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Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Úvodní slovo
Pokračování ze strany 1

i tradiční dílničky pro děti pořádané
v místní knihovně, sloužící nejen pro pobavení dětí, ale také pro setkávání rodičů. Tentokrát bude tvorba pro děti ještě
z těch snadnějších, ale vzhledem k tomu,
že děti rostou jako z vody a většina z nich
již navštěvuje školu, bude se v budoucnu zvedat také náročnost tvorby úměrně
jejich schopnostem a věku. Z kulturních
akcí pak zajisté stojí za zmínku ještě připravovaná cestovatelská přednáška Petra
Nazarova o Havajských ostrovech, na niž
naleznete pozvánku dále ve Zpravodaji.
Co se pracovních akcí týče, aktuálně probíhají opravy dřevěného mobiliáře obce.
Bylo opraveno a natřeno dětské hřiště,
zábradlí k hospodě, opravena byla také
studánka (velké díky Slávkovi Svačinkovi), nyní budou postupně opravovány
dřevěná sezení, nástěnky a ukazatele a
pokud nám bude počasí přát, rádi bychom do zimy stihli dát do pořádku také
sušárnu hadic, která potřebuje výměnu
shnilých částí a také nový nátěr. Konečně
byla vybrána inženýrská firma ke zpracování projektu opravy krajské komunikace v úseku Kryštofovo Údolí – Křižany,
začalo zaměřování a zjišťování aktuálního stavu, za obec se budeme snažit do
těchto příprav vstoupit a zajistit zahrnutí
opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chodců, popř. rozšíření komunikace tam, kde to bude možné. Příprava
projektu zmíněné rekonstrukce bude trvat zhruba rok a skutečné zahájení stavby tak reálně připadá až na rok 2019. V
září nás pak čeká ještě veřejné zasedání
zastupitelstva, které se bude konat 27.9.
a na říjnovou neděli 15.10. je připraven
tradiční podzimní úklid, při kterém budou přistaveny kontejnery pro velkoobjemový, nebezpečný a elektroodpad.
Na závěr všem přeji krásné září a při dalším čísle Zpravodaje na shledanou.
Tomáš Zelený, starosta obce
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II. ročník Oslav Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko
V sobotu 19.8. se konal II.
ročník oslav Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko.
Hlavním
organizátorem
byla obec Mníšek u Liberce
společně s Oldřichovem
v Hájích a Novou Vsí.
Dopoledne bylo věnováno
sportu, kde Kryštofovo Údolí
reprezentoval v tenisovém
turnaji Lukáš Hubka, který po
těžkém boji obsadil skvělé druhé
místo. Souběžně s tenisovým turnajem
probíhal též turnaj ve fotbale, ve kterém
letos zvítězili fotbalisté z Nové Vsi. Na pódiu
probíhal po celý den kulturní program a na

přilehlé ploše pak mohli všichni
návštěvníci poznat jednotlivé
obce mikroregionu s jejich
zajímavostmi a výrobky. Po
zataženém dopoledni s pár
kapkami deště se nakonec
ukázalo i sluníčko a zhruba
tisícovka
návštěvníků
si užívala zábavy až do
pozdních nočních hodin. Celá
akce má prozatím jen krátkou
historii, přesto lidé z většiny obcí
využívali připravené autobusové linky a
já doufám, že příští rok již tuto možnost
dopravy využije i více obyvatel Kryštofova
Údolí.

VEŘEJNÁ SCHŮZE
ZASTUPITELSTVA OBCE

se bude konat ve středu 27. 9. 2017 od 18 hodin
v přísálí hospůdky U Kryštofa.

číslo 44 - 2017

PODZIMNÍ ÚKLID
SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROSPOTŘEBIČŮ PROBĚHNE V NEDĚLI
15. ŘÍJNA 2017 OD 9 DO 16 HODIN NA TĚCHTO STANOVIŠTÍCH:
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2
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ZAČÁTEK OBCE

STŘED OBCE
U BUDOVY OBECNÍ
STODOLY (200 M
ZA OÚ SMĚREM OD
LIBERCE)

AUTOBUSOVÁ

POD 2. ZASTÁVKOU
AUTOBUSU
(ZDĚNÁ ČEKÁRNA)

