ZPRAVODAJ

obce Kryštofovo Údolí
Slovo úvodem …..
Vážení spoluobčané,
sice jsem v minulém čísle psal, že by mohl
tento úvodník psát postupně někdo ze zastupitelů, ale nikomu se do toho nechce,
takže Vás všechny srdečně zdravím zase
já.
Máme za sebou Vánoce s „Jírou“ a s bohatým adventním programem, za jehož
zorganizování patří největší dík Daliboru
Tužovi. Škoda jen malé účasti z řad místních obyvatel. Pro nezájem byl bohužel
zrušen také obecní ples, velký zájem nebyl
ani o vepřové hody v Údolance, a tak se
podle slov pořadatelů vydařil aspoň masopustní průvod a následná zábava, i když
též s menší účastí, než v minulých letech..
Pokud jsem vloni touto dobou psal, že
k nám byla zima milosrdná, že mrzlo i napadlo sněhu tak akorát, tak letos se nám
tedy vyhnula velkým obloukem. Trochu
více sněhu, kdy musel zasáhnout traktor

s pluhem, napadlo jen dvakrát, tak doufám,
že se to neprojeví větším nedostatkem vody ve studních a v půdě.
Někteří sice stále ještě čekají na nějakou tu
pravou zimu s větším množstvím sněhu,
ale většina už se těší na jaro, které se
kvapem blíží. A tak než se aspoň někteří
z Vás opět vrhnete na jarní úklid svých
pozemků, požádal bych Vás jako každý
rok, abyste se při tomto úklidu porozhlédli
po okolí a v rámci svých možností pomohli
upravit i veřejná prostranství, která k Vašim domům a pozemkům přiléhají. Jedná
se zejména o pozemky mezi Vašimi ploty a
silnicí. Zároveň, tak jako každý rok, připomínám dodržování vzájemné sousedské
ohleduplnosti, zejména při pálení rostlinných zbytků. Větší kusy čehokoliv z domácností bude možné odložit do kontejnerů, které budou přistaveny v neděli 5.
dubna.
Váš starosta obce
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Termíny veřejných schůzí
zastupitelstva v roce 2020:
27. února, 14. května, 6. srpna,
15. října a 10. prosince.
Vždy od 19 hodin
v hostinci U Kryštofa.

Priority obecního
zastupitelstva v roce 2020

Připravujeme pro Vás besedu s Ing. arch. Ondřejem Plašilem,
který vám představí své nápady
na rehabilitaci rekreační plochy v okolí „koupaliště“.
Jeho nápady vychází z vašich podnětů, které zazněly
na veřejné besedě minulý rok.
Beseda se bude konat v restauraci U Kryštofa
a bližší informace o jejím konání pošleme pomocí infokanálu.

Zastupitelstvo obce má v roce 2020
následující priority:
l zahájení projektu rehabilitace
rekreační plochy v okolí „koupaliště“
l vydání příručky pro renovaci
původní zástavby v Kryštofově Údolí
a citlivé začleňování zástavby nové
l opravit hlavní bránu na hřbitov
a k faře umístit bránu novou
l řádně označit a zpevnit plochy
parkovišť v obci
l výměna ČOV u OÚ a obecní
hospody
l umístění uvítacích cedulí
l nové autobusové zastávky
l hasičské auto
l dodělání terasy u obecní hospody
l organizace či spoluorganizace
kulturního života ve stejném rozsahu jako
v roce 2019

Zpravodaj Obce Kryštofovo Údolí

Kontejnery na tříděný odpad
Předpokládám, že si už většina z Vás všimla nového přístřešku s kontejnery na tříděný odpad na otočce autobusu MHD u Údolanky. Chvíli
nám to sice trvalo, dodání kontejnerů nebylo tak jednoduché, jak se může zdát, ale jsou tam. O stavbu samotného přístřešku se postaral ze
své iniciativy Martin Blažek. Jedná se o kontejnery na papír, veškeré plasty, sklo a drobné kovy a nádobu na TetraPackové obaly. Jsou
určeny především pro občany Noviny a pár domácností pod Údolankou a měly by zároveň odlehčit kontejnerům za obecním úřadem.
S kontejnerem na kovy se při přípravě plochy a přístřešku nepočítalo, proto je mimo přístřešek a bude nahrazen větší popelnicí.
Bohužel jak za úřadem, tak na tomto novém místě jsou hlavně kontejnery na papír a nádoby na TetraPack rychle zaplněny. Ale ani ne tak
množstvím, jako kvůli nekázni až sobeckosti některých z vás. Přes mnohá upozornění, včetně těch napsaných přímo na nádobě, jsou tací,
kterým je za těžko hlavně větší krabice rozřezat, rozložit nebo aspoň sešlapat a díky jim jsou
nádoby zbytečně rychle zaplněny. Přitom četnost vývozu je daná a navyšovat ji nelze z
kapacitních důvodů firmy FCC, která odpad odváží, ale i z ekonomických důvodů obce. Ale
hlavně je to naprosto zbytečné. Pokud nechceme mít kolem kontejnerů nepořádek, stačí se
jen chovat nesobecky a uvědomit si, že i ostatní spoluobčané třídí odpad.
Spíš pro vaši představu uvádím náklady na likvidaci odpadů z našich domácností. Za
likvidaci směsného domovního odpadu zaplatíme my občané prostřednictvím obce zhruba
200 tis.Kč/rok (popelnice +pytle), ale dalších přibližně 120 tis.Kč ročně obec doplatí za
velkoobjemné kontejnery (35 tis.Kč), odvoz nebezpečného a elektroodpadu (25 tis.Kč) a
právě za tříděný odpad (papír, plast, sklo, atd.) platíme 60 tis. Kč/rok, přičemž cena se odvíjí
právě od počtu nádob a četnosti jejich vývozu.
Starosta

Memoriál Martina Chaloupky se koná v sobotu 16. května 2020 od 13.00 hod.
Údržba aleje
V pátek 21. 2. 2020 proběhla velká údržba
ovocné aleje podél cesty k vlakovému
nádraží. O údržbu se postaral Dominik
Grohmann, potulný sadař, jak se sám
nazývá. Dominik se zabývá výsadbou nových stromů i kultivací starých, o své znalosti se dělí se zájemci na kurzech i přednáškách. Mohli jste ho slyšet na Českém
rozhlase i v Receptáři prima nápadů na TV
prima. Více informací o něm se můžete
dozvědět na http://www.potulnysadar.cz/.
Současně s údržbou stromů došlo i k opravě
podpěrných kůlů, povolení pásek a vyčištění celé aleje od odpadků. Na jaře se
podél cesty umístí nové lavičky a odpadkové koše.

