ZPRAVODAJ

obce Kryštofovo Údolí
Slovo úvodem...
Vážení spoluobčané,
přes různé výzvy se zastupitelům úvodník
asi psát nechce, tak jsem byl požádán paní
místostarostkou Janou Blažkovou, která
dává Zpravodaje dohromady, abych něco
napsal já. Neznám v této chvíli obsah tohoto čísla, takže se možná o tomtéž dočtete i
na jiných stránkách.
V letošním roce nám dělá trochu čáru přes
rozpočet vedle počasí epidemie s Covid19, a tak jsme museli nejdříve zrušit květnový Memoriál Martina Chaloupky, červnové letní divadlo, nahradit tradiční pouť
jen varhanním koncertem a letní zábavou
pod terasami, zrušeno bylo i srpnové letní
divadlo na terasách a zářiové představení
Cimrmanů a kvůli počasí nedopadlo ani
srpnové letní kino. A kvůli Covidu jsme
bohužel nuceni přesunout na příští rok i
připravený adventní program, včetně
setkání seniorů a mikulášské besídky. A tak
nám jako symbol Vánoc zůstane alespoň
postavený Jírův betlém a nasvícení kostela. Ale jsou i horší události a věřme, že
zase bude líp.
Podařilo se však dokončit přístřešek pro
kontejnery na tříděný odpad u Údolanky,
zrekonstruovat kompletně čekárnu u zastávky MHD u Janečků, kterou vzápětí
dámy Jana Blažková a Lina Wagner za pomoci Martina Blažka proměnily v „obrazovou galerii“, když podobná čekárna
u OÚ je ve stylu „knihovny“. Byly zahájeny úpravy na koupališti (letos zatím jen
oplocení) a koncem listopadu budou
vyměněny technologie zapáchajících
čistíren odpadních vod u kavárny a hospody. Z místních komunikací byla opravena ta od Antošů směrem do luk pod
nádražím.
Vloni touto dobou jsme intenzivně hledali
nového provozovatele obecní hospody,
kterého jsme nakonec na druhý pokus
našli. Ale jak ukázal čas, pro obec ne toho
pravého, a tak jsme museli nájemní smlouvu k 31. 3. 2021 výpovědí ukončit a nezbývá než věřit, že nás nový nájemce
(doufejme od dubna) nezklame a hospoda
bude bez problémů sloužit jako „kulturní
stánek“ opět nám všem.
A poslední, o čem bych se rád zmínil, je
krajská silnice, procházející naší obcí. Její
stav je v některých částech přímo havarijní, a tak je silnice označena i na mapě
stavu krajských silnic na webových
stránkách Libereckého kraje. Mnoho let je

plánována její oprava, v poslední době
dokonce oprava komplexní, tedy včetně
podkladových vrstev, propustků a mostů a
nového odvodnění. Projekt je vypracován,
je vydán územní souhlas, bohužel se ale
zatím kvůli nesouhlasným vyjádřením
několika spoluobčanů nepodařilo zajistit
stavební povolení a vyjednané dotační
finanční prostředky byly použity jinde.
Přestože se Liberecký kraj plánu celkové
rekonstrukce nevzdává, příští rok budou
celoplošně opraveny alespoň ty nejhorší
úseky, převážně v Novině.
Ale ani špatný stav silnice neodrazuje
mnohé motoristy z okolí od toho, aby si
přes naši obec krátili cestu do zaměstnání,
zvláště nyní, kdy není možné jezdit přes
Ještěd. A pro mnohé je bohužel i povolených 50 km/hod málo a tuto rychlost
překračují. Schválně, tipněte si, kolik aut
denně v září letošního roku projelo kolem
obecního úřadu a kolik z nich překročilo
povolenou rychlost? (Odpověď najdete
uvnitř Zpravodaje.) Snažíme se to dlouhodobě změnit, problém jsme opakovaně
konzultovali s Policií ČR i s odborem
dopravy Libereckého kraje, vyjednáváme
spolupráci s Magistrátem města Liberec
ohledně účinných měřičů rychlosti a hlavně následného vymáhání pokut. Snažíme
se i do projektu rekonstrukce ještě dodatečně zařadit zpomalovací opatření, ale
není to tak jednoduché, jak to mnohým na
první pohled připadá. Jednak nejsme vlastníky komunikace a pak narážíme na platnou legislativu.
Závěrem mi dovolte, abych Vám a Vašim rodinám popřál jménem celého zastupitelstva obce příjemné prožití vánočních svátků, v letošním roce zvláště
hodně zdraví, a v roce 2021 co nejvíce
spokojenosti a vzájemného porozumění.
Váš starosta obce
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Na Štědrý den pro Vás
připravujeme