ZASTÁVKA
PŘED
ÚDOLANKOU

Oznámení o konání veřejné sbírky
na realizaci a umístění sochy sv. Kryštofa
Obec Kryštofovo Údolí oznamuje zahájení konání veřejné sbírky na realizaci a umístění sochy sv. Kryštofa
dne 1. února 2017
Způsob provádění veřejné sbírky:
2 zapečetěné pokladničky (1 na obecním úřadě, 1 v Muzeu betlémů), transparentní bankovní účet
č. 115-3910340227/0100 v Komerční bance, a.s.
Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby:
Martina Žilková tel. 722 634 282 Obecní úřad Kryštofovo Údolí
Tato sbírka vznikla na základě posledního projektu pana Martina Chaloupky, a to z důvodu, že od 15. století naše obec neměla‚
sochu sv. Kryštofa, který je jejím patronem. Socha v životní velikosti bude umístěna mezi sochou sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého‚
a bude dotvářet trojici svatých, provázejících obyvatele a turisty cestou ke kostelu a lidově barokní márnici.
Socha sv. Kryštofa bude zrealizována z vyhnánovského pískovce panem Alešem Johnem, tvůrcem sv. Jana Nepomuckého
a sv. Václava. Do naší sbírky se zapojil i známý moderátor a herec pan Marek Eben, který se stal spolu se svými bratry patronem
tohoto projektu.

Všem přispěvatelům děkujeme!
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již od roku 1862
Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Údolská pouť 1997 - 2000
ve vzpomínkách
Leonharda Řeháka
Pokračování ze strany 1

26. 7. – 27. 7. 1997 jsme pak
spolu s SDH uspořádali Annenskou
pouť s kolotoči, ukázkami starých
řemesel, vyjížďkami na koních, nafukovacím hradem, Chaloupkovým
minigolfem, výstavou historických
vozidel, dnem otevřených dveří místních keramiků, koncertem
v kostele a pouťovou zábavou
v hostinci (tehdy u Žáků). V neděli
odpoledne pak hasiči předvedli ukázku zásahu a v 16:30 pouť
zakončila poutní mše v kostele.
Toalety byly otevřeny na úřadě,
v hostinci a na minigolfu, TOI tehdy ještě nebyly.

si je na MÚ v Chrastavě a hasiči
je v pátek večer stavěli a v neděli
opět demontovali a vezli zpět. Auta
parkovala na pravé straně silnice
po celé délce obce až k obecnímu
úřadu. Dopravu v centru pak řídili
hasiči v čele s Bruno Linkem. To vše
bez nároku na odměnu.

26.–27. červenc

Pro velký úspěch se pouť opakovala
v roce 1998 se slavnostním odhalením sochy sv. Jana Nepomuckého, kterou odhalil náměstek ministra kultury Vladimír Koronthály.
Zůčastnil se i tehdy místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka.
Sobota
26.koncertu
července
Při následném
duchovní
Protože v té době jezdila většina
hudby v kostele se představil sbor
stánkařů beze stánků, půjčili jsme
CantonettaHORNÍ
z Osečné.PÓDIUM
10 hod.
11 hod.
12 hod.
13 hod.
14 hod.
15 hod.
16 hod.
17 hod.
18 hod.
20 hod.
22 hod.

Výtěžek z koncertu, 2.826 Kč, jsme
poslali obci Třebechovice pod Orebem, která byla poničena povodní.
Příjmy z pouti činily v roce 1998
celkem 25.256 Kč a výdaje 26.454
Kč. Stejná pouť se konala i v roce
1999. Bez hasičů, kteří pouti spoluorganizovali a věnovali tomu
hodně svého volného času, by nebyly uskutečnitelné.

V roce 2002 se pouť přejmenovala na Údolskou, došlo ke zřízení
parkoviště, i na této pouti ještě hasiči pomáhali. Dnes je pouť daleko
bezpečnější, dostala úplně jiné roz2008
měry, ale to už je jiná kapitola.

KULTURNÍ PRO

folklórní soubor Jizera
taneční soubor Irské sestry
Historická módní přehlídka od Katastrofální předpovědi počasí
folklórní soubor Jizera
taneční soubor Irské sestry
Historická módní přehlídka od Katastrofální předpovědi počasí
folklórní soubor Jizera
taneční soubor Irské sestry
„Jiří Schmitzer“ písničkový recitál herce
The Vintage Band hraje k večerní zábavě
Ohňostroj
…a zábava pokračuje………….

