedník a jeden
ze čtrnácti sv. pomocníků. Je uznávaný
římskokatolickou a pravoslavnou církví.
Církevní svátek slaví 25. července, v občanském kalendáři Kryštof svátek slaví 18.
září.
Citováno z Wikipedie
Ateistická vesnice co by pokračovatel odkazu pomíjivosti a nešikovný provozovatel turistického ruchu chce zaplevelit
své, pořád ještě kouzelné, prostředí další
zbytečností? Podle mne by mělo proběhnout regulérní referendum.
A to už jen proto, aby nadále vše probíhalo
v souladu s většinovým souhlasem místních obyvatel. Aby již nedošlo k hloupé
svévoli, jako tomu bylo při vysazení lípy
na počest 100 let republiky. Také stavba
kašny a orloje se stala jen zhmotněným
egem jedince.

bych chtěl dát přednost.
Odpuštění je skutečný cíl, který může
přinést štěstí do tohoto údolí. Jsou to
nešťastné události po roce 1945…… chybí
úcta k práci místních obyvatel a navázání
na jejich schopnost žít v těchto podmínkách. Dále rozvíjet tyto schopnosti tvořivou prací a pěstovat ohleduplnost. Vážit si
spolkové činnosti i bez ohledu na početnost. Stavět v souladu s přírodou. Omezit
výstavbu jen na jasně definované lokality
(Regulační plán obce). Dopustit stavby
roubené a podstávkové. Zachovat si tak
tvář prostoru i svou.

Nechci zbytečně vrtat v minulosti, ale chci
zastavit řetězec hloupostí, jež pro můj údiv
dále pokračuje.

“Schopnost odpouštět pramení z pochopení naší společné lidskosti a uznání, že
nevyhnutelně zraňujeme a jsme zraňováni,
protože jsme lidé.
Často potřebujeme nejen odpustit, ale zároveň požádat o odpuštění a přijmout svou
roli v lidském dramatu.“
Kniha RADOSTI Jeho Svatost Dalajláma,
arcibiskup Desmond Tutu

Skutečné hodnoty jsou opomíjeny a těm

Je určitě dobré pokud člověk něco dělá,

když v to věří. Vemte si třeba televizní pořad StarDance…. při jednotlivých hodnoceních porotci často upozorňují na to
jestli to, co bylo předvedeno je hodnověrné. Prostě jestli jim to věří. Ač vědomě
či podvědomě v průběhu života bereme
vážně to co je hodnověrné, co má podstatu
a je opravdové. Tzv. pozlátka dříve a nebo
později propadají na okraj společnosti. A
nyní už možná chápete proč se ptám. Pokud je to povrchní, zaplevelíme si veřejný
prostor pozlátky a uděláme to co nechceme, změníme Kryštofovo Údolí. Snažme
se společně realizovat to v co věříme, aby
nám to všichni věřili. Jako dovětek pro
úplné vysvětlení použiji s dovolením citát
pana Jana Wericha.
Allan Janeček
Když už člověk jednou je,
tak má koukat, aby byl.
A když kouká, aby byl,
a je, tak má být to, co je,
a nemá být to, co není, jak
tomu v mnoha
případech je.
Jan Werich

Údolská stopa v ZOO Liberec
Když jsem do kroniky zaznamenával zprávu o zřízení ptačího orloje v liberecké ZOO, kterou si lidé přečtou až po letech, napadlo mne, že
si zaslouží zveřejnit v našem Zpravodaji.
Jistě víte, že cílem zoologických zahrad je chránit ohrožené druhy zvěře a ptáků před vyhynutím. ZOO Liberec je spoluorganizátorem
ochranářské kampaně EAZA spolu se ZOO Amsterdam, ZOO Heidelberg a ZOO Kolín nad Rýnem, jejímž cílem je chránit ohrožené
druhy ptáků jihovýchodní Asie. Kampaň si
prostřednictvím ochranářských projektů v Indonésii klade
za cíl postupně změnit mentalitu místních, aby začaly
respektovat ptáky v jejich přirozeném prostředí a
nechovali je k ilegálnímu obchodu.
A tak se pracovníci ZOO rozhodli a oslovili mechatroniky
Technické Univerzity v Liberci a naše dva spoluobčany
Martina Blažka a Milana Jelínka. Ti, inspirováni
vesnickým orlojem v Kryštofově Údolí sestavili ptačí
orloj, kde se každou hodinu vystřídá postupně šest pěvců,
kteří lidem zazpívají každý svou melodii. Autorem ptáků
je sochař Jan Švadlenka. Orloj je umístěn v domku
cukrárny U čápa. Je to nejstarší domek v areálu ZOO.
Máme tak možnost vidět a slyšet majnu rotschieldovou,
loskutáka velkého, krasku krátkoocasou, sojkovce
dvoubarvého, bulbula korunatého a šámu bělořitou. Více o
kampani na www.silentforest.cz
Leonhard Řehák
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Zpravodaj bude distribuován do všech poštovních schránek v obci. Pro občany, kteří nemají poštovní schránku, je Zpravodaj k vyzvednutí na OÚ. 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
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Zpravodaj Obecního úřadu v Kryštofově Údolí
Obecní úřad Kryštofovo Údolí oznamuje, že zajistil

SBĚR OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
na neděli 28. dubna 2019
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – od 9:00 hod. do 16:00 hod.
1. plocha naproti Janečkům (zastávka MHD), 2. u obecní stodoly, 3. u Údolanky (otočka autobusu)
Určeno pouze pro velkoobjemový odpad jako jsou koberce, matrace, pneumatiky, apod.
(tzn. odpad, který se nevejde do popelnice nebo pytle).
Komunální a drobný odpad, který se běžně vejde do popelnice nebo pytle FCC, nebude pracovníkem u kontejneru přijat !!!
LEDNIČKY, TELEVIZORY, POČÍTAČE, PRAČKY A OSTATNÍ ELEKTROODPAD DO TĚCHTO KONTEJNERŮ
NEPATŘÍ. SVÁŽEJTE JEJ ZA OBECNÍ ÚŘAD, ODKUD BUDE ODVEZEN SAMOSTATNĚ!!!!