Poděkování
Děkujeme dětem i pedagogům z MŠ
Mraveniště za originální a dětmi ručně
vyrobený kalendář na rok 2020, udělal nám
radost a visí v kanceláři OÚ.
V listopadu proběhly další dílničky pro
malé údoláky a děti za odborného dohledu
Gabriely Loukotové a Martiny Žilkové
vyrobily originální vánoční a novoroční
přáníčka.
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Vzpomínka na adventní
a vánoční čas roku 2019
Poslední měsíc kalendářního roku bývá
spojen s radostí, očekáváním, zklidněním a
krásnými, kulturními zážitky, které si
občané naší obce mohou už po několik roků
užívat. Advent v Kryštofově Údolí začal
poslední listopadovou sobotou otevřením
Jírova betlému, který byl paní Danou
Jírovou darován naší obci do vlastnictví.
Další kulturní události následovaly jedna
za druhou, ať už to byly nedělní adventní
koncerty v kostelíku sv. Kryštofa, kdy si
posluchači při prvním adventním koncertu
poslechli a zhlédli velmi zdařilé a milé
vystoupení folklórního souboru Jizera, či
ve dvou následujících adventních koncertech jim krásné zážitky z poslechu vážné
hudby zprostředkoval komorní soubor
Nitrio z Prahy a pěvecký sbor a komorní
orchestr Regnis. Malé děti se pobavily na
Mikulášské besídce 5. prosince a jako
každý rok se 21. prosince setkali senioři se
starostou obce při občerstvení a krátkém
amatérském pěveckém vystoupení údolských dětí. Nabídku adventních kulturních
zážitků ještě rozšířilo promítání starých
českých filmů v útulném prostředí kavárny
U Ježka, které proběhlo každou prosincovou adventní sobotu. Na několik dalších
dnů se veřejný život zklidnil, lidé si užívali
Vánoce s rodinami, ale hned po vánočních
svátcích už tu byl živý betlém, který se stal
tradicí díky rodině Grygarových a amatérům znázorňujícím svatou rodinu.
Vyvrcholení kulturních událostí přišlo 28.
prosince v podobě provedení České
vánoční mše od Jakuba Jana Ryby. Ještě
před zahájením koncertu se z oken zvonice
rozezněly vánoční koledy a vítaly tak

příchozí návštěvníky. Přeplněný kostelík
sv. Kryštofa přivítal hudební těleso
Collegium Strahoviense, které svým
uměleckým projevem, svými sólisty a
varhaníkem přinesli vděčným posluchačům nevšední a nezapomenutelný
zážitek.Vánoční doba skončila tradiční
obchůzkou Tří králů, kteří nám na začátku
nového roku přišli popřát zdraví, štěstí,
dlouhá léta. Přejme si tedy ať se nám jejich
přání splní a velký dík všem, kteří se
zasloužili o krásné zážitky v naší obci v uplynulém vánočním čase.
JM
Paní Jírová nám poslala ještě jednu
dokumentační fotografii ze stavby
Údolského betlémku v roce 1997.
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Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v Kryštofově Údolí
Poslední sobota loňského roku byla pro
Kryštofovo Údolí veskrze slavnostním
dnem. Poprvé v novodobé historii a možná
poprvé vůbec, zazněla v místním kostele
sv. Kryštofa Česká mše vánoční od Jakuba
Jana Ryby. Slavnostní večer začal již v
17:30, kdy se ze zvonice ozval hlas zvonu.
Po krátkém vyzvánění se z oken věže začal
linout zvuk žesťových nástrojů, konkrétně
dvou trumpet a dvou pozounů.
- Z nebe spadla rosička
- Chtíc aby spal
- Rodičko Boží vznešená
- Aj to milé děťátko
- Nesem vám noviny
- Půjdem spolu do Betléma
To jsou vánoční melodie, které se v podání
Trubačů Pražského hradu linuly prostorem
kolem kostela až k návsi. Vystoupení trubačů pak zakončilo opět krátké vyzvánění.
Poté se celý děj přesunul do kostela. Nejprve všechny uvítal správce farnosti
arciděkan Radek Jurnečka. Po úvodním
projevu zazněly čtyry krátké skladby:
- Jakub Jan Ryba:
Pastorela Z růže vzkvetla lilie,
Jan Verner st. (zpěv)
a Vladimír Roubal (varhany)
- Georg Friedrich Händel:
Gloria, Jan Verner ml. (trumpeta)
a Vladimír Roubal (varhany)

- Adolphe-Charles Adam:
O Holy Night, Karolína Janů (zpěv),
Vladimír Roubal (varhany)
- Varhanní improvizace na vánoční
téma, Vladimír Roubal (varhany)
Po poslední skladbě sešli interpreti z kůru
dolů do kostela, kde je již v presbytáři
očekával nastoupený sbor a orchestr. Proběhlo kontrolní a zároveň závěrečné ladění
nástrojů a pak už nic nebránilo tomu, aby
se celý prostor naplnil známou melodií
České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby,
známou také pod názvem „Hej mistře“.
Pod taktovkou Vladimíra Roubala, ředitele
kůru Královské kanonie premonstrátů na
Strahově a sbormistra sboru Collegium
Strahoviense účinkovali:
- Karolína Janů – soprán
- Nadia Ladkany – alt
- Martin Slavík – tenor
- Jan Verner st. – bas
- Collegium Strahoviense – sbor
V orchestru účinkovali členové z následujících hudebních těles:
- FOK (Symfonický orchestr
hlavního města Prahy)
- Sukův komorní orchestr
- Symfonický orchestr Českého
Rozhlasu
- Trubači Pražského hradu
- Orchestr Libereckého divadla

