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Úvodní slovo starosty
Pokračování ze strany 1

S nástupem hezkých dní se vrátíme také
k v loňském roce započatým opravám
všech dřevěných sezení a prvků v obci.
V nejbližších dnech bude také nejspíše
řada z Vás oslovena inženýrskou kanceláří, zpracovávající projekt na rekonstrukci krajské komunikace kvůli využití
pozemků, ať již dočasnému, tak trvalému. Pokud byste z tohoto či jiného důvodu potřebovali nahlédnout do projektové
dokumentace, obraťte se prosím na mne,
výkresy mám k dispozici a rád vám sdělím vše potřebné.
Na závěr bych se ještě rád zmínil
o novém článku v tomto a následujících

zpravodajích. Vedením Zdravotnické záchranné služby jsem byl požádán o možnost otisknout ve zpravodaji seriál článků
týkajících se činnosti záchranné služby
a vhodných návodů pro občany, jak se
v případě nastalé situace, kdy potřebujeme pomoci, zachovat a postupovat. Díky
tomu se tedy můžeme všichni s prací
a postupy záchranné služby na stránkách
zpravodaje postupně seznámit.
Nyní vám již popřeji jen co nejvíce nádherných jarních dnů a na shledanou při
některé z připravovaných akcí, či veřejné
schůzi zastupitelstva.
Tomáš Zelený, starosta obce

Jarní úklid
Obecní úřad v Kryštofově Údolí
oznamuje, že sběr objemného
a nebezpečného odpadu proběhne

v neděli 27. května 2018
v době od 9.00 do 16.00hod.
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. U penzionu Údolanka
Nebezpečný odpad – baterie a akumulátory,
zbytky barev, ředidel, tuků, kyselin a louhů,
léků apod. bude tak jako v minulých
dvou
letech
shromažďován
vedle
velkoobjemových kontejnerů a odvážen
společně s nimi. Tekutiny musí být
v nepoškozených uzavřených nádobách.

Požární nádrž se po opravách břehů pomalu napouští

Žádáme všechny občany a rekreanty, aby
dbali pokynů obsluhy a 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.

Co nás v následujících dvou
měsících čeká:
30. 4. 2018 – Pálení čarodějnic
19. 5. 2018 – Chaloupkův memoriál
16. 6. 2018 – Oslava k 5 letům založení Přírodního klubu
Mraveniště
Více informací k těmto akcím naleznete na webových stránkách obce a na vývěskách.
2

Zimní svoz odpadů – problém vyřešen
Problém vyřešen - to zní až příliš
optimisticky, ale teprve čas ukáže, zda
je nový koncept udržitelný a jak bude
fungovat. Nicméně v tuto chvíli mohou
obyvatelé Noviny v části za viaduktem
i ti, žijící naproti kostelu, hodit za hlavu
každoroční starosti kolem zimních
patálií s komunálním odpadem.
Od mého nástupu do funkce starosty
jsem se každou zimu, včetně té letošní,
setkal s výtkami na nespravedlivost
či nefunkčnost dlouholetého systému
zimního svozu odpadů z těchto
částí obce, kam kvůli terénním
podmínkám nebylo možno zajíždět
klasickým svozovým automobilem
a nevyřešilo to ani nasazení menšího
dvounápravového vozu s pohonem na
všechna čtyři kola. Z toho důvodu byl
v Novině zvolen způsob přidělování
pytlů a ke kostelu, kde jsou domy
více pohromadě, byl přistaven velký
kontejner. V obou případech tak bylo
nutno komunální odpad dávat do pytlů
a ty pak odnést do kontejneru nebo
přepravit do bedny ke krajské silnici,
což samozřejmě není příliš komfortní.
Od samého začátku jsem s FCC (tehdy
ještě ASA) řešil tento problém, ale
bez valného výsledku, neboť se zde
pro FCC jedná o zanedbatelný počet
nádob a prostředky vynaložené na
individuální svoz by byly příliš vysoké.
Samozřejmě nejsme jedinou obcí,
která má úzké silničky v kopcovitém
terénu, tudíž jsem zjišťoval stav i jinde
a ve většině případů je nastavený
systém velkých kontejnerů, kam
je nutno odpad vozit, popř. musejí
občané nádoby přesunout na místo,
kam velké auto zajede. Letos jsem
ještě zjišťoval situaci u konkurenční
společnosti Marius Pedersen, ale i ti
disponují obdobnou technikou jako
FCC a situace se svozem složitějších
míst je stejná.
Po posledních nepříliš optimistických
jednáních se svozovými firmami bylo
jasné, že pokud se má situace změnit,
bude muset převzít odpovědnost
za svoz odpadu z těchto míst obec,
což ale vzhledem k prostředkům
a
zaměstnancům,
kterými
obec
disponuje, nebylo s jistotou pravidelnosti