NEBEZPEČNÝ ODPAD – baterie a akumulátory, zbytky barev, ředidel, tuků, kyselin a louhů, léků,…
Tento odpad bude shromažďován po celý den vedle velkoobjemových kontejnerů a spolu s nimi odvezen.
DĚKUJI ZA RESPEKTOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ.
Ing.Pravoslav Svačinka, starosta obce

Informace o práci Sboru dobrovolných hasičů v Kryštofově Údolí
Vážení občané,
chtěl bych Vám přiblížit práci sboru
dobrovolných hasičů v Kryštofově Údolí
pro období začátku roku a jaro 2019.
V lednu, společně s vedením obce proběhla
výroční valná hromada dobrovolných
hasičů. Zde je krátké nahlédnutí do hlášení
za rok 2018.
K 1. 1. 2018 tvořilo sbor dobrovolných hasičů v Kryštofově Údolí 21 členů starších
18 let. V průběhu roku jsme přijali jednoho
člena starší 18 let. Takže stav členské
základny k 31. 12. 2018 činil 22 členů
starších 18 let a 1 dítě. Výbor se schází
pravidelně, každý první pátek v měsíci,
našich schůzí se pravidelně účastnili i
Ludmila Hübschová, Marie Davidová, Petr
David, Lenka a Jiří Hübschovi, a Leoš
Řehák. Pravidelnou účast jsme měli i na
různých shromážděních. Ve výboru okrsku
Chrastava pracují Josef Hrdý, Roman
Vobecký a Jiří Hübsch mladší. Okrskové
soutěže v Rynolticich se zúčastnilo družstvo mužů.
Naše účast byla i na akci Memoriál
starostky Evy Novotné, kde smíšené
družstvo získalo třetí místo.
Na údržbě výzbroje a výstroje bylo odpracováno 14 hodin, na údržbě hasičského
zařízení 24 hodin, na pomoci obci 54
hodin, při propagaci požární ochrany 15
hodin, při preventivních hlídkách a dohledech 5 hodin, a při přípravě odbornosti

členů 35 hodin. Celkem odpracováno 147
hodin – jsou to údaje z hlášení o činnosti
SDH za rok 2018.

VÝJEZDY V OBCI
Letos už bylo KOPIZSem vyhlášen
poplach celkem čtyřikrát. Jednalo se o pády stromů na komunikaci tíhou sněhu
v Novině a dolní části obce KÚ. Preventivní hlídku v obci měla JSDHKÚ
jednou krát. JSDHKÚ také pomáhala
občanům po velkém přívalu sněhu s jeho
odklízením. Uklidili jsme i všechny autobusové zastávky.

PRÁCE NA JARO
V následujících měsících nás čeká hodně
práce. Z vybraných je to například.
Oprava pláště a střechy sušárny na hadice.
Kácení prostranství obce a obnova nádrže
v Novině. Slavnostní nástup hasičů při vysvěcení lípy.
Příprava akce pálení čarodějnic, kde SDH
předvede ukázkové cvičení a bude pořádat
akci pro děti a rodiče.
Okrsková soutěž v požárním útoku.

JARNÍ CVIČENÍ
Letos jsme znovu pořadatelem okrskového
cvičení. Do obce jsme pozvali sedm dobrovolných jednotek a od profesionálních
hasičů si půjčíme týlové kontejnerové
zabezpečení. Bohužel nemůžeme říci kdy a

kde. Cvičení je tajné, aby se na něj nedalo
připravit. Občané se budou moci podívat
na práci hasičů.

NÁBOR
Budeme velice rádi i za nové členy do
sboru dobrovolných hasičů Kryštofova
Údolí. Zájemci se mohou přijít podívat na
schůzi výboru, která je každý první pátek v
měsíci od 19:30. A jak to probíhá?
U sboru to chodí tak, že kdo chce vstoupit
do sboru dobrovolných hasičů, ale i třeba
by chtěl do jednotky sboru dobrovolných
hasičů, tak je u nás nejprve jako čekatel a až
ukáže, že se aktivně podílí na činnosti, tak
pak na návrh výboru nebo velitele jej přijmeme na valné hromadě jako platného
člena. Je to tak zhruba po jednom roce.
V minulosti bylo hodně zájemců, z řad
mladistvých, a tak jsme je hned přijali,
zaevidovali na okresním sdružení a pak
hned odhlašovali a všichni jsme pak platili
dluhy, které nám pro jejich členství vznikly. S přihlášením nového člena je hodně
práce a proto tzv. papírové členy nepotřebujeme. Tento postup není vyhláškou stanoven, ale po zkušenostech i v ostatních
sborech je to takto nejlepší.
O všech akcích budete informováni pomoci info-kanálu obce.
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Jiří Hübsch
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V sobotu 18.

května 2019 od 13.00 se koná

Memoriál Martina Chaloupky
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Už teď se na vás těší Ridding hoppers a další. Plakáty budou vyvěšeny později.
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