Po závěrečné skladbě se celým kostelem
rozezněl bouřlivý aplaus. Během potlesku
byly sbormistrovi a sólistům předány
květiny z rukou pana starosty Pravoslava
Svačinky a paní místostarostky Jany Blažkové. Po děkovné řeči paní místostarostky
si ještě všichni zazpívali koledu: Narodil se
Kristus Pán.
Závěrem si dovolím podělit se o osobní
prožitek z celého koncertu. Před začátkem
koncertu byl krásný pohled do zcela
zaplněného kostela. V obličejích lidí byla
cítit zvědavost, ale zároveň klid a pohoda.
Když koncert začal, zvědavost z tváří
posluchačů zmizela a zůstal jen klid a
pohoda. Z úsměvů všech lidí v kostele
dýchl i na sbor jakýsi klid a všechny nás
„objala radost“. Radost, která zářila z tváří
všech přítomných. Bouřlivý potlesk na
závěr, kdy celý kostel povstal, tzv. standing
ovation, byl jak pro sbor, tak i pro orchestr
a dirigenta tou nejlepší a nejkrásnější odměnou. Když jsem se po Novém roce viděl
se členy sboru Collegia Strahoviense,
jehož členem jsem i já, byli z celé akce v
Kryštofově Údolí nadšeni. Všichni jsme se
shodli na tom, že to bylo nejkrásnější provedení „Rybovky“ za sezónu. A že jsme ji
zpívali hned několikrát (7x).
Co říci na závěr? Snad jen přání, aby v
Kryštofově Údolí vznikla nová tradice, a to
tradice ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ J. J.
RYBY.
Jeremy Emanuel Vittek

Sbor dobrovolných hasičů Kryštofovo Údolí
Rád bych Vás informoval o dění ve sboru
dobrovolných hasičů Kryštofova Údolí.
Hned začátkem roku byly volby do výborů
SDHKÚ a JSDHKÚ a OSHCH. Přeji novému výboru co nejvíce pracovního nadšení do nového volebního období. Zároveň
máme pro rok 2020 přihlášeno pět nových
členů. Zde je přehled funkcí:
starostka - Lenka Novotná
náměstek starosty - Roman Novotný
jednatel a kronikář - Filip Houška
velitel SDH a JSDH a člen VVCH Jiří Hübsch ml.
preventista - Libor Čech
hospodář - Zuzana Sasková
revizor účtu - Lenka Hübschová
strojník - Jiří Hübsch, Roman Novotný
materiální a technické zabezpečení Libor Čech
člen VVCH - Ondřej Loukota

Vichřice Sabina
V únoru měla jednotka dost práce. Silný
vítr trápil ne jen naši obec. Při vichřici
Sabina měla naše jednotka hlídku po celou
noc a komplexně spolupracovala s IZSLK.
Celou situaci se nám podařilo stoprocentně

zvládnout. Jednotka si připsala 11 výjezdů.
Další silnější vítr neměl takovou sílu, aby
nám v obci napáchal nějakou škodu.
Jednotka i tak držela hlídku.

Pomoc při masopustu
Byl jsem požádán naši místostarostkou o
pomoc při řešení dopravy přes obec v době
masopustu.
Je pravda, že z masopustu jsme měli
možnost vidět jen kousek. Bohužel při
začátku průvodu nám byl houknut poplach.
Operační středisko hlásilo pád stromu přes
komunikaci s následnou nehodou automobilu. Byla zde velká pravděpodobnost
zranění, protože ohlašovatel nezvedal při
zpětné kontrole telefon. Vše se naštěstí
obešlo bez zranění a pomoc od PJLK a
SDH Křižany /Jeleni nebyla potřeba.

Nové auto
Jak již mnozí víte, čekáme na nový hasičský automobil. Pro rekapitulaci se bude
jednat o
DA-L1Z Ford Transit Trend kombi 4x4.
Současná Avie dosloužila a teď máme k
zásahu, než bude dodán nový automobil,
obecní Škodu Octavii. My se na auto moc
těšíme a budeme moc rádi, když se přijdete
podívat na slavnostní předání, které budeme s obcí organizovat.

Poděkování
Děkuji všem, kteří pomáhají při hlídkách v
obci a jsou aktivními členy při výjezdech.
Děkuji.
Jiří Hübsch ml.

Den po masopustu
Jako by toho nebylo dost, tak nám v neděli
byl vyhlášený poplach na pád stromu přes
komunikaci s možným pádem do kolejiště.
Byl potřebný rychlý přesun na místo
události. Strom se podařilo bezpečně
uklidit a zásah proběhl bez zranění.
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Z vánočního společenského setkání seniorů se starostou obce
V sobotu 21. 12. 2019 se po 17. hodině zcela zaplnil sál hostince U Kryštofa, což
svědčí o oblíbenosti této akce. Starosta již
tradičně přivítal všechny přítomné, rozdal
údolské kalendáře s nostalgickou tématikou a postaral se o občerstvení. Splnilo se
mi přání z loňského roku, aby se zpívání
koled stalo tradicí. A tak mohu opět
poděkovat pí. Markesové a místním dětem
za přednes pásma koled, některé si s nimi
zazpívali i senioři. Hezké byly i přednesy
na zobcovou flétnu. Nemohu zapomenout
i na pány Grygara a Markese za kytarový
doprovod. A protože se činila i obsluha
hostince, prožili jsme příjemný předvánoční večer. Na závěr chceme poděkovat
manželům Fedurcovým a šesti doprovázejícím dětem za kouzelné a velmi milé
tříkrálové koledování. Vaše hlasy nás
velice potěšily.
Manželé Řehákovi

