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Zpravodaj Obecního úřadu Kryštofovo Údolí

Úvodní slovo starosty
Pokračování ze strany 1

osobní pozvánka. A nesmí chybět též
mikulášská nadílka, tento rok nebude
formou společné besídky, ale Mikuláš
s čertem a andělem obejdou všechny
domácnosti s dětmi, které o to budou
mít zájem. Více informací k Mikuláši
naleznete na dalších stranách.
A když už jsem před okamžikem zmínil
hospůdku U Kryštofa, ta má od 1.11.
nového provozovatele, protože pan
Balvirčák, který provozoval hostinec v
předchozích letech, již nadále tuto živnost
provozovat nehodlá a tak byl na základě
záměru obce vybrán zastupitelstvem
jako nový nájemce všem vcelku známý
pan Václav Slavík, se kterým jsme se
setkávali jako s vrchním v naší hospůdce
doposud. Nájemní smlouva byla sepsána
prozatím na dobu dvou let, aby se
ukázalo, zda nový provozovatel dokáže
své plány s pozvednutím hospody uvést
ve skutečnost. Pokud se mu to podaří,
může být následně smlouva prodloužena
na dalších 5 let. Na mimořádné schůzi,
kde se řešil nový nájemce hostince,
byl také zastupiteli dokončen odložený
výběr dodavatele stavby opravy požární
nádrže. Jako realizátor oprav byla
vybrána firma Brabec a Brabec stavební
s.r.o., která nabídla nejnižší cenu a také
má již s podobnými stavbami dostatečné
zkušenosti.

Vybranou firmou by měla být
realizována oprava břehů nádrže, které
sjíždějí dovnitř, mělo by dojít k jejich
odbagrování a vyložení lámaným
kamenem. Na levé straně nádrže
(při pohledu z hráze), bude oprava
provedena ve vzdálenosti od hráze po
první stromy, na pravé straně pak od
hráze až po zadní schůdky do vody.
Zároveň bude pod hladinou vytvořen
v zadní části příčný kamenný předěl,
aby nedocházelo k dalšímu zanášení
nádrže a usazeniny zůstávaly jen v
části, kde si jejich zachování vymínil
při stavebním řízení odbor životního
prostředí. Zároveň s těmito opravami
budou také opraveny vstupy do vody a
skákadlo, bude srovnána a oseta plocha
mezi nádrží a potokem a na bývalém
hřišti pod hrází bude vymodelován malý
okruh s hliněnými vlnkami a zatáčkami
(pumptrack), který doplní odpočinkový
prostor a vytvoří příležitost pro vyžití
místních dětí i dospělých, kteří jezdí rádi
na kole.
Loučím se s Vámi z těchto řádků s přáním hezkých dnů a doufám, že se potkáme jak na kulturních akcích, tak i na
veřejné schůzi zastupitelstva, která se
bude naposled v tomto roce konat 13.12.
Tomáš Zelený, starosta obce

Slavnostní zahájení expozice
Jírova betlému

Sobota 25.11.2017 Kryštofovo Údolí od 16:45
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Brigáda
V sobotu 4.11. proběhla brigáda
na chodníku od Novinského nádraží,
při které jsme společnými silami
odkopali sjetou zeminu, chodník tím
rozšířili, srovnali a následně překryli
novou vrstvou štěrku. Bohužel počasí
následujících dní nepřálo tomu, aby štěrk
vyschnul a dal se uválcovat, takže tato
úprava nás ještě čeká. Společně s úpravou
cestičky byly vyřezány také náletové
dřeviny omezující průchod, čímž se
celá cestička otevřela a prosvětlila. Dále
bylo narovnáno a opraveno zábradlí
kolem chodníku. Na jaře, až bude tepleji,
dostane zábradlí ještě nový nátěr.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem,
kteří se brigády zúčastnili a přiložili
ruku k dílu a také panu Fajmonovi za
skvělou dršťkovou polévku, která všem
v chladném počasí dodala potřebné síly.

Mikulášská
nadílka 2017

Pokračování ze strany 1

A protože minulý rok byla společná
besídka, bude v roce letošním obcházet
Mikuláš s andělem a čertem místní
domácnosti s dětmi, které o to projeví
zájem.
Prosím tedy všechny rodiče, kteří
chtějí, aby je mikulášská družina 5.12.
v podvečerních hodinách navštívila,
aby poslali mail na starosta@kudoli.
cz, kde se následně dohodneme na
podrobnostech.

číslo 46 - 2017
Počasí

Vodárna

První sníh napadl až 10.3. a zůstal ležet
10 dní. 21.3. přišla první veliká bouřka
nad Liberec. V dubnu začaly polní práce.
Ke konci dubna přišly mrazy a sníh.
Až do 19.5. pak přetrvaly silné jinovatky.
V červnu denně pršelo, že 24.6. ještě
nebylo žádné seno.

