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VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční koncert se konal v místním kostele
26.12.2015 a byl již třináctý v pořadí. Paní
Klížové z obecního úřadu s organizací výrazně pomohla rodina pražského houslového virtuosa, pana Škampy. Na varhany hrál
Petr Hostinský z Pardubic a zpěvem obohatila program dnes již pražská sopranistka
Katka Hořejšová. Zcela zaplněný kostel je u
nás v Albrechticích samozřejmostí. Ročník
číslo 14 bude opět 26. prosince 2016.

ZIMA 2015-2016 V NAŠÍ OBCI

Davy turistů proudí na naši Protrženku v létě i v zimě. Za poslední rok počítadlo instalované na silnici do Desné napočítalo 55 tisíc
návštěvníků!!! Protržená přehrada se stává turistickým magnetem v Jizerských horách. Fotografie je z ledna 2016.

Zima na vleku u Jizerky a učitelka lyžování Martina Fikarová.
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ČERVENEC 2016 | ALBRECHTICKÝ ZPRAVODAJ

Tradiční sněhová postava mezi domy směrem na Mariánskou horu

Pohled na slalomák z konce února 2016.

„Pražské“ zabezpečení parkovacích míst

Zima začala až v polovině ledna. Vánoce byly bez sněhu, nemrzlo, takže nebyly zasněžené sjezdovky, ani na běžky nebylo sněhu dost.
Většinu zimy vypadaly sjezdovky jako z jiného světa, okolo tráva a k tomu 50 - 60 cm umělého sněhu.
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ÚPRAVY V OBCI
V březnu musely Technické služby Albrechtice opět opravovat ucpané kanalizační potrubí. Místní penziony často

nemají žádné lapoly na tuky a obci pak
nezbývá něž provádět náročné opravy.
Navíc nás čeká postupná kontrola pří-

Šachta kanalizace po vyčištění

V místě zastávky autobusu u pomníku zpevnili pracovníci TS Albrechtice plochu pro výstup.
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pojek na kanalizační řád. Do kanalizace ústí „prapodivné trubky“ neznámého původu a vlastníka…
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Oprava propustku u chaty Berounky, špatné odvodnění našeho pozemku způsobovalo podemílání místní cesty.

Místostarosta Antonín Kučera kontroluje stav po opravách.

Dlouho zanedbané „údolí fialek“ se dočkalo vyřezání náletů, čímž
se otevřel krásný pohled do údolí.

Na jaře byly srovnány patníky u hasičárny, postupnou opravou prochází i patníky u silnice nad hřištěm. Patníky zvýrazňují trasu silnice a zároveň zabraňují případným pádům automobilů dolů ke hřišti.

Duben 2016
www.albrechtice-jh.cz | 05
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ÚPRAVY V OBCI
Opraveno bylo také naše parkoviště
pod hasičárnou. Vyasfaltovány byly
rozestoupené spoje asfaltu, které mrazy dále trhaly. Již na podzim bylo par-

koviště osazeno novými obrubníky,
tzv. naplocho.
Každoroční velké deště vymílaly asfalt
krajnice hlavní komunikace pod od-

bočkou do Waberlochu, zanášely silnici štěrkem a pískem, které pak představovaly velké nebezpečí zejména pro
cyklisty.

Duben 2016 - odvodnění Waberlochu do potoka směrem
k Scharfům

FOTBAL
Naše premiéra v I. B třídě (okres Jablonec a okres Semily) pokračuje zdárně i na jaře. Držíme se na 6. - 7. místě z
celkových 14 týmů. Zřejmě dojde k reorganizaci a padat budou i 4 týmy! Naše mužstvo mezi nimi už určitě nebude. Na domácí zápasy za hezkého počasí chodí 100 -140 diváků, mládež využívá areál několikrát týdně. Přitom
někteří „škarohlídové“ tvrdili, že je areál zbytečný a je ho pro nás škoda…
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PAMĚTNÍ TABULE PANU ZDEŇKU VOKATÉMU
Více než 60 bývalých vlekařů, rolbařů,
členů HS a sjezdařů se sešlo v sobotu
30. dubna u příležitosti odhalení pamětní tabule v Albrechticích. Z ini-