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka, kterou v Čechách organizuje Charita české republiky, oslavila letos 20
let svého trvání.
Naší obcí prochází králové pravidelně od roku 2013 (stojí za to znovu si přečíst článek od
Melichara ve Zpravodaji č. 36) a tenkrát chodívali přesně tři. Dospělí muži, tátové od
rodin, odění do bílých plášťů obětovali jednu lednovou neděli (a kousek pondělí…).
Tenkrát to dělali pro pomoc bližnímu, pro návrat ke starým obyčejům, z radosti ze
sousedského setkání i kvůli svým dětem, které dnes chodí spolu s nimi a místo tří králů lze
spatřit skupinku třeba sedmi statečných usměvavých dětí.
Zpívají, hrají na flétny a housle, často mrznou a bolí je nohy i ruce, ale vydrží! Z vlastní
vůle. Baví je chodit v převleku, ťukat na dveře a překvapovat sousedy, rády dostanou
sladkost, ale tuší, že smysl je daleko hlubší.
Je důležité vědět, že člověk někam patří. Dělat něco pro druhé dává životu pocit naplnění.
Děti se staly spolutvůrci tradice a na vlastní kůži prožívají to, co nazýváme charitou.
A jak zážitek komentovaly děti?
Co pro vás bylo nejtěžší?
Na konci jsem neměl hlas. MÍRA
Bolely mě nohy. JERY
Plášť se mi zamotával do nohou. MÍRA
Byla mi zima na ruce, protože jsem si zapomněl rukavice. ŠIMON
Zpívání bylo těžké – chodit od jednoho domu k druhému a zpívat pořád to stejné. ELIŠKA
Nejtěžší pro mě bylo vyjít ledovatkovej kopec až nahoru k Pětidomkům. Pětkrát jsem
spadla na zadek. KAMČA
Byla mi zima na prsty, ale v rukavicích bych nemohl hrát na flétnu. KRYŠTOF
Jaké je být hudebníkem a doprovázet zpěváky?
Nejdříve jsem to neuměla – najít tóny na houslích, ale pak už mi to šlo. TONIČKA
Naučila jsem se hrát i zpívat najednou. MAJDA
Netušila jsem, že zvládnu hrát 9 hodin vkuse. ELIŠKA
Bylo to dobrý! JERY
Není to lehký, ale je to zábavný. KRYŠTOF
Co vás bavilo a co se vám líbilo?
Pomáhali jsme lidem, kteří to potřebují. TONIČKA
Líbilo se mi, že někteří lidé si nás fotili. ŠIMON
Nejvíce se mi líbilo u lidí, kde paní brečela dojetím. MAJDA
Líbilo se mi, že jsme vybírali peníze pro charitu. ELIŠKA
Bylo hezké, že na konci jsme se sešly všechny tři skupiny a bylo nás dohromady 13 králů.
TONIČKA
Mám radost z vybraných peněz. MARUŠKA
Líbilo se mi, že lidi byli šťastní a veselí a že se zapojily i malé děti. KAMČA
Báječné bylo, když jsme se sešli všichni u kavárny a dostali jsme zmrzlinu. KRYŠTOF
Líbilo se nám zpívání, pískání, hraní, jedení sladkostí a svíčková od Fajmona!
VŠICHNI KRÁLOVÉ
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Plánované jarní
brigády v obci
Kryštofovo Údolí je zaregistrováno do celostátní úklidové akce „Ukliďme Česko”,
která se měla uskutečnit v sobotu dne
4. dubna 2020. Vzhledem k současné situaci je akce odložena na podzim.
K úklidové akci se tedy připojíme až po
prázdninách. Více informací můžete sledovat na https:/www.uklidmecesko.cz.
l v průběhu jara brigáda na hřbitově
l červen: Netýkavka
Bližší informace budou upřesněny pomocí
infokanálu.

Příroda a my
Opouštím město, kotlinu plnou lidí, hluku,
pachu a stresu. Míjím nádraží a přejíždím
koleje, teď přijdou cikánské baráky, nehledím raději nalevo ani napravo, hledím
vpřed, vstříc lesům, kopcům, řece, co se vlní a chladí. Kopcem dolů a kopcem nahoru,
po levé straně na mne kouká cedule
oznamující chráněnou krajinou oblast, v její blízkosti se válejí odpadky. Čekám, marně čekám, až ochranář přijde s pytlem a vše
uklidí, je přece ochránce…
Nakonec po několikerém míjení vezmu pytel a vše posbírám. Kroutím hlavou nad lidskou hloupostí. Tříděný odpad po mejdanu
na chalupě, sklo, plasty atd. Jen hlupák to
položí do přírody. Jen hlupák si pod sebe
stele samé odpadky. Jen hlupák odhazuje
při jízdě autem vše nepotřebné otevřeným
okénkem ... příkopy jsou plné a průběžně se
plní, přestože i jiní než já jsou naplněny
pocitem povinnosti vše uklidit. Hnusí se
jim pohled na obalové materiály povalující
se v krajině.
Slušný člověk vše po sobě uklidí tak, aby
ostatní neobtěžoval!
A tak prosím boha, aby pomohl mírnit lidskou hloupost.
Hare Krishna
Allan Janeček
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Z údolské kroniky 1911
Počasí
Jestliže poslední 2 roky nepřály zemědělcům, letošní rok byl katastrofální.
Panovalo veliké sucho až do září, mnohé
studny a prameny vyschly, nebylo ani z
poloviny seno a obilí. Malinko brambor,
v zahradách usychaly ovocné stromy staré
i mladé, nedozrálé ovoce padalo na zem.
Časté byly i lesní požáry, největší vypukl
23. 7. u Andělské Hory. Díky hasičům a
nasazení obyvatel se jej podařilo zlikvidovat. Na hranici Zdislavy hlídali hasiči po
několik týdnů trať před jiskrami z projíždějících lokomotiv. Kvůli nouzi s krmivem muselo být hodně zvířat prodáno.
Lentrální spolek dovezl do naši obce 5
vagonů krmiva v hodnotě 30 600 Korun a
450g po 10 Korunách.
Sebevražda
RUDOLF HEIDRIG z č.98 a vdova
KAROLINE POSSELT z č.100 ukončili
svůj život oběšením, kvůli nevyléčitelné
nemoci.
Nouze o maso
Kvůli stoupajícím cenám jatečních zvířat
začal dovoz cizího, levnějšího masa. Rovněž v naší obci bylo 2x nabízeno argentinské maso, občané to ale nepřivítali.
Vandal
U hřiště poškodil dva stromky a u č.131
učitele JOSEFA TIETZE vzal včelí úl a

hodil jej do potoka.
Řezník
Řezník ENGELBERT APPELT zakoupil
za 1600 Korun dům č.126 (U Uhlířů) od
EDUARDA HERRMANNA a provozuje
zde řeznictví.
Koncese
JOSEF KNESCHE z č.78 (vyhořelá hospoda Zur Clammischen Schweiz) se vzdává ve prospěch svého syna HEINRICHA
KNESCHE. Koncese, kterou převzal od
svého otce JOSEFA KNESCHE a provozoval po dobu 41 let.
Alej
V loňském roce založený ovocný a zahrádkářský spolek pod vedením učitele EDUARDA SEIBERLICHA vysadil od křižovatky do pětidomků, dnes dům pana Faturika, k obecnímu lesu stromovou alej.
Kvůli suchu ale hodně stromů zašlo.
Cesta
Byla zbudovaná cesta mezi domy č.88 a
č.82.
Obyvatelstvo
Narodilo se 19 dětí, zemřelo 16 osob,
sezdány byly 3 páry.
S použitím HEIMAT-POST č.143/2010
Leonhard Řehák