DOLNÍ PÓDIUM PLNÉ POHÁDEK A KOUZEL
9,30 hod.
10,00 hod.
10,35 hod.
11,20 hod.
12,05 hod.
12,45 hod.
13,30 hod.
14,15 hod.
15,00 hod.
15,30 hod.
16,05 hod.
16,50 hod.
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Líný Mates
Obrův učeň
DUO MAGIC přijde kouzelník !!!
Rozmarná princezna
O Smolíčkovi
O Palečkovi
DUO MAGIC přijde kouzelník !!!
Míša Kulička
O Kubíkovi a Kačence
O nebojácném synkovi
DUO MAGIC přijde kouzelník !!!
Koblížek

10 hod.
11 hod.
12 hod.
13 hod.
14 hod.
15 hod.
16 hod.
17 hod.

D

9,30 hod.
10,10 hod.
10,45 hod.
11,30 hod.
12,20 hod.
13,40 hod.
14,25 hod.
15,10 hod.
15,40 hod.
16,15 hod.

10,00 hod.

Parní vlak Lib

Odjezdy parního
z Liberce 9.00, 11
z Křižan 10.29, 13

Prodej jízdenek od 1. červenc
Zpáteční jízdenka na parn
Děti vstup + jízda parním v
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Pouť v letech 2002 – 2014 očima
tehdejšího starosty Pravoslava
Svačinky.

V roce 2002 probíhala pouť
k novinskému viaduktu motorový
v podstatě stejně jako v předchozích
vláček, ale kvůli nebezpečí úrazu,
letech a hlavním organizátorem
kdy se tato poměrně dlouhá
byla starostka místních hasičů Eva
souprava pohybovala mezi mnoha
Novotná, která organizovala poutě
návštěvníky, bylo od této atrakce
již dříve. V roce 2003 převzalo
upuštěno.
nové zastupitelstvo ještě koncepci
předchozích poutí, ale organizačně
již hodně pomáhal zastupitel Allan
Janeček. Od r. 2004 už probíhala
pouť v podstatě tak, jak ji známe
všichni dnes. Hlavně přičiněním
Allana Janečka vznikl dodnes
používaný nový plakát, až do r. 2011
(kromě let 2006 a 2009, kdy bylo
Neděle
července
velké sucho27.
a hrozilo
nebezpečí 2008
požáru) jezdil v době pouti na trase
V r. 2012 jsme zkusili místo
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Liberec - Křižany historický parní
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Woheň
nebo Šance
patřilo mezi ně např. vystoupení
. Fortissimo divadlo
i celostátně známé duo Paleček
nadšenců v kostýmech vojáků
. folklórní soubor Jizera
a Janík
neboIrské
herecsestry
a zpěvák Jiří
1. Svět. války nebo v kostýmech
. taneční
soubor
Schmitzer, často vystupoval taneční
z 30. let, vystoupení skupiny
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. Údolská poutní mše v kostele
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ce 2008 v info ČD – hlavní nádraží Liberec
ní vlak 120 Kč (platí i jako vstupenka)
vlakem zdarma!

(v sobotu 8.00–19.30,
v neděli 8.00–18.30)
Parkování zdarma.

Rozpočet obce, ale v podstatě
ani území obce neumožňuje
pouť rozšiřovat a my to tehdy
ani nechtěli. Snažili jsme se při
pořádání pouti držet vyrovnaný
rozpočet, což se nám kromě roku
2008 vždy podařilo. Pro představu,
rozpočet na pouť je každoročně cca.
200 tis. Kč.
V dnešní době už pouť probíhá bez
větších problémů, které se podařilo
za ta léta vychytat. To, že tomu tak
je, je vždy zásluhou organizačního
týmu. Za doby mého starostování to
byla na začátku paní M. Štajnerová
z Liberce, která nám výrazně
pomohla se zajištěním parního
vlaku, kulturním programem
a propagací v médiích.