VÁNOČNÍ MŠI SVATOU,
která se bude konat od 22:00 hodin
pod širým nebem v centru obce
na terasách

POMOC COVID 19

Pøíjemné prožití svátkù vánoèních, úspìšný a zdravý rok 2021
přeje Obecní úřad Kryštofovo Údolí

Ocitnete-li se někdo kvůli nemoci covid
19 v nouzi a nebude vám mít kdo nakoupit potraviny nebo léky, kontaktujte
místostarostku Janu Blažkovou –
telefon: 774 294 894 nebo velitele SDH
Kryštofovo Údolí Jiřího Hübsche ml. –
telefon 777 033 683, rádi pomůžeme.
I nadále platí, že si na OÚ můžete vyzvednout látkové roušky a dezinfekci.

Zpravodaj Obce Kryštofovo Údolí

Krátké zprávy z obce
Sametová lavička
V létě byla k lípě republiky umístěna slibovaná Sametová lavička, jako upomínka na
listopadové události v roce 1989. Lavička
je z dílny pana Loukoty z naší vesnice a dotvořila příjemné zátiší s krásným výhledem na kostel sv. Kryštofa. Užijte si ten
příjemný pohled.
JB

Naše silnice v krajské správě
Blížící se údajná rekonstrukce silnice,
včetně informací, jež zcela zřejmě nepovedou k bezpečnějšímu provozu než je
dnes, mě vedou k sepsání veřejného
mínění, jež jako právní argument může
starosta naší obce použít nejen při stavebním a řízení.
Doufám, stejně jako mnozí, že se silnice
opraví, objeví se zpomalovací bezpečnostní prvky, zmizí svodidla dálničního
typu, vyčistí se odvodňovací příkopy,
omezí rychlost a třeba nainstaluje trvalé
měření se záznamem.
Možnost podepsání veřejného mínění je na
obecním úřadě.
Allan Janeček

Nová čekárna na autobusové
zastávce v dolní části obce
Tak, jak jsme slíbili, jsme i učinili. V dolní
části obce byla zbourána stará zastávka,
která byla vybudována v období socialismu v rámci akce „Z“. Na její místo byla
postavená zastávka nová, hrázděná, podle
vzoru těch zastávek zcela na začátku a
v centru obce. Upravili jsme i okolí zastávky a zaseli trávu. Stavba je to poctivá,

použity byly opravdu ty nejlepší materiály.
Přesto nám přišla tak nějak prázdná. A pak
slovo dalo slovo a my našli uplatnění pro
staré, vyřazené obrazy a věřím, že ještě zažijí svou slávu. Tímto děkuji Alici za obrazy a Lině s Martinem za pomoc. Seznamte
se z naší novou „galerobudkou“ a porovnejte současné foto s fotem nedávným.
Věřím, že vás potěší. V příštím roce dáme
ještě do pořádku zastávku naproti penzionu U Údolanky.
JB

Sekáči v údole
Návratem k původnímu hospodaření, alespoň v nějaké míře nám způsobí kromě
mozolů a bolavých zad, dobrý pocit a možnost se sejít nejen v hospodě. Jen se podívejte na tu nádheru. Jako ve Švýcarsku.
Děkuji Radkovi Nováčkovi, že do toho šel a
poprosím ho za rok, aby vše zopakoval a
nebál se přizvat celou vesnici. Stráň je dost
veliká. Díky.
Allan Janeček

