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Slovo úvodem...

Vážení spoluobčané,
po půlroční přestávce se k Vám dostává
další číslo obecního zpravodaje, zároveň
také první v novém volebním období.
Jak většina z Vás ví, do zastupitelstva
obce kandidovala pro období 2018
- 2022 dvě sdružení nezávislých
kandidátů a Vy, trvale zde žijící, jste
určili, že šest zastupitelů je ze Sdružení
nezávislých
kandidátů
„Kryštof“,
vedeného mou osobou a tři ze Sdružení
nezávislých kandidátů „ Změna 103“,
vedeného Jiřím Fajmonem. Důležité
však je, že zastupitelé obou sdružení
nacházejí společnou řeč a zastupitelstvo
se bude jistě snažit pracovat jako celek
ve prospěch Vás všech. Do čela obce
jsem byl po čtyřleté přestávce zvolen
já, tedy Ing. Pravoslav Svačinka, v roli
neuvolněné místostarostky mi bude
pomáhat a hlavně se učit a přebírat
zkušenosti Mgr. Jana Blažková.
V současné době se vyjasňují priority
pro nadcházející rok a celé toto volební
období, s výsledky budete seznámeni
v příštím čísle Zpravodaje. Jednou
z hlavních priorit je zlepšení komunikace
s Vámi, obyvateli obce, a proto již tento
pátek 23. 11. proběhne v Hospůdce
U Kryštofa od 19.00 hod. první
neformální beseda s občany, tentokrát
na téma „Kam chceme směřovat
Pokračování na straně 2

Obec Kryštofovo Údolí
Vás srdečně zve na

MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU,

která se bude konat ve středu 5. 12.
2018 od 17.00 h v sále Hospůdky
U Kryštofa.
Pro předem objednané děti bude
připravena nadílka. Prosím, registrujte
se na info@kudoli.cz
nebo u Martiny Žilkové
na tel. čísle 722 634 282.
Po besídce bude pro děti
připraveno promítání
pohádky.
Kdo má zájem, aby
jeho děti Mikuláš
navštívil doma, nechť se
do 3.12. 2018 nahlásí
na periny@centrum.cz
nebo na tel. 602 579 295.

Kalendáře Kryštofova
Údolí na rok 2019
Od poloviny prosince budou v prodeji
nástěnné kalendáře Kryštofova Údolí na
rok 2019.
Pokračování na straně 4

Masopust
Zimní údržba místních komunikací
a zimní svoz komunálního odpadu

4. strana
Okénko místní lidové
knihovny
Kalendáře Kryštofova
Údolí na rok 2019

Další číslo
ZPRAVODAJE vyjde
na konci února 2019

Veřejná schůze
zastupitelstva

se koná ve čtvrtek 13. 12. 2018
od 19h v přísálí
hostince U Kryštofa.

Obecní sms info kanál
Žádáme všechny občany, kteří chtějí být
přidáni do obecního sms info kanálu,
ať pošlou své plné jméno, telefonní
číslo a adresu v Kryštofově Údolí či
Novině, včetně čísla popisného na
mistostarosta@kudoli.cz. Děkujeme.

Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Slovo úvodem...
Pokračování ze strany 1

obec“. Další besedy budou následovat
v měsíčních intervalech, vždy na předem
dané téma, které si Vy občané sami
zvolíte, případně které bude v danou
dobu nejaktuálnější. Pokud však chcete
být o dění v obci informováni podrobněji,
sledujte úřední desku před obecním
úřadem a naše webové stránky, účastněte
se veřejných zasedání a neformálních
besed zastupitelstva a ti z Vás, kteří ještě
nejste zapojeni do obecního sms info
systému, učiňte tak podle instrukcí zde
ve zpravodaji.
Závěrem musím pochválit novou
místostarostku obce a poděkovat jí nejen
za rychlou přípravu tohoto zpravodaje,
ale hlavně za organizaci adventních akcí,
o kterých se v tomto čísle také dočtete.
A protože se nám blíží čas adventní
a po něm konec roku, dovolte mi,
abych Vám i Vašim blízkým již
nyní popřál jménem celého nového
zastupitelstva obce příjemné a klidné
prožití vánočních svátků a především
hodně zdraví, pracovních i osobních
úspěchů, spokojenosti a vzájemného
porozumění v roce 2019.
Váš staronový starosta obce

Dům řemesel
Kouzelná doba adventní je před námi.
Chtěla bych Vás pozvat do Domu
Řemesel. Každý víkend od 10 do 17
hodin budou pro návštěvníky připravené
nejen vánoční dílničky. Přijďte se naladit
na sváteční atmosféru. Jsme tu pro Vás i
během svátků až do druhého ledna.
Tereza Michálková

svobody. V Údole se nic takového nestalo,
i když někteří zlí hoši takové věci šířili, ale
nenašly se žádné důkazy.