Masopust 2020
Vládě maškar zase na rok odzvonilo, ale
ještě dlouho se na sobotní 5. Údolský Masopust bude vzpomínat.
Přispěla k tomu nejen skutečnost, že se
poprvé průvod masek vydal dolní částí vsí,
ale také historky hodné zachování v lidovém vyprávění (nezkaženém pravdou):
l jak siréna odhoukala zahájení průvodu
a hasiči bleskově vyjeli na zásah,
l kterak laufr zbledl a masky zaúpěly
údivem, když místo panáka vínovice do
sebe koply stoprocentní malinový sirup,
l kterak se děti šikovaly k útoku na koblížky a na maškary pak vůbec nic, ale vůbec nic nezbylo,
l jak leckterá hospodyně tančila v papučích i bez,
l jak vyzdobení koně táhli vůz plný
děcek i celou kapelu a ještě i kosmonauty z
NASA do nejvyšších kopců,
l jak se mezi maskami zjevil samotný
král rokenrolu Elvis a jak zase nad ránem
zmizel,
l a jak to tehdy uměla Štíhlá koza v hospodě rozparádit jako když bouchne sopka.
Děkujeme všem maskám za odvahu, nápaditost a pobavení, hudebníkům Jizery za
veselou notu, Gábině a Radkovi za jedinečnou atrakci koňského povozu a samozřejmě i hasičům, obci KÚ a všem pohostinným sousedům.
Kdo by se chtěl nápadem či radou na organizátory obrátit nebo přispět svou pomocí,
nechť se obrátí na vedení obce, která je ráda
spojí s organizátory masopustu 2021.
Ať se za rok máme zase na co těšit!
Vaši sousedé k Kryštofova Údolí a Noviny

Velkoobjemové kontejnery a nebezpečný odpad Obec shání ochranné pomůcky
Obecní úřad v Kryštofově Údolí zajistil sběr objemného a nebezpečného odpadu

na neděli 5. dubna 2020 v době od 9.00 do 16.00 hod.

pro své občany

Kontejnery jsou určeny pro obyvatele a rekreanty obce, nikoliv pro podnikatele
a zároveň nejsou určeny pro kompletní vyklízení zakoupených nemovitostí.
V žádném případě není možné svážet na určená stanoviště jakýkoliv odpad již předem
před přistavením kontejnerů.
Rozmístění kontejnerů: 1. Začátek obce – plocha naproti Janečkům
2. Střed obce – u obecní stodoly
3. Novina – u Údolanky

Vzhledem k tomu, že stát není v tuto chvíli
schopen zajistit dostatek vhodných
ochranných pomůcek pro své obyvatele,
musíme si pomoci sami. Kvalitní respirátory FFP3 (N99) v tuto chvíli sehnat nelze. Máte-li někdo možnost zajistit respirátory, ozvěte se nám prosím na email
mistostarosta@kudoli.cz nebo telefon

Nebezpečný odpad – baterie a akumulátory, zbytky barev, ředidel, tuků, kyselin a louhů,
léků apod. bude tak jako v minulých letech shromažďován vedle přistavených kontejnerů a
odvážen společně s nimi. Tekutiny musí být v nepoškozených uzavřených nádobách!
l Žádáme všechny občany a rekreanty, aby do kontejnerů nevozili běžný domovní
komunální odpad, papír, sklo, plasty a jiný recyklovatelný odpad, pro který jsou za OÚ
zvláštní kontejnery, stejně tak ani drobný odpad, který se běžně vejde do popelnice nebo
do zakoupeného pytle FCC. Kontejnery budou vzhledem k finanční náročnosti tohoto
sběru důsledně kontrolovány zastupiteli obce a odpad nepatřící do kontejneru nebude
přijat.
l Dále při této příležitosti opětovně apeluji na ukázněnost při třídění papíru, plastů,
nápojových obalů a elektroodpadu. Do kontejneru na papír patří jen a jen papír, kartonové
krabice je potřeba před vložením rozřezat na menší kusy nebo aspoň sešlapat, do oranžové
popelnice patří jen krabicové obaly od mléka, džusů, vína apod. a opět sešlápnuté, do
kontejnerů na plast je možné dávat kromě sešlapaných PET lahví i ostatní plasty, tedy
kanystry, kýble, polystyren, apod., pokud je však přivezete v jakémkoliv pytli, ponechte je
vedle kontejnerů. Do elektroodpadu patří jen úplné, vyřazené domácí elektrospotřebiče.
Nepatří sem již „vykuchané“ ledničky a televize .
Starosta obce

774 294 894. Předem děkujeme za vaši pomoc. Obec Kryštofovo Údolí pro své občany zajistila alespoň bavlněné roušky. Roušky jsou vyrobené ze 100 % bavlny o gramáži 170g. Jsou určeny ke krátkodobým
přechodům. Aby vám rouška dobře fungovala, je dobré ji přežehlit z obou stran
pokaždé, když se vrátíte domů. Po opakovaném použití ji doma vyvařte v obyčejné
vodě a opět přežehlete. Každá ochrana je
lepší než žádná ochrana. Tím, že nosíte
roušku, chráníte sebe i své okolí. Roušky
vám v nejbližší době budeme distribuovat,
bližší informace sdělíme pomocí infokanálu. V každém případě je v tomto těžkém
období nutné zachovat klid, být ohleduplný k sobě i svému okolí a sledovat aktuální informace. Přeji nám všem pevné
zdraví.
Jana Blažková
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Zpravodaj Obce Kryštofovo Údolí