Odstávky v dodávkách elektrické energie
Na základě dlouhodobě plánované a společností ČEZ včas oznámené celodenní
odstávky dodávky elektřiny dne 22. října
2020, na kterou jsme měli všichni dost času
připravit se, a to i v aktuální situaci, jsem
byl několika spoluobčany upozorněn na její
nevhodnost vzhledem k nouzovému stavu a
s ním spojenými opatřeními typu home
office nebo on line výuka. Snažil jsem se
těmto občanům vysvětlit, že plánování
akce, při které je nutné zajistit v jednom
čase na jedno místo několik subdodavatelů,
trvá 1 – 2 měsíce. A takových oprav je po
celé republice celoročně mnoho. V našem
případě se jednalo o výměnu stožáru a
několika konzol na podpěrných bodech
VN, poškozených po vichřici v květnu
letošního roku a jakýmkoliv posunem do
jiných termínů, při současné covidové
situaci zřejmě nejdříve na leden, bychom
riskovali v případě dalšího poškození
zmíněných podpěrných bodů VN mnohem
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delší odstávku a k tomu ještě v plné topné
sezóně. Bohužel ani toto vysvětlení, které
mimochodem není naší povinností, někteří
jedinci nepochopili nebo spíše nechtěli
pochopit a nadále trvali na tom, že by
takové akce v době, kdy jsou oni a jejich
děti doma, probíhat neměly.
Tato odstávka byla ještě oznámena i písemně na mnoha místech v obci (převážně
vylepením na sloupy), od nového roku
tomu tak již nebude a ČEZ bude zasílat
pouze sms zprávy těm, kteří se zaregistrují
na jejich webových stránkách do systému.
Pro zaregistrování zadejte do vyhledávače:
Odstávky/ČEZ Distribuce nebo přímo:
www.cezdistribuce.cz/odstavky,
a následně vyplňte požadované údaje.
Ne všichni mají internet, a tak bude obec
i nadále upozorňovat na poruchy, o kterých
se dozví, a to prostřednictvím infokanálu.
Starosta

Číslo 57 – 2020

Údolský advent 2020
Už si pomalu zvykáme, že v roce 2020 je
spousta věcí jinak, a že nám to možná není
příjemné. Jediné, co s tím můžeme dělat, je
to celé přijmout, prožít a poučit se z toho.
Bylo to pro mne velmi nelehké rozhodnutí,
ale adventní i vánoční kulturní program se
v letošním roce s ohledem na současnou situaci ruší. Co ale zachováme, je adventní
výzdoba. Bude nasvícen kostel sv.
Kryštofa, Jírův betlém i budova obecního
úřadu.
I v letošním roce je pro vás připraven nástěnný kalendář, tentokrát s kresbami
Lukáše Černého. Je k zakoupení u mě nebo
na OÚ za cenu 130,-Kč.
A přeci jedna novinka, která vás snad

potěší. Nechala jsem namalovat vystřihovací papírový betlém s motivy Kryštofova
Údolí. Betlém dostanou rodiny s malými
dětmi s trvalým bydlištěm v obci jako
pozornost k Mikuláši. Vy ostatní si můžete
betlém zakoupit na OÚ za cenu 80,-Kč. Tak
má zase po letech Kryštofovo Údolí nový
betlém.
I přes veškeré komplikace vám všem přeji
příjemný a klidný advent, plný rozjímání a
do nového roku hlavně pevné zdraví.
Věřím, že ten rok 2021 bude lepší a v něčem
pro nás bude znamenat i nový začátek. Už
jen pro tu jedničku ve svém označení.
Jednička přeci značí nový začátek.
JB