Úryvky z Údolské
kroniky - rok 1906
Výstava
17.5. byla v Liberci otevřena Německočeská výstava. Do konce září ji navštívilo
1,5 milionu návštěvníků. Presentoval
se zde průmysl, řemesla a zemědělství,
potravinářství a zábava. Také z naší školy
odjelo na výstavu 116 dětí z místní školy
s doprovodem 112 dospělých. Obec
uvolnila pro děti 110 Korun.

Bouřka
19.5. večer přišla veliká bouře
s přívalovým deštěm. Blesk uhodil do č.p.72
Josefa Richtera. Dům naštěstí nezapálil,
ale rodina utrpěla velkým šokem.

Pošta

1.6. byla na poště zřízena veřejná telefonní
stanice. Slavnostního otevření se zúčastnil
Franz-Josef Steffan c.k. poštovní ředitel,
rodilý Údolák z č.p.45, který věnoval hodně
úsilí tomuto projektu. 30.5. jej zastupitelé
jednomyslně jmenovali čestným občanem.
Zřízení telefonní stanice přišlo na 700
Korun, přičemž Jeho Výsost hrabě Clam
Gallas věnoval 600 Korun, Adolf Schwab z
Hamrštejna 50 Korun a konsumní spolek 50
Korun, tím obci nevznikly žádné náklady.
Stavební a zemní práce pokryla sbírka,
kterou uspořádali pánové Glauz a Harn.

Nezvěstný
30.5. odešel z domu č.124 Franz Huntschke.
Dodnes není známo místo jeho pobytu.

Váha
Na přání majitelů zvířat byla zakoupena váha
na zvířata, pro lepší orientaci při prodeji.
Váha byla umístěna v nové kůlně přistavěné
ke stodole pana Josefa Knesche č.p.78.

Císař
21.6. navštívil Libereckou průmyslovou
výstavu císař František Josef I. Dne 23.6. se
sešel ve Stráži n/Nisou s 810 zástupci obcí
reprezentovaných zastupiteli, veterány,
hasiči, horskými spolky, učiteli a faráři.
Za naši obec pozdravil císaře starosta,
za hasiče poděkoval za udělení státního
čestného uznání.

Farář
27.6. oznámil učitel Josef Knobloch
z Noviny, že se farář Josef Schleuz při
vyučování choval nemravně k dětem.
Po vyšetření události byl farář odvolán a
soudem odsouzen k 15 měsícům odnětí
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Hasiči
15.7. oslavili hasiči 30. výročí založení
sboru. Odpoledne prošli slavnostním
průvodem obcí až na hranici Noviny, kde
měl slavnostní projev učitel. Vyzdvihl
jména pěti zakládajících členů, kteří ve
Stráži n/Nisou obdrželi od Jeho Veličenstva
na holdovací slavnosti čestná uznání. Jsou
to Johann Luh, Josef Knesch, Franz Müller,
Bernard Luh a Anton Luh.

Počasí
Nebylo nejlepší pro úrodu, málo obilí, trochu
ovsa, středně brambor, jablek a hrušek,
hodně švestek, ale deštivým počasím
podlehly hnilobě. 3 týdny dešťů přineslo
mnoho škody...

Obyvatelstvo
17 narozených dětí, 22 zemřelých osob,
8 párů sezdáno.

Údolanka
Dům č.p. 105 zakoupil Wilhelm Karnáth
z Příšovic. Otevřel v něm 1.1.1907 hostinec
a brusírnu skla.

Ještěd
Německý horský spolek postavil velikou
restauraci na Ještědu za 105 000 Korun,
získaných sbírkou. Také na tak zvané
MOISELKOPPE na Malém Ještědu
otevřeli turistickou restauraci, hojně
navštěvovanou. Provozuje ji rodina
Hübelova.

Volby
V obecních volbách byl už po sedmé zvolen
starostou Johann Luh, zástupci pánové
Glauz, Josef Knesch a Reinhold Scholze.