Oprava zvonice v roce 2000
Buď pochválen Ježíš Kristus
Doklad u příležitosti nasazení kopule a
kříže na renovovanou zvonici v Kryštofově Údolí 25. července 2000. Poslední
renovace zvonice proběhla roku 1870 pod
patronací Jeho Excelence hraběte ClamGallase majitele panství Frýdlant, Lemberk, Grabštejn a dalších. Tehdy ještě byly
Čechy korunní zemí c. a k. Dunajské
monarchie. Než přistoupíme k obnovovacím pracím dřevěné zvonice, musíme
budoucím obyvatelům tohoto krásného
údolí v Ještědském pohoří, kteří se jednou
o tuto sakrální památku postarají, dát na
vědomí, co se od r. 1870 do roku 2000
událo, abychom navázali na dokument
z roku 1870, který jsme ve schránce v kopuli objevili.
Celý se za posledních 130 let zcela změnil,
přinesl lidem mnoho pokrokového, ale i
mnoho hoře, utrpení a zvůle. Už od roku
1870 znatelný nacionalistický pohyb vedl
k hádkám mezi státy, lidmi i skupinami
obyvatel. Z toho vznikly i mezi jiným dvě
světové války. Na konci prvé světové války
došlo k dalekosáhlým změnám zeměpisu,
díky zániku a vzniku nových státních útvarů s podporou vítězných mocností. V evropském prostoru to postihlo zejména
mnohonárodnostní c. a k. Dunajské monarchie, která se rozdrobila na jednotlivé
státy.
Americký president Wilson vyhlásil 8. ledna 1918 mírové poselství o 14 bodech.
V bodě 10 se píše: Národům RakouskaUherska, jejichž místo v kruhu národů
vidíme upevněné a zajištěné, bude dána
možnost rozvíjet se v rámci monarchie.
Vznikla Československá republika se zeměmi Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko. Čtyři národnostní skupiny Češi,
Němci, Maďaři a Slováci začali roku 1918
žít v novém státě pohromadě. Ve 12. století
pozval kníže Soběslav I. Český roku 1176
(v té době už vládl Soběslav II.) německé
osídlence, aby urbanizovali krajinu. Tito
osídlili prostory na jižní Moravě, Šumavě,
Českém lese, na Chebsku, v severních Čechách, východních Čechách, Krkonoších a
na severní Moravě Slezsko, kde utvořili
německy hovořící ostrovy. Takové uzavřené ostrovy vznikly i na Slovensku. Politické a nacionalistické zájmy všech národnostních skupin ztěžovaly soužití v Československu. Vítězné mocnosti z roku 1918
Francie, Anglie a Itálie ve svém úsilí udržet
v Evropě mír, podepsaly 29. 9. 1938 v Mnichově dohodu, ve které byly sudetoněmecké oblasti podstoupeny Německu.
15. 3. 1939 vyhlásilo Slovensko samostatnost a týž den obsadila německá vojska
zbylé území Čech, Moravy a Slezska a byl
vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.
1. září 1939 vypukla 2. světová válka, která
postihla celou Evropu. Po téměř šestitileté
válce kapitulovala Německá říše 8. května
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1945. Sudetoněmecké oblasti byly vráceny
ČSR a 3 miliony německých obyvatel bylo
v letech 1945–1946 se ztrátou statků a jmění ze své staré vlasti vyhnáno.
V Kryštofově Údolí a Novině, kde bydlelo
v roce 1896 1988 obyvatel, zbylo v roce
1946 150 českých a 30 německých obyvatel. V roce 1948 byla Evropa rozdělena
na východní a západní hemisféru, která
byla později hermeticky uzavřena hranicemi.
Po zdvižení železné opony ve střední
Evropě a sametové revoluci se velmi zlepšily přeshraniční vztahy mezi dřívějšími a
nynějšími obyvateli Kryštofova Údolí.
Obyvatelům obou hemisfér svitla naděje
pro novou budoucnost Evropy. Rozhovory
o vstoupení České republiky do Evropské
unie započaly v roce 1999. Nová sjednocená Evropa musí být trvale chráněna
před nenávistí a násilím mezi státy i lidmi.
Už v roce 1992 začala sanace a renovace
dřevěného kostela sv. Kryštofa v Kryštofově Údolí, postaveného v letech
1684–1686.
V letech 1992–1995 mohl být památkově
chráněný kostel zachráněn s podporou
občanského sdružení HEIMATKREIS
REICHENBRG a finančními příspěvky:
Spolkové republiky Německo 170 000 DM
dřívějších obyvatel údolí
40 000 DM
České republiky
17 800 DM
Katolické obce Blaubeuren 15 000 DM.
Zrovna tak se podařilo v dobré harmonické
německo-české spolupráci sanovat vedle
kostela stojící zvonici od základů až po kříž
na věžičce, teď od 15. května do 15. září
2000. Ve sbírkách přispěli:
dřívější němečtí obyvatelé 20 000 DM,
Sudetoněm. nadace Mnichov 11 000 DM a
Česká republika 9 100 DM. S podporou
úřadů památkové péče v Liberci a Ústí
n/Labem se podařilo opravit částečně rozpadlou hřbitovní zeď a oplocení.
Mezistátní dohoda také podporuje udržování pomníků na hrobech bývalých
německých obyvatel.
Ve spolupráci s arciděkanstvím v Liberci a
obcí Kryštofovo Údolí byl v roce 1995
znovu obnoven pomník obětem 1. světové
války 1914–1918. V roce 1998 byla rovněž
znovu obnovena a následně při českoněmecké mši slavnostně vysvěcena socha
sv. Jana Nepomuckého, která byla poničena v letech 1947–1947. Na hranicích
Kryštofova Údolí a Zdislavy stojící kapli
sv. Kryštofa renovovala obec v roce 1998.
Do kaple byl umístěn obraz sv. Kryštofa,
který je umístěn v katolickém kostele v
Blaubeurenu na znamení našeho partnerství. Spolu s bývalými a nynějšími obyvateli jí patronátní farář M.Winkler z Blaubeurenu požehnal. O úspěšné splnění
těchto společných úkolů se nejvíce zasloužili:
- bývalí němečtí obyvatelé Kryštofova