Kryštofovodolský betlém

I sport v naší obci (občas) žije
Místní spolek tenisových nadšenců sdružených v TJ Kryštofovo Údolí, z. s. se každý rok snaží, aby sportoviště na kraji obce
nedělalo ostudu a mohlo sloužit každému
zájemci o sport. Letos členové spolku dokončili obnovu oplocení, provedl se
průklest náletových dřevin v těsném okolí
sportoviště a plotu a věříme, že příští rok
opravíme i tu nehezkou tréninkovou zeď.
Ale nejen prací živ je sportovec. A tak jako
každý rok, i letošní poslední srpnová sobota byla ve znamení tenisového turnaje.
Opět se hrály čtyřhry, dvojice libovolného
složení a velmi různých tenisových zkušeností. U nás má každý šanci! Počasí nám
přálo a všichni zúčastnění tak mohli nejen
poměřit své síly a tenisové dovednosti s
ostatními, ale zároveň si užít slunečních
paprsků spolu s mnoha hosty a rodinnými
příslušníky, kteří přišli aktivní sportovce
podpořit. Výsledky nejsou to nejpodstatnější, protože jako vždy vyhrál sportovní duch a dobrá nálada, což je v letošním divném (covidovém) roce asi to nejdůležitější. Sportu zdar!
TJ Kryštofovo Údolí, z. s. chce také
poděkovat obci Kryštofovo Údolí za
dlouholetou podporu. Náš spolek je otevřený každému sportovnímu nadšenci, a
hlavně sportoviště je otevřené pro každého
tenisového fandu. V případě zájmu o hru
nebo členství v klubu kontaktujte předsedu
na hubkal@seznam.cz.
Malé hřiště i tréninková zeď jsou přístupné
neustále.

Nová brána u kostela
V září se podařilo dokončit rekonstrukci
kované hřbitovní brány. Kompletní
rekonstrukci provedl liberecký kovář
Pavel Šlajs. Chtěli jsme nechat umístit
novou kovanou bránu i do vchodu od fary,
ale NPÚ v Liberci trvá na tom, že vhodnější bude replika brány dřevěné, viz
historické foto. Autor historického fota je
Rudolf Ginzel, počátek 20. století, uloženo
v Severočeském muzeu v Liberci, reprofoto I. Peřina (2015). Věřím, že brzy bude
podoba brány vyjasněná a nám, jakožto
správci, se konečně podaří uzavřít areál
hřbitova.
JB

Když sv. Kryštof, tak sv. Kryštof
Nedělní Poutní mše byla krásná, kouzelná
atmosféra, velice dobrá nálada, byla cítit
pospolitost. Věnována patronu Kryštofova
Údolí měla i určité poslání, o které se chci
podělit. Ve smyslu života kdy, “ chybovat je
lidské, odpouštět je božské”, zůstala mi tři
témata ze dvou příběhů:
STRACH je součástí života a je dobré žít
tak, aby se člověk nemusel za sebe stydět.
Být sám sebou a nehrát si na někoho jiného.
Je nejspíše nutností, že život přináší to
dobré i zlé a někteří z nás slouží dobru a

někteří zlu. Tak to prostě je a vše má své
místo. Je důležité si to jen přiznat.
NEJDE to prostě neexistuje, může to být
obtížné, nad naše schopnosti, mimo náš
zájem, ale prostě vše je možné, když se
chce.
RADOST by měla naplnit život a i věci
vážné je možné projednávat s úsměvem.
Poselství sv. Kryštofa je silné. Může nám ho
připomínat cedule s názvem obce při silnici
a nebo socha, jež nejspíše bude vztyčena na
zahradě údolské fary.
Allan Janeček
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Reakce na článek Oprava zvonice v roce 2000 (Zpravodaj 6/2020)
Ráda bych připojila několik řádek k “Úvaze nad historickými souvislostmi, které
vyšly ve Zpravodaji 6/2020 a byly reakcí na
článek “Oprava zvonice v roce 2000”.
Především bych alespoň touto cestou chtěla
poděkovat krajanským spolkům a sdružením a v první řadě všem našim Německým spoluobčanům, vyhnaným z jejich
domovů, za jejich nezištnou a obrovskou
finanční pomoc , bez ní by možná kostel sv.