ciativy starosty Albrechtic a Horské
služby Jizerské hory vznikla pamětní tabule Zdeňku Vokatému (19262010), který byl zakladatelem Horské

služby v Jizerkách a hlavním iniciátorem výstavby vleků na Špičáku, v Bedřichově a na Severáku.

Zleva René Mašín, náčelník HS Jizerské hory a Jaroslav Zeman, starosta obce.

skupinové foto
www.albrechtice-jh.cz | 07
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PRVOMÁJOVÁ JÍZDA VETERÁNŮ (AUTOR M. KULÍK, NOVASOL) 30.4.2016
Prvomájová jízda veteránů se uskutečnila po domluvě Automuzea Vratislavice a Novasolu.
Ještě ve čtvrtek bylo přihlášeno kolem
40 automobilů, v neděli se však postavilo na startovní čáru přes sedmdesát vozidel různých ročníků a značek. Tato skutečnost vedla k tomu, že
jsme vlastně museli veškerou přípravu
zdvojnásobit.
Přesto, že jsme byli zájmem o start
překvapeni, nás velice potěšilo, že nám
jako neznámým pořadatelům jízdy
posádky projevily důvěru. Trasa veteránů vedla od pivovaru ve Vratislavicích, kde proběhla registrace a byly
plněny první úkoly. V Janově jsme
před zdejší radnicí měli připravené
občerstvení a poté posádky vypravily na parkoviště NISA v Bedřichově.
Zde měli návštěvníci této podívané
možnost obdivovat auta, která vyjela

na svoji pouť před mnoha desítkami
let. Objevily se zde unikáty z továren
Tatra nebo Škoda, nechybělo ani velké auto, které absolvovalo Rally Paříž
Dakkar.
Vyvrcholením prvomájové jízdy byla
etapa vedoucí přes Královku a Josefův Důl do cíle v Albrechticích v Jizerských horách, kde na vítěze čekaly
hezké ceny, které věnovala firma NOVASOL.
Veškeré naše úsilí byl směřováno k
tomu, aby tato událost přinesla radost
posádkám i publiku, které čekalo na
trase i v cíli.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali oddílu kopané v Albrechticích,
který i přesto, že se počet účastníků
významně navýšil, zajistil rychle a
účinně občerstvení.
Další naše poděkování patří firmě
Detoa, která ochotně přispěla milou

Veřejná bezpečnost a ředitel Novasolu Wolfgang Quilitz
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pozorností a každého účastníka obdarovala hezkým dárkem. Rovněž firma
pana Vladimíra Hejrala ve Smržovce
si zaslouží poděkování za poskytnuté
pečivo z jeho pekárny.
Celou akci provázel svým komentářem pan Honza Žíla, velmi oceňujeme
vysokou míru pohotovsti, kdy musel
během okamžiku reagovat na situaci a
svým slovem udržoval příjemnou atmosféru za všech okolností.
Vítězové si ze závodu odváželi ocenění, která jim předal pan Jaroslav
Zeman, starosta Albrechtic. Za velkou vstřícnost a ochotu děkuje firma
NOVASOL všem starostům obcí, kterými konvoj projížděl. Myslím, že je
na místě pochválit i firmu NOVASOL,
která jako začátečník celou akci uspořádala na dost dobré úrovni, což potvrdila řada samotných účastníků.
Těšme se tedy na další ročník, kdy se
naše zkušenosti určitě hodí.
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Zleva: starosta J. Zeman, M. Kulík z Novasolu (hlavní organizátor) a oceněný účastník jízdy.