V našem Údolí byla postavena vodárna
k jímání tzv. Bílého pramene u spodní
pily. Další vodárna byla postavena v lese
na křižovatce k tunelu a Červenému kříži
k jímání tzv. Zech pramene.

Úroda

Do Pětidomků bylo vybudováno dalších
150m cesty.

Úryvky z Údolské
kroniky - rok 1902

Bylo málo ovsa i žita, brambor jen
polovina co předchozího roku. Málo
jablek i hrušek, zato hodně švestek, které
ale dozrály pozdě a nebyly moc dobré.

Požár

Pošta

16.2. v 11:30 vypukl v Novině č. 6 u
Ignatze Waltera z nezjištěných příčin
požár. Přes zásah hasičů z Údola i Noviny
lehl dům popelem. Zachránit se podařilo
alespoň sousední dům. Tragické je , že na
seníku uhořel 5-ti letý syn majitele, který
si zde zřejmě hrál se zápalkami.

Na žádost obce povolilo c.k. poštovní
a telegrafní ředitelství v Praze zřízení
pošty a pověřilo jejím zřízením slečnu
Marii Stössel. Pošta měla být otevřena
v lednu 1903. Obec si k tomuto účelu
pronajala v obecním domě č.166 (nyní
obecní úřad) místnost na 2 roky.

Divadelní spolek
Pravidelné návštěvy místních žen a dívek do libereckých
divadel stále pokračují. Budeme rády, když se k nám
připojíte a společně si užijeme trochu kultury.
V prosinci se chystáme do Malého divadla na hru
VÁLKA, kterou uvedou liberečtí činoherci v pondělí
4.12.2017 od 19 hodin. Z Kryštofova Údolí jezdí celá
řada pravidelných divaček a vždy se domlouváme den
dva předem, kdo vezme auto a sveze ty druhé a příště
se zase vystřídáme. O dalších divadlech (každý měsíc
jedna hra) se zájemkyně dovídají prostřednictvím
emailu, na který v případě zájmu o vstupenku reagují.
Pokud chcete do skupiny divadelních příznivkyň přidat,
kontaktujte prosím Martinu Žilkovou z obecního úřadu
KÚ. Těšíme se na Vás!

Cesta

Obyvatelstvo
V obci zemřelo 20 lidí, narodilo se 26 dětí
a bylo sezdáno 7 párů.

Kostel
Kvůli napadení červotočem byly vyměněny vlevo od oltáře sochy sv. Václava
a sv. Víta za nové sochy sv. Václava
a sv. Jana Nepomuckého. Obě dodal
Ferdinand Demetz z Tyrolska.
S použitím Heimatpostu č.126/2002
Leonhard Řehák

ADVENTNÍ KONCERTY
KOSTEL SV. KRYSTOFA - KRYSTOFOVO ÚDOLÍ
2017
3.12.
ALTITUDO

studentský pěvecký sbor pod vedením
a za klavírního doprovodu Viléma Valkouna

ZNICEHONIC

smíšený pěvecký sbor pod vedením
a za klavírního doprovodu Jaroslava Koutského

10.12.
HORACKY
folklórní soubor

17.12.
STRAPEC

místní hudební soubor

začátek vždy v 18 hodin
Vstupné dobrovolné.Výtěžek z koncertů bude věnován na údržbu a opravy kostela.
Koncerty se konají za podpory OÚ Kryštofovo Údolí a libereckého arciděkanství.
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Údolský bál

Vážení občané Kryštofova Údolí, sousedé, kamarádi,
dovolte mi, abych Vás jménem plesového výboru JHT
pozvala na již čtvrtý Údolský bál, který se bude konat
v sobotu 20. ledna 2018 od 19.30 v hospůdce U Kryštofa.
Jako každý rok na Vás čeká sklenička sektu na uvítanou,
bohatá tombola a příjemná atmosféra. Kdo z Vás si asi
odnese hlavní cenu, let horkovzdušným balónem pro
dvě osoby, kterou do tomboly věnovala obec Kryštofovo
Údolí? Večerem nás bude provázet hudební skupina
Diesell a po ní bude následovat after party. Během celého
večera bude přístupný fotokoutek v chodbě, kde jistě opět
vznikne mnoho vtipných momentek.

4. Údolský bál
20. ledna 2018
19:30
Hospůdka
U Kryštofa

Dámy a pánové,
obec Kryštofovo Údolí
a plesový výbor JHT
Vás srdečně zvou na 4. Údolský bál
k tanci hraje hudební skupina Diesell
vstupné 100,-Kč
rezervace Jana Blažková 774 294 894

Elektronická verze
ZPRAVODAJE

je k dispozici na webových
stránkách obce:
www.krystofovoudoli.eu
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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

after party navazuje od 1:00

Vstupenky můžete rezervovat již nyní u Jany Blažkové,
tel. 774 294 894, k prodeji budou od 2. ledna 2018.
Na všechny z Vás se moc těšíme.
Za plesový výbor paní Jana.