Kryštofa a ani zvonice v Kryštofově Údolí
už nestály. Oba objekty byly po více než
čtyřicetileté “péči” Československého státu v dezolátním stavu.
Nechci se pouštět po tisící a prvé do polemizování o tom, kdo komu co a kdy udělal.
Dnes žijeme Díky Bohu ve sjednocené
Evropě, která od roku 1945 žádný válečný
konflikt neprožila a doufejme, že i pro časy
budoucí bude ochráněna. Jedním z národů,

který tvoří její pilíř jsou právě Němci.
Němci se jako málokterý národ dokázal ze
své minulosti poučit, svou nacistickou minulost odsoudit a pokud je to vůbec možné,
se za ni omluvit .
Myslím tedy, že pánové Lautner a Scholze
mají právo na svůj vzkaz budoucím, oni se
o obnovu zvonice v nemalé míře zasloužili.
Kdyby se o ni zasloužil někdo jiný, mohl
zanechat vzkaz svůj.
Lina Wagner

Hasiči mají nové auto
Tak už je to tady! Konečně máme nové
hasičské auto v garáži!
Dne 11. 9. 2020 jsem jel s panem starostou
do Auto Trutnov pro naše nové auto. Zde
nám bylo auto předvedeno a předáno a pak
nám už nic nebránilo přivézt auto k nám do
obce. Auto bylo týž den předvedeno členům
SDHKÚ. Hned se začalo pracovat na
přihlášení do RSV a IZS. Cesta to byla
opravdu dlouhá a přihlásit hasičské auto v
době různých omezení nebylo nic lehkého.
Vše se ale povedlo a dnes už je vše tak, jak
má být.

Něco málo ke specifikaci DA-L1Z
Dopravní automobil Ford Transit kombi
L4H2 o celkové hmotnosti 3 500 kg je dlouhý 6 131 mm, výška vozu včetně výstražného zařízení je 2 736 mm a šířka včetně
zpětných zrcátek 2 474 mm. Maximální
hmotnost brzděného přívěsu je 2 000 kg,
nebrzděného 750 kg. Pod kapotou se
ukrývá řadový naftový čtyřválec 2,0 TDCi
EcoBlue o výkonu 125 kW spojený se
šestistupňovou manuální převodovkou.
Poháněna jsou kola zadní nápravy s možností zapnout i kola přední. Pod motorem je
umístěn ocelový plech sloužící jako
ochrana před proražením. Obě nápravy jsou
osazeny koly vybavenými pneumatikami

konstruovanými pro provoz na sněhu a
ledu. Kabina osádky je vybavena devíti
sedadly. Umístěna jsou ve třech řadách
orientovaných ve směru jízdy. Nechybí
výsuvná boční okénka a tónovaná skla
vzadu. Pod druhou a třetí řadou sedadel se
nacházejí hliníkové výsuvné šuplíky
sloužící k uložení např. vody na pití,
výstražných vest, zastavovacích terčů či
pracovních rukavic a upínacích popruhů.
Interiér je dále vybaven druhým výměníkem topení a klimatizací pro druhou a
třetí řadu sedadel. O teplo se v případě
zhaslého motoru stará nezávislé horkovzdušné topení Eberspacher/Airtronic D4
o výkonu 4 kW. Mezi zavazadlovým prostorem a osádkou je umístěna plná přepážka
oddělující oba prostory. Podlaha v zavazadlovém prostoru je vyztužena hliníkovým slzičkovým plechem. V zadním prostoru se nachází držáky na potřebné vybavení automobilu k časnému zásahu.
Je zde i držák na AED (který jednotka také
vlastní). Zvenčí je na pravých zadních
dveřích uchycen žebřík, sloužící k výstupu
na střešní nosič. Na boku se nacházejí dvě
zásuvky pro pracovní magnetický světlomet s třímetrovým kabelem. Vozidlo má
zvláštní světelné a zvukové výstražné

zařízení Whelen červenomodré barvy. O
spojení s KOPIS se postará vozidlová
radiostanice včetně tlačítkového mikrofonu
Motorola, ve vybavení nechybí ruční
radiostanice Motorola MT40 a dvě ruční