proveditelné. Nakonec jsme se dohodli
s FCC, že nám na zimní období zapůjčí
nádoby navíc, které budeme mít uloženy
ve stodole a vždy v úterý večer nebo
ve středu ráno je za pomoci traktoru
rozvezeme do zmíněných částí obce
a plné svezeme na jedno místo, odkud
je již popeláři vyvezou. Takto budeme
postupovat vždy od 1. 12. do 28. 2. ,
pokud by povětrnostní podmínky
neumožňovaly klasický svoz mimo toto

období, tak bude svoz traktorem rozšířen
dle potřeby.
Vzhledem k tomu, že zimy jsou
poslední dobou mírnější, použijeme na
úhradu této služby ušetřené prostředky
ze zimní údržby tak, aby nedošlo
k navýšení nákladů na likvidaci odpadů
pro občany.
Pro všechny napříč celou obcí tak od
nynějška zůstává systém svozu odpadů
stejný jako v létě.

Úryvky z Údolské kroniky - rok 1905
Počasí a úroda
Počasí bylo v tomto roce pro úrodu příznivější než v roce předešlém, úroda
brambor byla výnosná, což je pro naši
obec nejdůležitější plodina. Žito a oves
výnosné, jaro až do konce dubna nepřálo polním pracím kvůli častému dešti
a sněžení. Léto bylo lepší, seno i obilí
bylo uloženo za sucha. Na podzim denně
pršelo. Opět málo ovoce, hlavně hrušek
a švestek. Jablka téměř žádná. Kvůli suchu v minulém roce dostala obec státní
subvence ve výši 450 Korun a z daní 440
Korun, které byly rozděleny mezi poškozené zemědělce.

Schiller

ti Zámeckého vrchu (Hamrštejna) za
viaduktem. Bylo rozhodnuto zřídit zastávku v Andělské Hoře, otevřena byla
14. 1. 1906.

Cesta k nádraží
V tomto roce bylo kvůli poškození divou
zvěří vysázeno 50 nových stromků na
cestě k nádraží. Také vrchnost přispěla
dodáním 100 stromků. V 8 hodin večer
po vysazení neznámý vandal ulámal 16
nových stromků.

Výstavba továrny
V Andělské Hoře vystavěla firma Feigl
a Widrich novou velkou továrnu.

Oltář

9. Května proběhla ve škole oslava
a vzpomínka ke stému výročí úmrtí básníka Fridricha Schillera. Po proslovu
učitele Seiberlicha obdržel každý žák
životopis básníka. 20. 5. uspořádal pěvecký spolek na počest Schillera pochodový průvod se zastupiteli obce a spolky.
Mezi domy č.78 a 79 (dnes vyhořelým
hostincem a Svačinkovými) byl zasazen
Schillerův dub.

Oltář božího těla, který udržovala přes
100 let rodina Patzeltů z domu č.135
a 22, byl odevzdán k renovaci. Toho se
ujal malíř Rudolf Richter z č.p.82. Zastupitelé obce se postarali o truhlářské
práce (nová prkna). Náklady 109 Koruny byly vybrány dobročinnou sbírkou.
Poté převzal oltář do opatrování a k výstavě pan Josef Schwarz z č.77.

Změna majitele

Obyvatelstvo

V tomto roce byl v exekuci prodán dům
č.185 (Údolanka), na konci roku je stále
neobydlen.