S použitím Heimatpostu č.134/2006
Leonhard Řehák

Vánoční zpívání
pro seniory

Paní Jana Markesová se rozhodla
i v letošním roce s místními dětmi
nacvičit několik koled a vystoupit s
nimi na předvánočním setkání seniorů
v Hospůdce U Kryštofa dne 15. 12.
od 18.00 h. Kdo se chce vánočního
zpívání zúčastnit, nechť přijde na první
veřejnou zkoušku, která proběhne ve
čtvrtek 29.11. od 18.00 h v budově
obecního úřadu. Vítány jsou všechny
děti z Kryštofova Údolí. Bližší
informace vám poskytne Jana Blažková
na tel.: + 420 774 294 894.

číslo 50 - 2018

20 let partnerství
Všichni asi víte, že od roku 1998 je
pro naši obec a naše hasiče partnerem
obec Pethau v Německu a jejich sbor
dobrovolných hasičů. Pethau je městskou
částí Žitavy.
Dne 23.6. 2018 jsme oslavili 20. výročí
trvání smlouvy v hostinci U Kryštofa.
Děkuji proto zastupitelům obce a
zejména starostovi Tomáši Zelenému, že
pomohli tuhle akci hasičů připravit.
Děkuji panu Václavu Slavíkovi a jeho
kolektivu za vzornou obsluhu. I oni
přispěli k přátelské a příjemné atmosféře
celého večera.
Deset členů hasičského sboru Pethau
obdrželo od SH ČMS-OSH Liberec

26.ledna 2019, 19:30

Hospůdka U Kryštofa

V pátek dne 26.10. 2018 ve 12.00
byla v Kryštofově Údolí v rámci akce
Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko
slavnostně zasazena Lípa republiky.
K této příležitosti byla vybrána
5 metrů vysoká lípa srdčitá, která se
hrdě tyčí na terasách naproti Kostelu
svatého Kryštofa. Ráda bych touto
cestou poděkovala rodině Loukotových
za výrobu ozdobného zábradlí.

rezervace Jana Blažková 774 294 894

after party navazuje od 1:00

Dámy a pánové,
plesový výbor JHT a obec Kryštofovo Údolí

k tanci hraje hudební skupina Diesell
vstupné 100,-Kč

Jménem plesového výboru JHT si vás
všechny dovoluji pozvat na 5. Údolský
bál, který se tradičně koná v Hospůdce
U Kryštofa v sobotu 26. 1. 2019
od 19.30 h. V ceně vstupenky bude jako
každý rok sklenička sektu na uvítanou.
Před hospůdkou na vás bude čekat
červený koberec, v chodbě oblíbený
fotokoutek a celý bál zahájí svým
tanečním vystoupením Jáchym Skrbek
se svou taneční partnerkou Annou
Knoblochovou. Těsně před půlnocí
přijde na program tradičně bohatá
tombola. Těšíme se na setkání nejen na
tanečním parketu. Všem mohu slíbit,
že si z plesu kromě krásných zážitků
odnesou i malý suvenýr.¨
Za plesový výbor
Jana Blažková

Leonhard Řehák

Sázení Lípy
republiky

5. Údolský bál

Vás srdečně zvou na 5. Údolský bál.

medaile za mezinárodní spolupráci,
němečtí kamarádi nám předali hasičská
trika s potiskem 20 let partnerství
a starosta Pethau věnoval našemu
starostovi nástěnné hodiny s emblémem
20 let spolupráce.
Díky Lence Novotné, Ireně Novotné,
Axelu Meyerovi, Hartmutu Riemerovi
jsme mohli Tomáši Zelenému předat
listové a obrazové materiály k vydání
malého alba, které mapuje uplynulých
20 let.
Když němečtí přátelé odjížděli, nešetřili
slovy chvály.

Setkání
seniorů

V sobotu 15. 12. 2018 proběhne v Hospůdce U Kryštofa tradiční setkání
seniorů se starostou obce. Krátké
kulturní pásmo si připraví paní Jana
Markesová s amatérským pěveckým
sborem údolských dětí. Seniory čeká
příjemné předvánoční posezení, chutné
občerstvení a drobná pozornost, kterou
si pro ně vedení obce připravilo.

Masopust

V sobotu 23. 2. 2019 proběhne v Údole
tradiční masopustní průvod. Už teď se
všichni můžete těšit na folklorní soubor
Jizera, který stál při obnově této tradice.
Večer bude v Hospůdce U Kryštofa
následovat masopustní zábava.