svítilny, včetně rychlodobíjecího zařízení.
V základní výbavě dopravního automobilu
najdeme variabilní ruční vyprošťovací
nástroj, lékárničku velikosti III, ruční hasicí
přístroje, vytyčovací pásku, kompletní
zdravotnický materiál. Kalové čerpadlo PH
1000, hasičské armatury, lezecké armatury.
K nadstandardnímu vybavení, které nám
pořídila obec, patří tablet pro komunikaci s
KOPISem a kamera pro záznam jízdy a
zásahu.
Slavnostní předání proběhlo za velice špatného
počasí. Ale i tak se za
přítomnosti pana starosty, paní místostarostky a náměstka pro
dopravu z kraje a kolegů
z Chrastavského okrsku
a pár občanů vše povedlo. Na slavnostní
předání se můžete
kouknout na YouTube /
SDH Kryštofovo Údolí.
Jiří Hübsch ml.

Do hasičárny bylo zakoupeno nové plovoucí čerpadlo, které po mnoha letech nahradilo čerpadlo staré.
4
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Jak funguje infokanál a aplikace V obraze
Jak být správně a o všem informován?
Podle vašich reakcí se zdá, že
nejúčinnějším obecním informačním
prostředkem je infokanál. Je to portál, přes
který posíláme informace pomocí sms,
která se pošle všem zaregistrovaným
občanům. Cena jedné sms je 1 Kč, resp.
266,- Kč, neboť k dnešnímu dni je v
systému zaregistrováno 266 občanů. Jedna
sms může mít 160 znaků, proto se někdy ty
zprávy mohou zdát příliš stručné. Vždy se u
jedné rozesílky snažíme vejít do 160ti
znaků, aby se její cena zbytečně
neprodražila. Vzhledem k poměrně vysoké
ceně této informační služby jsme se
rozhodli pro lepší, levnější variantu, která
umožňuje rozesílat víc druhů zpráv i daleko
obsáhlejších. Je to aplikace „V Obraze“,
která přináší přehled aktualit z webu
vybraných obcí, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o
pořádaných akcích, můžete si prohlédnout

fotografie nebo dokumenty vyvěšené na
úřední desce vybrané obce. Aplikaci si
můžete jednoduše stáhnout do vašeho
chytrého mobilního telefonu. Víme, že
mnozí z vás aplikaci již využívají a
pochvalujete si jí. V momentě, kdy se tedy
něco nového objeví na webových stránkách
obce, upozorní vás na to aplikace přímo v
mobilním telefonu.
Dalším, více tradičním, konzervativním
informačním prostředkem je Zpravodaj,
kde se snažíme inzerovat především
plakáty dvou větších kulturních celků v
Kryštofově Údolí a to adventní program a
program Údolských letních večerů. Zpětně
informujeme o zajímavých událostech, jež
se v obci udály. No a na závěr mi dovolte
zmínit nástěnky a oficiální úřední desku
OÚ. Zatímco na nástěnkách aktualizujeme
plakáty a dáváme různá oznámení, na
úřední desce umístěné u OÚ se dle zákonné
povinnosti uveřejňují všechny obecně

závazné vyhlášky a nařízení, dále záměry
nakládat s obecním nemovitým majetkem a
také například program připravovaného
zasedání zastupitelstva. Chce-li někdo
zaregistrovat do infokanálu, prosím o

zaslání vašeho jména, příjmení, adresy v
Kryštofově Údolí či Novině a telefonního
čísla, na které chcete zprávy zasílat. To vše
na email mistostarosta@kudoli.cz. Máteli někdo chuť pomáhat se vznikem
obecního Zpravodaje, napište mi tamtéž.
Předem děkuji a buďme všichni dobře
informováni, buďme v obraze.
JB