Narodilo se 23 dětí, zemřelo 19 osob
a sezdáno bylo 6 párů. Pro zajímavost,
v roce 1890 žilo v údolí 902 obyvatel,
v roce 1900 883. Je zde tedy patrný úbytek obyvatel. Další sčítání bylo provedeno až v roce 191.0

Železnice
V uplynulých letech usilovala obec Andělská Hora s podporou Rokytnice a Kryštofova Údolí o zřízení zastávky na
Žitavsko-Liberecké dráze v blízkos-

S použitím Heimatpostu č.132/2005
Leonhard Řehák
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O obecním lese obce Kryštofovo Údolí
2. díl – o způsobu
hospodaření
v obecním lese
Význam lesa jako zásadní složky životního prostředí podtrhuje skutečnost, že
hospodaření v lesích je upraveno samostatným zákonem, jímž je tzv. lesní zákon,
zákon č. 289/1995 Sb.
Les je považován za národní bohatství
a ve veřejném zájmu jsou zákonem omezena určitá vlastnická práva a stanoveny
základní povinnosti. Na některé činnosti
pak vlastníci mohou žádat dotace.
Hlavním partnerem vlastníka při zabezpečení odborné úrovně hospodaření v lese
je odborný lesní hospodář. Pro vlastníky
méně než 50 ha lesa je jeho činnost hrazena státem a tak je to i v případě lesa obce
Kryštofovo Údolí.
V obecním lese působím od roku 1997
a při hospodaření preferujeme tzv. nepasečný způsob, při němž jsou posuzovány
jednotlivé stromy s ohledem na jejich
individuální vlastnosti a hodnotu. Tento
přístup umožňuje lépe využít potenciálu
každého jednotlivého stromu.
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V případě tzv. pasečného způsobu je
předmětem zájmu určitá plocha a při obnovní těžbě jsou na ní vykáceny všechny
stromy, tedy i ty, které ještě nemusely dosáhnout optimální zralosti a hodnoty.
Těžba jednotlivých stromů se zároveň
projevuje pozvolnou a pomístnou změnou světelných poměrů v porostu, což
vytváří příznivé podmínky pro samovolnou přirozenou obnovu lesa. Na prosvětlených místech mohou semena stromů
vyklíčit a nové semenáčky jsou základem
další generace lesa. Pro vlastníka to znamená značnou úsporu nákladů na nákup
a výsadbu sazenic.

pro řadu účastníků podnětnou inspirací.
V loňském roce byl založen v obecním
lese Demonstrační objekt nepasečného
hospodaření coby součást republikové
sítě těchto objektů financovaných Ministerstvem zemědělství ČR. Založení objektů iniciovalo sdružení Pro Silva Bohemica (http://prosilvabohemica.cz/).
21. 9. letošního roku se uskuteční s odstu-

V případě, že se nepodaří dosáhnout přirozené obnovy, nebo potřebujeme do porostů dostat dřevinu, která tam chybí (např.
v minulém dílu zmíněnou jedli), pak provádíme na prosvětlená místa tzv. podsadby.
V roce 2008 proběhl v obecním lese
seminář s exkurzí zaměřený právě na
představení nepasečného způsobu hospodaření. Organizátorem byla Česká komora odborných lesních hospodářů (http://
www.ckolh.cz/) v součinnosti s obcí. Zúčastnilo se mnoho zájemců (celkem 57)
z regionu i vzdálenějších míst republiky,
což dokazovalo zájem o téma přírodě
blízkého obhospodařování lesů. Přímo
v lese probíhala živá diskuze a akce byla

Dotkni se
netýkavky
Jelikož Kryštofovo Údolí patří k lokalitě
s hojným výskytem invazivní rostliny NETÝKAVKY ŽLÁZNATÉ, vybízí NO 100
chutí, z.ú. občany naší obce k účasti na akci
„Dotkni se netýkavky“, která bude zaměřena
na nejúčinnější způsob regulace této rostliny:
ruční vytrhávání před dozráním prvních semen, tedy v období květen-červen. V nejbližší době budou k dispozici informační letáky
se základní charakteristikou rostliny a problematikou invazivních druhů rostlin, v termínu
sběru (přesné datum rozešleme SMS infokanálem) zajistíme rukavice pro děti i dospělé
a ve spolupráci s obcí zajistíme svoz vytrhaných rostlin s následným spálením.
Odměnou po práci bude projekce dokumentu o likvidaci bolševníku velkolepého
v jedné malé české obci.
Akce je vhodná pro jednotlivce i pro rodiče s dětmi a uskuteční se za podpory Nadace
Ivana Dejmala.