Údolí a Noviny
- katolická obec Blaubeuren/Ulm
- arciděkanát Liberec
- kanonikus F. Opletal
- diecézní stavbyvedoucí Ing.Semerád
Liberec
- architekt Gerd Richter ze Stuttgartu,
narozen v Kryštofově Údolí
- občanské sdružení Heimatkirche
Christofsgrund se sídlem v BietigheimBissingem SRN
- kulturní referent Oskar Böse München
A v roce 1996 zemřelý starosta Miroslav
Kuchta.
Na výslovné přání pana kanonika Opletala
bylo připsáno zvláštní ocenění iniciátorovi
všech akcí pro obnovu kostela a zvonice
panu Rudolfu Scholze, dříve Kryštofovo
Údolí-Novina č.17, který po celé roky
vyjednával a řídil všechny akce. Jeho píle,
poctivá práce a výdrž způsobily, že se tato
velká záchranná akce podařila. V České republice se zasloužil také pan Erwin Scholz
z Liberce, který působil jako překladatel a
zprostředkovatel kontaktů k českým úřadům.
Jim všem také „ZAPLAŤ PÁN BŮH“.
Kdyby snad v pozdějších desetiletí bylo
lidem umožněno přečíst si tento dokument,
posuzujte naše prohlášení a vysvětlení s
ostatním věděním. Věřte, že vám přejeme
trvalý mír, společnou budoucnost a dobrou
spolupráci v zájmu všech lidí, zejména v
krásném údolí Rokytky.
Ale všechny naše duše trvale řídí Bůh.
A jako naši předkové, končíme i my s prosbou:
Bože, na nebesích a na zemi a vše co jest
a vše co je vytvořeno chce tento milý
důstojný Boží dům se svou prostou zvonicí
bránit a chránit a všechny, kdož do něj
vchází a vychází aby slyšeli slovo Boží.
A vy, naši milí potomci a generace
vzpomeňte na nás pobožnou motlitbou
prosíme o vaše blaho nepřetržitě, dokud
i Vy nepřijdete za námi na nebesa, která
nám všem dává Bůh otec + Bůh syn + Bůh
svatý Duch AMEN
sepsáno 25. července 2000, podepsáni
Gustav Lautner, Josef a Rudolf Scholze
Text je schválen arciděkanátem Liberec
a požehnán kanonikem F. Opletalem.
HEIMAT-POST č.123/2000, str. 43-46
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Jak se oblékali naši předkové

Jak to vidím já?

Jak se oblékali naši předkové na pouť, co si brávali na tancovačku a v čem chodili na pole?
Co jsou kožínky, krejzlík či mezulán? To jsou jedny z mnoha otázek, na něž přináší
odpověď z brusu nová publikace Podještědský lidový oděv v proměnách času od autorské
dvojice Jaroslav Horáček a Ivana Rozkovcová. Kniha je shrnutím takřka desetileté
badatelské práce, díky níž je možné zblízka nahlédnout na způsob odívání a jeho proměny v
oblasti Podještědí. Co do rozsahu je prozatím nejrozsáhlejším zpracováním tohoto tématu.
Publikace vyjde letos u příležitosti 50. výročí založení Folklorního souboru Horačky.
Zaujal Vás náš projekt? Rozhodli jste se přispět na dofinancování knihy? Neváhejte nás
kontaktovat na horacky@seznam.cz
.

Každý to či ono nějak vidí. A je to dobře.
Protože každý z nás je člověk samostatně
smýšlející. Pokud lidé žijí ve společenství,
tak žijí tak, jak se domluvili. A pokud je
společenství demokratické, tak všichni
byli vyslyšeni, navzájem se ovlivnili v diskuzi a zvítězila většina, případně zdravý
rozum. Ono to asi jinak nejde….
A také každý tu samou věc vidí a chápe
jinak. Pro každého jsou priority jinde a
také každý umí něco jiného. Je v tom
dobrý, rozumí tomu a baví ho to. Proto
máme tolik řemesel a dovedností. Pan Jan
Werich šikovně poskládal slova v písni
“ten dělá to a ten zas tohle a všichni
dohromady udělají moc…. “.
Co tím chci říci? To, že není vůbec špatně,
když někdo dělá něco ve prospěch všech a
pro mne to zrovna není důležité a u mne
vzniká pocit, že je to na úkor toho, co chci
já. Ona to totiž není vůbec pravda. To, že se
nedělá zrovna můj projekt je proto, že nenastala ta správná chvíle, nevznikla dostatečná energie, aby zaujala větší skupinu
lidí a ti chtěli tu společnou věc realizovat.
Mám šanci začít se snažit, ostatní zaujmout a přesvědčit je.

Aktuální téma z poslední veřejné schůze:
Krajská silnice a padající stromy
Neukáznění řidiči (vysoká rychlost, dálková světla při pouličním osvětlení) projíždějící naší vesnicí a přímo ohrožují naše
životy. To je skutečnost, se kterou tady
žijeme. Je divné, že majitel komunikace se
tímto nezabývá.
Před vjezdem do naší vesnice neustále
padají stromy v úseku tak dvaceti metrů.
Jen zázrakem zatím nikdo nepřišel o život.
A to jak řidiči, chodci, cyklisté nebo dobrovolní hasiči, jež pro mne zcela nepochopitelně jdou do obrovského rizika.
Klobouk dolů.
Vidím jediné řešení, a to zkopírují a uvedu
níže. Zdrojem je Wikipedie.