Rozmohl se nám tady takový nešvar
Ano, to je známá hláška herečky Evy
Holubové ve filmu „Pelíšky“. Ne, že by děti
v naší obci nepoužívaly sprostá slova, ale já
mám na mysli něco jiného, možná vážnějšího. Náš nešvar se týká odkládání domácího komunálního odpadu do odpadkových košů na zastávkách MHD a v centru
obce a do kontejnerů na tříděný odpad.
Systém odpadového hospodaření v naší
obci nestanovuje paušální poplatek na osobu, jak je tomu ve většině měst a obcí,
protože považujeme za spravedlivější platit
jen za skutečně vyprodukovaný odpad a mít
možnost volby četnosti vývozu, případně si

jen občas koupit označený pytel. Navíc by
majitelé rekreačních objektů platili v podstatě na dvou místech. Proto je popelnice
dobrovolná, ale je předpokládáno případné
zakoupení jednorázového pytle za 68,-Kč.
Počet domácností, včetně rekreačních
objektů, které nemají popelnici a za celý
rok si nekoupí ani jeden pytel je v obci
zhruba 150, tedy celá polovina, z toho cca
65 se v obci zdržuje často a cca 25 dokonce
trvale. A i když zákon o odpadech říká, že
odpad je nutné likvidovat v místě vzniku,
pro některé spoluobčany je zřejmě i těch
68,-Kč měsíčně mnoho a raději domácí

odpad v lepším případě odvezou někam jinam, v tom horším ho vhodí do popelnice
sousedovi nebo jak už bylo řečeno do
některého odpadkového koše. A tak díky
nim již neinstalujeme po obci další nové
odpadkové koše a počet těch stávajících
redukujeme. Pokud se dotyční při čtení
těchto řádků nezamyslí nad svým chováním a hlavně ho nezmění, nezbyde nám, než
přistoupit buď k zavedení paušálního
poplatku na osobu nebo k nejkrajnějšímu
řešení, kterým je pořízení fotopastí za
účelem zjištění těch neukázněných.
Starosta

Statistika průjezdu vozidel podle radaru u obecního úřadu
Ze záznamů na paměťové kartě měřiče
rychlosti u Obecního úřadu vyplývá, že ve
směru od Liberce projelo během září průměrně 1135 vozidel denně. Zhruba 40%
řidičů dodrželo doporučenou rychlost 30 –
40 km/hod, 47% jelo rychlostí mezi 40 – 50
km/hod a přibližně 13 %, což je 150 vozidel
překročilo maximálně povolenou rychlost

50 km/hod. Nejvíce bylo naměřeno 89
km/hod. To vše v jednom směru, ale podobné je to i ve směru opačném, takže počty
vozidel, včetně těch neukázněných, jsou
dvojnásobné. Ze zaznamenaných údajů
dále vyplývá, že nejvíce aut projíždí ve
středu a při slušném počasí v sobotu a každý den pak ve špičkách mezi 6. a 8. hodinou

ranní a odpoledne mezi 15. a 17. hodinou.
Údaje budeme nadále sledovat i v ostatních
měsících a poslouží nám určitě i jako
argument pro námi požadovaná opatření
proti argumentu, že máme v obci minimální
nehodovost. Dodávám jen, že ZATÍM a věřím, že to nezakřiknu.
Starosta

Dodatek ke článku Statistika průjezdu vozidel podle radaru o obecního úřadu
Nešťastnou dopravní situaci se snažíme řešit. V srpnu byla náměstkovi pro dopravu
Janu Svitákovi odeslána žádost o pomoc
s dopravní situací v Kryštofově Údolí.
Žádali jsme konkrétně o následující opatření:
1) Přeřazení části komunikace II/592 mezi
komunikace III. třídy

2) Zvážení nutnosti nákladné celkové rekonstrukce
3) Omezení průjezdové rychlosti ve vesnici
na 30 km/h
4) Vybudování zpomalovacího ostrůvku na
začátku obce a v centru
5) Odstranění dálničních svodidel v centru
obce

6) Zvýšenou kontrolu vjezdu velkých a těžkých nákladních vozidel
7) Pomoc s úsekovým či jiným efektivním
měřením rychlosti v obci.
O výsledcích naší snahy vás budeme informovat.
JB