pem 10 let opakovaná akce s tématem nepasečného hospodaření, tentokrát v organizaci
sdružení Pro Silva Bohemica a obce.
V případě zájmu zastupitelů nebo dalších občanů obce je možné představit
výše zmíněný způsob hospodaření podrobněji přímo v terénu.
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číslo 49 - 2018

Kdo je můj záchranář?

Malá nebo velká sanitka?
Je mezi nimi rozdíl?
Lámete si někdy hlavu, proč k někomu
jede malá sanitka, k někomu velká
a k někomu dokonce obě? Důvody jsou
přitom prosté. Ten rozhodující je, zda
je u pacienta třeba lékař nebo zda stačí
zdravotník. O tom, který vůz vyšle,
rozhoduje dispečer na operačním středisku
bezprostředně po kontaktu s volajícím.
V jeho kompetenci je také vyslat další
vůz, je-li potřeba pomoc posílit.

osobní vozidlo, které ale neslouží
k přepravě pacienta. K té je využívána
výjezdová skupina rychlé zdravotnické
pomoci (RZP – velká sanitka), která
pracuje ve složení zdravotnický záchranář
a řidič-záchranář. A velkou sanitu využívá
i výjezdová skupina rychlé lékařské
pomoci (RLP). V ní jezdí vždy lékař,
záchranář a řidič-záchranář. I toto vozidlo
je určené k přepravě pacienta.

kde pracuje posádka ve složení lékař,
záchranář a pilot. Dvoumotorový
vrtulník je vybaven stejně jako sanitka
a umožňuje například rychlejší zásah
ve špatně přístupném terénu nebo
rychlejší a šetrnější transport pacienta
do
vzdálenějších
specializovaných
zdravotnických
zařízení.
Posádka
vrtulníku je také speciálně vycvičena pro
práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

V malé sanitě je lékař vždy, v té větší
být nemusí. Výjezdové posádky jsou
minimálně dvojčlenné a jsou tvořeny
zdravotnickými pracovníky. Výjezdová
skupina Rendez-Vous (RV – malé auto)
pracuje ve složení lékař a řidič-záchranář.
Ke své práci využívají plně vybavené

Podle závažnosti zdravotního stavu
pacienta vysílá operátor, tedy ten, s kým
se pacient nebo jeho okolí telefonicky
spojí na čísle 155, na místo události
pouze samostatnou skupinu RZP nebo
RV, případně obě skupiny zároveň.
Vyslat může také vrtulník Kryštof 18,

Vaše Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
www.zzslk.cz
Najdete nás také na facebooku
jako Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p.o.

Obec Kryštofovo Údolí
pořádá tradiční

V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu v našem okolí se přitížilo, měl
nehodu, úraz. A my jsme v tísni vytáčeli
na telefonu číslo 155. Minuty do příjezdu
záchranky pak byly asi ty nejdelší, co nás
potkaly.
Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové lince přijme hovor, do chvíle, kdy ze
základny vyjíždí sanita s pomocí, se počítá
na vteřiny. Rozmístění základen po Libereckém kraji je takové, aby záchranáři byli
schopni do všech míst dojet do dvaceti minut. A to i přesto, že jim mnohdy situaci
komplikují neohleduplní řidiči, špatně zaparkovaná auta, objížďky či počasí.
Pokud to zdravotní stav postiženého
vyžaduje, operátor na dispečinku zůstává
s volajícím o pomoc v telefonickém kontaktu. Pomáhá svými zkušenostmi a radami, uklidňuje. Právě dispečeři spolu
s volajícím bývají často těmi, díky komu
nemocní/ranění přežijí.
V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane vše zpravi-
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dla rychlý spád. Záchranáři zajistí životní
funkce, vyšetří postiženého a v případě potřeby jej transportují do nemocnice.
Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo? Z přiložené mapky si
sami můžete udělat obrázek, za jak dlouho
k vám v případě potřeby pomoc dorazí.
Může se ale samozřejmě stát i to, že posádky z vám nejbližší základny jsou zrovna v terénu a k vám tedy vyjíždí nejbližší
volný vůz.
A jak záchranářům můžete pomoci vy sami?
1. Operátorovi na dispečinku vždy sdělte
co nejpřesnější polohu, kde se nacházíte. Tzn. buď adresu nebo nejbližší
záchytné body (park, typická budova,
křižovatka, poslední vesnice…). Do
telefonu si stáhněte aplikaci Záchranka. Při jejím použití aplikace sama
odešle vaši přesnou polohu.
2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte dveře, pokud je to
možné, vyšlete někoho na ulici).