Obecné ohrožení podle § 272–273
trestního zákoníku je trestný čin, jehož se
dopustí pachatel, který úmyslně (§ 272)
nebo z nedbalosti (§ 273) vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví
nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo
povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin,
plynu, elektřiny nebo jiných podobně
nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného
jednání (obecné nebezpečí), případně
obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho
odvrácení nebo zmírnění.
Allan Janeček

Vážím si všech, kteří něco dělají pro společné dobro. Ať je to Petr nebo Pavel,
pokud neobtěžují ostatní a není to na úkor
nevinných.
Nevážím si těch, co jen nadávají a nic
nedělají. A aby jich bylo co nejméně, je
dobré jim dát příležitost. Ať každý napíše
10 témat, která chce v obci realizovat.
Každý, jak trvale žijící, tak chalupář.
Následně se provede sběr a vyhodnocení,
čímž vznikne soubor témat, některá se
budou překrývat a dojde k jejich sloučení.
Následně se soubor zveřejní a zase, každý
bude mít šanci provést ohodnocení.
Například vznikne 20 témat tak bude
přiřazovat čísla od jedničky po dvacítku k
jednotlivým tématům. Následně při
vyhodnocení, bude na prvním místě téma s
nejnižším počtem a na posledním to s
nejvyšším.
A bude jasno.
Allan Janeček

Zpravodaj je distribuován do všech poštovních schránek v obci.
Pro občany, kteří nemají poštovní schránku, je Zpravodaj k vyzvednutí na OÚ. Děkujeme za pochopení.
ZPRAVODAJ OBCE KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ
Vydává/ Obec Kryštofovo Údolí čp. 166, 460 02 Liberec 2
Evidenční číslo/ MK ČR E 20264
Kontaktní osoba/ Mgr. Jana Blažková, email: mistostarosta@kudoli.cz
Sazba a tisk/ RECo design s.r.o. Chrastava, www.recodesign.cz
Elektronická verze Zpravodaje ke stažení na obecních internetových
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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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Kniha místních pověstí, ale i o božích mukách či patnících a meznících v lesích
Nejnovější knihou Ivana Vydry, pokřtěnou fotografem Siegfriedem
Weissem 29. května 2019 v chrastavském muzeu, je publikace Pověsti a
příběhy z Chrastavy a okolí.
Plnobarevná kniha přináší dvanáct
pověstí z úzkého regionu Chrastavska. Dočtete se v ní o chrastavském
vodníkovi, o fojteckém drakovi, který
zalétal i do Kryštofova Údolí, o tajemných postavách z okolních lesů,
o ohnivém koni i o vzniku názvu obce
Bílý Kostel. Kniha obsahuje i příběhy
z
165 plnobarevných stran A5, mapa, cena 349,-Kč hradu Hamrštějn i Roimund.
Pověsti jsou doplněny o fotografie z
autentických míst, mapou i o místopisné zajímavosti s důrazem na místní
názvy.
Kniha má dvě formátové verze:
A4 stojí 149,-Kč, A5 stojí 119,-Kč

106 plnobarevných stran A5, cena 249,-Kč
Knihy si můžete zakoupit na Obecním úřadě
v Kryštofově Údolí, v informačním centru
v Chrastavě, případně objednat na telefonním
čísle 603 260 778. Také si je můžete zapůjčit
v knihovně v Kryštofově Údolí.

Ukázka z knihy

pověstí

V roce 2014 vyšla kniha Boží muka a
pomníky jako součást krajiny na
Chrastavsku.
Knížka je věnována známých i neznámým sakrálním památkám Chrastavska. Najdete v ní informace o kostelech, kaplích, božích mukách, svatých obrázcích, sochách, válečných pomnících i místech
neštěstí.
Další knihu, Není patník jako patník aneb známé i méně známé zajímavosti
Chrastavska, zasvětil autor starému silničnímu značení, kilometrovníkům, nárožním a odrazovým kamenům, mezníkům panství, triangulačním a nivelačním bodům
a majetkovým mezníkům.
Kmotry knihy se v prosinci 2018 stali výtvarník Petr Ferdyš Polda, fotograf Jan
Pikous a chrastavský flašinetář Václav Janeček.
Ivan Vydra, autor

Smutná svatba

(pověst z Hamrštejna)

To bylo tak. V údolí řeky Nisy, pramenící v tehdy ještě divokých lesích Jizerských hor, po proudu řeky od temného
skalního ostrohu s hradem Hamrštejnem, stávala na břehu malá rybářská chýše. Obývala ji vdova se svojí dcerou Eliškou.
Žily skromně, nenaříkaly si a měly se rády. Dívka byla krásná jako obrázek a pomáhala matce opravovat rybářům sítě, aby
se uživily. Když děvče dospělo, ucházeli se o něj mnozí chlapci z blízké Andělské Hory, z Machnína, ba i z Chrastavy. Ona
je ale stále odmítala a zůstávala společně se svojí matkou.
Jednoho podvečera seděla Eliška pod mohutným stromem, zpívala si a splétala rybářskou síť, když se před ní objevil urozený mladík na koni. Elišce se moc líbil a Eliška jemu také. Jak se říká – láska na první pohled. Od té doby mladík jezdil za
dívkou každý den a tajně se scházeli. Jan, tak se chlapec jmenoval, byl synem pána z Hamrštejna. Denně vyznával Elišce lásku a
přísahal, že si ji jednoho dne vezme za ženu.
Pak ale musel odjet s rodiči na nějaký čas daleko do vzdálených krajů a dlouho se nevracel. Za pár dní mladík na svůj slib Elišce
zapomněl a zamiloval se do dcery bohatého šlechtice z Frýdštejna. A tak se brzy na Hamrštejně
připravovala velká svatba – kuchaři vymýšleli dobroty, panstvo si nechávalo šít nové šaty, sháněly
se honosné dary pro novomanžele. Nevěsta z Frýdštejna posílala vozy bohatě naložené věnem. A
svatba mohla začít…
V den svatby, uprostřed bujarého veselí a rozpustilé nálady, se náhle otevřela hradní brána a na dvůr
vešla mezi hosty smutná Eliška s malým dítkem v náručí. Bylo to Janovo dítě! Nikdo ji však nebral
vážně, a když ji strážci objevili, z hradu ji vyhnali, aby prý nekazila svými báchorkami Janovu svatbu.
Nešťastná dívka v zármutku a zklamání skočila i s děckem ze skalního útesu pod hradem do vln řeky
Nisy. Jejich životy vyhasly a jejich těla bezvládně plula řekou…
Ta tragická zpráva se rychle donesla i Janovi z Hamrštejna... Došlo mu, co se stalo. Okamžitě zrušil
svatbu, ukončil veselí, vyhnal hosty. Jídlo zůstalo na stolech nesnědeno, dary nepředány, frýdštejnská
nevěsta s rodiči a s doprovodem v tichosti odjela. A Jan?
Svědomí ho pálilo tak, že krátce na to odešel do kláštera, kde zpytoval svoje svědomí a po několika
letech tu i zemřel.
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