Zpravodaj je 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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Ohlédnutí za Údolskými letními večery
I v letošním roce jsme pro vás měli
připravený letní kulturní program, tzv.
Údolské letní večery. Do jejich průběhů
nezasáhl pouze covid 19, ale i nepříznivé
počasí. Kvůli lokálním záplavám se nemohlo konat letní kino v červnu a kvůli
silné průtrži mračen to v srpnu. Vzhledem
k epidemiologickým nařízením se Údolská
pouť konala ve výrazně skromnějším
formátu, v sobotu byl v kostele sv. Kryštofa
varhanní koncert, večer letní parket v centru obce na terasách a v neděli poutní mše.

Onemocnění covid 19 bohužel zasáhl i divadelní soubor Za 125 kop grošů, který měl
v Kryštofově Údolí v září předvést cimrmanovskou hru Akt. Zcela bez omezení
mohlo ale proběhnout letní divadlo na
terasách i všechny povídací večery s milými hosty. Letos Kryštofovo Údolí jako
Host v muzeu navštívila spisovatelka
Radka Denemarková, dále moji spolužáci
a kamarádi herec Michal Novotný a politik
Vít Rakušan a s koncem léta opakovaně
přijel i herec Jiří Lábus. Přes veškeré

nepříznivé epidemiologické podmínky i
rozmary počasí byly všechny uskutečněné
akce velmi hojně navštíveny. Moc nás to
těší a motivuje k organizaci dalších takových zážitků pro vás. Jen to letní kino, to
mě mrzí moc a tak vám slibuji, že příští rok
začneme hned s pěkným počasím a dáme si
ho aspoň třikrát za to léto.
JB
Foto účastníků povídání se spisovatelkou
Radkou Denemarkovou, která poté pokřtila novou příruční knihovnu v centru obce.

Z údolské kroniky 1913
Počasí
Silné jarní mrazy poničily ovocné stromy,
takže byly bez úrody. Do srpna často
pršelo, seno se dařilo sklidit pouze z
horních partií svahů. Žito se sklízelo
nedozrálé v půli srpna. Nová výsadba
nebyla kvůli dešti možná. Málo ovsa i
brambor. První bouřka přišla 20. dubna,
poslední 14. prosince.

Elektřina

Lom

Bylo vybudováno veřejné osvětlení v obci.
Od kraje Rokytnice až po hranici Noviny
osvětlovalo silnici 26 lamp.
Neštěstí
23. 11. utonul v příkopě blízko domu č.45
Wenzel Drümer, důvodem byl alkohol.

Amadeus Ressel z Jablonce n./N. zakoupil
dům č.11 v Rokytnici a otevřel tam lom na
těžbu vápence. (Dnes je tam tenisový kurt.)
V Dolní Chrastavě u nádraží zároveň
zahájil stavbu pece na pálení vápna.
S použitím Heimat-Post č.145/2011 L. Řehák

Nové razítko Kryštofova Údolí v rámci svatojakubského putování
O příběhu a duchovním poslání historické tzv. Žitavské svatojakubské cesty jsme již psali. Jejím prvním
etapovým místem vždy bylo Kryštofovo Údolí. I z tohoto důvodu jsme nechali v centru obce umístit
informační tabuli, kde je popsán celý severní úsek cesty. Zatím se bohužel nedaří sehnat nemalý finanční
obnos na rekonstrukci areálu kostela sv. Kryštofa v centru obce. Právě objekt fary by v budoucnu měl sloužit
jako ubytovna poutníků. Od nového roku bude mít Kryštofovo Údolí své vlastní poutní razítko, které bude
k dispozici na několika místech v obci, konkrétní místa upřesním později. Razítka si poutníci tisknou do
jakýchsi pasů, zvaných credenciály. Zkuste někdy i jen kousek Svatojakubské pouti, třeba z Žitavy do
Kryštofáku, má to své kouzlo.
JB
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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