3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem do ulice.
4. Připravte doklady postiženého a seznam léků, které užívá.
5. Zajistěte domácí zvířata, která by
mohla záchranáře napadnout.
6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen, zajistěte, že na vámi uvedené číslo
bude možné kdykoliv volat. Při jakémkoliv zhoršení stavu postiženého opět
volejte operátora.
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj každý den. Na zemi, ve vzduchu, bezdrátově.“ Přejeme vám, abyste nás
v životě nepotřebovali. Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni.
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
www.zzslk.cz
A najdete nás i na facebooku jako Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje, p.o.

30.dubna 2018 od 18 hodin
na parkovišti pod terasami
18:00 - menší oheň pro pečení buřtů
18:30 - ukázka SDH Kryštofovo Údolí
20:00 - zapálení hlavní vatry
20:00 - 22:00 - koncert kapely HOP Trio

Venkovní
občerstvení
a posezení
zajištěno
7

Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Zpráva z 2. Noci s Andersenem
Knihovna Kryštofovo Údolí
Zahájení:
23.03.2018 v 18:00,
konec 24.03.2018 v 9:00

Zúčastnilo se 17 dětí ve věku 5 - 11 let, 5
dospělých, nocovalo 15 dětí a 3 dospělí
V 17:30 začaly přicházet první děti,
v 18:30 už byly všechny zabydlené
a mohli jsme začít tvořit. Nejprve měly
děti za úkol vystřihnout z papíru hlavu
pejska nebo kočičky, na druhou stranu
napsaly své jméno a opatřily provázkem.
Tyto hlavičky budou na památku
zdobit zárubeň v knihovně. Potom si
stejným způsobem vyrobily zápich do
květináče. Nakonec si pomocí vodových
barev a fixů ozdobily pejsky a kočičky
z kartonu. Zbývalo ještě půl hodiny do
večeře v místní hospůdce, tak jsme dětem
promítli pohádku o pejskovi a kočičce –
Jak vařili dort. Po večeři se děti vypravily
do sklepa po dvojicích, někteří odvážlivci
i po jednom. Dopředu jsme se domluvili,
že děti nebudeme strašit, ale stejně se

trochu bály, protože nevěděly, co je
čeká a k tomu se strašily navzájem. Na
důkaz své statečnosti převzali potvrzení
Nebojsy se svým jménem. Následovalo
další promítání pohádek – tentokrát na
přání. Jakmile se přiblížila 10. hodina
večerní, některé děti už byly hodně
unavené, začaly se ukládat ke spánku.
Přečetli jsme jim pohádku O ošklivém
káčátku a pověděli pár slov o životě pana
Andersena. Po 23. hodině již spali všichni.
Ráno jsme dětem uvařili čaj a kromě
snídaní od maminek ochutnaly buchtu
podle dánského receptu. Kolem 9. hodiny
začali přicházet rodiče a prarodiče pro
své děti. Rozdali jsme všem omalovánky
s pejskem a kočičkou, pamětní list
a pohlednice. V 9:15 odešel poslední
nocležník. My dospělí jsme si oddechli,
že jsme svěřené ratolesti i majetek předali
v pořádku, byla to divoká jízda!
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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: Tomáš Zelený, tel.: +420 725 071 046
Místostarosta: Ing. Pravoslav Svačinka, tel.: +420 777 280 046
Referentka: Martina Žilková, tel.: +420 722 634 282
e‑mail: info@kudoli.cz
internet: www.krystofovoudoli.eu