Vyhlašování vítězů proběhlo na našem fotbalovém hřišti

www.albrechtice-jh.cz | 09
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DEN VÍTĚZSTVÍ 8. KVĚTNA
8. května se u příležitosti Dne vítězství
sešla tradičně část obyvatel Albrechtic
u pomníku, kde starosta obce Jaroslav

Zeman, místostarostka Anna Kuřátková a paní Menclová položili květiny na památku padlých ve II. světové

válce.Na pozvání starosty se pak podávalo malé občerstvení v místní restauraci

JARNÍ VÝLET DO HARRACHOVA
7. května v sobotu se konal jarní výlet do Harrachova, na Příchovice a na
Dřevosochání v Desné. Ráno v 8 hodin se vydalo 42 občanů Albrechtic s

desenským řidičem autobusu Františkem Laňkou na tradiční jarní výlet
(první výlet se konal již v roce 2003).
Tentokrát jsme zamířili směr Harra-

chov – sklárny Novosad. Opět nám
přálo počasí a tak zastávka na oběd na
Příchovicích „U čápa“ přinesla i krásné pohledy do okolí.

Závěrečná zastávka v Desné na pouti u Riedlovy vily, kde probíhal 15. ročník populárního Dřevosochání. Vydražené peníze
putují na úpravu a propagaci naší Protržené přehrady. Bylo utrženo rekordních 201 tisíc!!! Do Albrechtic bylo vydraženo 6
soch celkem za 94 tisíc korun!
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„Ženský stůl“ čeká na občerstvení U čápa.

Čekáme na otevření.

Celý den bylo nádherné počasí (foto skupinka před sklárnou).
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Inka Sieberová, Máša Hermanová a Miroslav Skoupilík u pece v huti.
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KULTURNÍ PAMÁTKA ČR – KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z PAOLY
V roce 2015 hrozilo, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodá
dvě své stavební parcely v nejbližším okolí
našeho kostela. Kostel by mohl pak vypadat podobně jako ve Špindlerově Mlýně,
kde není díky novým stavbám pražských
chalupářů téměř vidět. Za odkup pozemků
sousedících s kostelem nakonec obec zaplatila státu více než 1,2 mil. korun. V současnosti probíhá změna územního pánu
obce, ve které budou výše zmíněné stavební parcely změněny na veřejnou zeleň, aby
ani v budoucnu nehrozila v bezprostředním okolí kostela žádná výstavba.
Stejně jako v loňském roce se i v tom letošním podařilo ve spolupráci římskokatolické farnosti a obce získat dotaci z prostředku
Ministerstva kultury ČR na pokračování v
opravách střechy kostela. Ze svého rozpočtu přispěje i Obec.

OPRAVA ČÁSTI HŘBITOVNÍ ZDI A SCHOWANKOVY HROBKY
Obecní úřad zpracoval
v průběhu února žádost
o dotaci z prostředků
Ministerstva životního
prostředí, Program udržování a obnova kulturního dědictví venkova,
na opravu a statické zajištění nejkritičtějších částí
hřbitovní zdi. Žádost o
dotaci byla úspěšná, tak
můžeme v letošním roce
pokračovat v opravách.
Současně s těmito pracemi obec plánuje provést i
nejnutnější opravy Schowankovy hrobky.

§ SOUDNÍ ŽALOBA NA OBEC §
V listopadu 2015 podal pan Smutný
na Obec soudní žalobu ke Krajskému
soudu v Liberci, ve které požadoval
zrušení části územního plánu vydaného 24.3.2014. Pan Smutný rozporoval
užívání cesty kolem vleku Křížek smě-

rem k jeho nemovitosti v režimu dle
územní studie této lokality (lokalita
K1 a K2). Na soudním jednání, které
proběhlo v lednu 2016, soud konstatoval, že k zásahu do vlastnických práv
pana Smutného nebylo zasaženo a