Zimní údržba
místních
komunikací a zimní
svoz komunálního
odpadu
Zatímco s údržbou místních komunikací
nebyl až na výjimky v posledních
letech díky ochotě a schopnostem pana
Pavla Lajdy, který údržbu provádí,
větší problém, se svozem komunálního
odpadu z některých částí obce tomu až
tak nebylo.
Proto byla zimní údržba pro letošní zimu
nasmlouvána opět s panem Lajdou a jeho
traktorem. Svoz komunálního odpadu,
tedy popelnic, bude řešen dodáním
další nádoby do každé domácnosti,
ke které se v zimě na rozdíl od léta
svozový vůz nedostane. Tyto popelnice
budou vždy den před pravidelným
svozem (tedy v úterý) pomocí traktoru
pana Lajdy sváženy podle objednané
četnosti vývozu k obecní stodole v
centru obce a zároveň budou k dotčeným
nemovitostem přistaveny popelnice
prázdné. Týká se to tedy hlavně části
Noviny za velkým viaduktem a oblasti u
kostela. Podrobnosti budou s dotčenými
domácnostmi včas řešeny osobně nebo
telefonicky starostou obce
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Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Okénko místní lidové knihovny
Milí čtenáři a přátelé knihovny,
rok se nám pomalu chýlí ke konci, a tak
mi dovolte, abych Vám sdělila, co nás
čeká v příštím roce:
můžeme se opět těšit na dílničky
pro děti (kromě ledna a letních
prázdnin jednou měsíčně)
zapojíme se do projektu „Noc
s Andersenem“ – tentokrát na téma
„Andersen známý – neznámý“
okna v knihovně vybavíme závěsy
a nakoupíme nové (stohovatelné) židle
opět pro Vás nakoupíme nové knihy
v hodnotě 6 000 Kč z rozpočtu obce

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

10,00 Kč
50,00 Kč

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

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA V KRYŠTOFOVĚ ÚDOLÍ POŘÁDÁ
TVOŘIVOU DÍLNIČKU PRO DĚTI:

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

Kalendáře Kryštofova
Údolí na rok 2019
Od poloviny prosince budou v prodeji nástěnné
kalendáře Kryštofova Údolí na rok 2019. K dostání
budou na obecním úřadě. Bližší informace bude
zveřejněna později sms info kanálem.

VYROBÍME SI LAPAČ SNŮ

v pátek 30.11. 2018
od 16,00 hod OÚ 1. patro
Vstup zdarma
Jste srdečně zváni!
Bližší informace na tel. 722 634 282
Martina Žilková, Obecní úřad Kryštofovo Údolí

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: Mgr. Jana Blažková, email: mistostarosta@kudoli.cz
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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

ADVENTNÍ KONCERTY 2018
1.12. 17:00 Slavnostní rozsvícení Jírova betlému
Akordeonový soubor ZUŠ Stráž Pod Ralskem
Aries

9.12. 18:00 Kostel sv. Kryštofa
Kchun – Purgatio
Martin Prokeš – tenor
Marek Šulc – baryton
Rudolf Živec – videoart
Atila Vörös – kresby
R.D.Mgr. Radek Jurnečka – recitace

16.12. 18:00 Kostel sv. Kryštofa
Žáci

hudebního

oboru

ZUŠ

Liberec

pedagogy

26.12. 18:00 Kostel sv. Kryštofa
Svatoštěpánský koncert
Alfred Haberman- varhany
Monika Machovicová- zpěv

se

svými

9. 12. 2018 | 18.00
Kostel sv. Kryštofa, Kryštofovo Údolí

Purgatio
Zažijte kostel…
skrze neobyčejný zážitek tmy,
kresby světlem na oltářní obraz,
doprovázený zpěvem a čtením
nejen Dantových textů z Božské
komedie...
Martin Prokeš – tenor
Marek Šulc – baryton
Rudolf Živec – videoart
Atila Vörös – kresby
recitace:
R. D. Mgr. Radek Jurnečka,

arciděkan Římskokatolické farnosti, arciděkanství Liberec

Děkujeme za laskavou podporu:
Pod záštitou Ing. Květy Vinklátové, radní Libereckého kraje
pro resorty kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Vstupné dobrovolné.
Kryštofovo údolí

kchun.cz