Dále postupně výrazně pomohli
Allan Janeček, Eva Novotná, Martin
Chaloupka, manželé Trubačovi,
Dana Dudová, Láďa Velechovský,
Pavla Pavlů a v neposlední řadě
nadšený a neúnavný organizátor
čehokoliv, můj bratr Pavel Svačinka.
Všem těmto a nejen jim, některým
bohužel již „in memoriam“, ještě
jednou touto cestou děkuji za
spolupráci.
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Nový projekt v Libereckém kraji Lepší šance pro trh práce
V těchto dnech se rozjíždí projekt - Lepší šance pro trh práce, který je zaměřený na menší obce Liberecka
a Jablonecka a probíhat bude až do června 2019. Připravila ho organizace Pomocné ruce, z.s., jež má zkušenosti s
podobnými projekty již z minulých let např. S Krakonošem proti krizi (podpoření menších obcí na Semilsku
a Jablonecku 2010 - 2012), Do práce i s handicapem (v Libereckém kraji 2011 - 2013).
Pro koho je projekt určený?
Co mi to přinese?
Musím něco platit?
Má vůbec pro mne nějakou cenu?
A další otázky prolétající hlavou.

Každá osoba z vyjmenovaných cílových skupin vždy něco řeší při vstupu na
pracovní trh. Zde v projektu je možnost
využít různé aktivity – a to bezplatně,
které tak pomohou jednotlivcům
z vybraných cílových skupin k zlepšení
jejich šance na trhu práce.
Pracovní diagnostika je založena na
standardizovaných testech, které pomůžou odhalit profesní orientaci a obecné
schopnosti klienta, čímž ho lépe nasměřuji k představě o jeho profesním zaměření.
V motivačních aktivitách si účastníci
samy vypracují svoji osobní dokumentaci (jako je strukturovaný životopis,
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Projekt se zaměřuje na osoby, nebo-li cílové skupiny:
• Osoby pečující o malé děti
• Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
• Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
• Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
• Osoby se zdravotním postižením
motivační dopis), budou se zdokonalovat
v komunikačních dovednostech (jak sebe
dokážu prezentovat, jaké otázky nejčastěji
zazní na pracovních pohovorech).
Aktivita digitální kompetence se
zaměřuje na zvýšení počítačové gramotnosti u účastníků projektu (seznámení
se s wordem, excelem, power pointem,
využití
emailové
komunikace,…).
Neboť počítače v dnešní době jsou již
všude kolem nás.
Od ledna 2018 budou účastníci
projektu moci nastoupit do rekvalifikací, které budou vybrány i na základě
zaměření firem působících v Libereckém
kraji.

Další aktivitou je možnost využití zprostředkování zaměstnání – kdy
účastník projektu je připravován na konkrétní přijímací pohovor na vyhovující
pracovní pozici. Po dobu 1 až 6 měsíců může zaměstnavatel získat podporu
mzdových příspěvků.
Vaše dotazy ráda zodpovím
na telefonu 774 504 184 nebo
na emailu valova@pomocneruce.cz
Těším se na osobní setkání při informační schůzce k projektu.
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Procestoval jsem několik desítek zemí a v některých z nich jsem i na několik měsíců, či dokonce let zakotvil. K cestování po zemích
celého světa jsem postupně přidal i fotografování. Cestování mi dalo víc než všechny školy světa, jelikož je pro mě tou nejzajímavější a
nejpoučnější školou života. Kromě poznávání nových míst a kultur jsem si při svých cestách uvědomil spoustu souvislostí, které by mě
doma v obývacím pokoji asi nikdy nenapadly, a hlavně jsem měl dostatek času nad nimi přemýšlet. Uvědomil jsem si, že spousta našich
zdánlivě nepřekonatelných problémů jsou jen malichernosti, nad kterými je možné velkoryse mávnout rukou. Na cestování je fascinující
nejen objevování zajímavostí a krás různých míst na světě, ale zejména objevování sebe sama, svých možností a limitů, ale také boření
mýtů a pseudopravd, které jsme ať už vědomě či podvědomě přijali za své.
Petr Nazarov
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MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA V KRYŠTOFOVĚ ÚDOLÍ POŘÁDÁ
TVOŘIVOU DÍLNIČKU PRO DĚTI:

VYROBTE SI S NÁMI VELRYBU Z PAPÍROVÉHO TÁCKU

čtvrtek 21. 9. 2017 od 16,30 hod OÚ 1. patro

Vstup zdarma.
Jste srdečně zváni!
Bližší informace na tel. 722 634 282
Martina Žilková, Obecní úřad Kryštofovo Údolí

7

Zpravodaj Obecního úřadu 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: Tomáš Zelený, tel.: +420 725 071 046
Sazba a tisk: TOSCANI - reklamní a grafické studio, tiskárna
Elektronická verze Zpravodaje ke stažení na obecních internetových
stránkách.

Další číslo
ZPRAVODAJE
vyjde
13. 10. 2017
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.
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