proto jeho návrh jako nedůvodný zamítl. Navrhovatel, pan Smutný, musel
Obci uhradit náklady spojené s vedením soudního sporu.
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SMRŽOVSKÁ POLICIE HLÁSÍ, INFORMUJE, ODPOVÍDÁ
V měsících leden až duben roku 2016
byly v Albrechticích v J.h. spáchány 3
trestné činy, zpronevěra finanční hotovosti v půjčovně lyží, krádež sjezdových lyží a hůlek před občerstvením
Stodola a neoprávněný odběr plynu.
Za stejné období roku 2015 bylo V Al-

brechticích v J.h. spácháno 6 trestných
činů. V letošním roce došlo tedy k
poklesu o 3 trestné činy. Za stejné období roku 2015 nebyl objasněn žádný
trestný čin. V březnu roku 2016 bylo
36letému muži sděleno podezření z
trestného činu zpronevěry finanční

hotovosti v celkové výši 12177,--Kč.
Podezřelý si přisvojil peníze, které mu
byly svěřeny a nyní mu tak za spáchání
uvedeného trestného činu hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Neoprávněný odběr plynu:

Krádež sjezdových lyží a hůlek:

Zpronevěra finanční hotovosti:

V měsících leden až duben roku 2016
byly v Albrechticích v J.h. spáchány 3
přestupky a 8 přestupků bylo vyřešeno
v blokovém řízení. Za stejné období

roku 2015 bylo v Albrechticích v J.h.
spácháno 6 přestupků a 15 přestupků
bylo vyřešeno v blokovém řízení. V
letošním roce došlo tedy k poklesu o

3 přestupky a o 7 přestupků vyřešených v blokovém řízení.

V měsících leden až duben roku 2016 byl v Jiřetíně p. B.
spáchán 1 trestný čin krádeže věcí z otevřeného bytu, do
dnešního dne v prověřování. Za stejné období roku 2015
bylo v Jiřetíně p.B. spácháno 5 trestných činů. V letošním
roce došlo tedy k poklesu o 4 trestné činy.
Krádež věcí z otevřeného bytu:

Porovnání bezpečnostní situace na teritoriu Albrechtic
v J.h. v měsících leden až duben 2015 a 2016:
2015

2016

Rozdíl

Trestné činy

6

3

-3

Objasněno

0

1

+1

Přestupky

6

3

-3

Blokové pokuty

15

8

-7

Porovnání bezpečnostní situace na teritoriu Jiřetína p.B.
v měsících leden až duben 2015 a 2016:

V měsících leden až duben roku 2016 bylo v Jiřetíně p.B.
spácháno 7 přestupků a 0 přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení. Za stejné období roku 2015 byly v Jiřetíně
p.B. spáchány 3 přestupky a 2 přestupky byly vyřešeny v
blokovém řízení. V letošním roce došlo tedy k nárůstu o 4
přestupky a k poklesu o 2 přestupky vyřešené v blokovém
řízení.
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2015

2016

Rozdíl

Trestné činy

5

1

-4

Objasněno

4

V prověřování

-4

Přestupky

3

7

+4

Blokové pokuty

2

0

-2
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Školní rok se překulil do 2. pololetí,
z našich prvňáčků se stávají ostřílení školáci a my všichni jsme se těšili
na spaní ve škole. Noc s Andersenem

jsme letos prožili trochu výjimečně.
V divadle v Josefově Dole jsme shlédli pohádku Malá mořská víla. Moc se
nám líbila. Při návratu do školy nás

čekala noční cesta s hledáním kamarádů mořské víly. A potom už hurá do
spacáků. 
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Již mnoho let se učíme separovat odpady. Učíme se také o možnostech
následné recyklace. V programu recyklohraní „Ukliďme si svět“ jsme ve

škole přivítali odborníky, se kterými
jsme si vše o odpadech zopakovali a
dozvěděli jsme se i mnoho nového.
Mohli jsme rozebrat modely někte-

rých elektrospotřebičů a baterií a tak
jsme poznávali, jak je možné každý
odpad rozebrat a následně využít a recyklovat jednotlivé části.

Jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“. V rámci tohoto projektu jsme dostali zásilku různého ovoce a zeleniny. Starší
žáci si vyhledali informace a všechny nás seznámili jednotlivými druhy. Paní učitelky vše rozdělily a pak už jsme se vrhli
na ochutnávání.
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Dům dětí v Tanvaldu vyhlásil výtvarnou soutěž „V říši paní hudby“. Naše škola získala mnoho ocenění, největší úspěch
měla instalace keramiky na motiv naší oblíbené písničky „Pod dubem, za dubem“.
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Při vycházkách a hrách narazíme někdy na černé skládky. Proto jsme se letos v rámci akce „Ukliďme Jizerky“ rozhodli, že
některé uklidíme. Za pomoci Vládi Engeho, rýčů a motyk jsme zlikvidovali 5 hnízd s odpadem. Malé děti sbíraly odpadky
kolem lesních cest. Byl toho celý vlek!!!

Abychom zvýšili bezpečnost našich dětí, plánujeme v následujících měsících instalovat ke vchodu
do prostoru školy kameru a pouštěč dveří, který
budou ovládat pouze paní učitelky. Toto opatření
zajistí, že paní učitelky budou mít přehled kdo
do školy vstupuje, a kdo se po škole pohybuje.
Podobným způsobem zabezpečují své školy i
školky zřizovatelé v celé republice. I naše mateřská škola je ve stejném režimu. Naší snahou je
zabezpečit vstup do školy tak, aby nemohlo dojít
k podobně tragické události jako ve Žďáře nad
Sázavou v roce 2014.
V průběhu prázdnin proběhne velká rekonstrukce střechy na základní škole s kompletní výměnou
střešní krytiny, celá akce bude stát přibližně 1,3
milionu korun. Tento projekt dotací ve výši 300
tisíc korun podpořil i Liberecký kraj z programu
obnovy venkova.
Výčet nutných investic do školních budov tímto
ale nekončí. Havarijní stav školních WC a vytápění mateřské školky si rovněž vyžádá nemalou
investici.

NAŠI JUBILANTI
LEDEN

Jiří Lipavský

65 let

ŘÍJEN

František Adolf

65 let

DUBEN

Ivo Brabec

70 let

LISTOPAD

Zdeňka Fojtíková

65 let

KVĚTEN

Jiří Kuník

80 let

Zdeněk Skrbek

65 let

ČERVEN

Jan Svárovský

85 let

Jiří Pešula

70 let

SRPEN

Miloslav Zeman

65 let
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Již v srpnu minulého
roku oslavila naše pošta
neuvěřitelných 130 let od
svého založení. Poště včetně naší skvělé poštmistrové paní Maškové
– přejeme ještě další
spoustu úspěšných let.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

Pomník v sedmdesátých letech. Kolem roku 2010 byl pomník i prostor kolem upraven.

www.albrechtice-jh.cz | 19

ALBRECHTICKÝ ZPRAVODAJ | ČERVENEC 2016

Budování požární nádrže v sedmdesátých letech na Mariánské hoře. Protože se voda v nádrži nacházela jen málokdy, byla nádrž v roce
2013 zlikvidována.

Počátek sedmdesátých let minulého století – pohled od Kinastu (Alpinu). V té době ještě nebyl ještě vybudován dojezd slalomáku
až k parkovišti, ale jen „rukávem“ ke Krmelci.
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Veterán rallye – rok 2015
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Vzpomínka na září 2006 – výročí 90 let od protržení přehrady. Tehdy se u Protržené přehrady sešlo okolo 2 tisíc návštěvníků
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Občerstvení bylo málo, tvořily se fronty

Skupinka z Albrechtic – zleva pan Zeman, Bittnerovi, paní Klíbrová a Balatkovi

