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ZLATÁ POPELNICE 2018 - ALBRECHTICE ZNOVU NA ŠPIČCE
31. KVĚTNA 2019  SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE ZLATÁ POPELNICE
Více než 200 měst a obcí se zapojilo v Libereckém kraji do soutěže v třídění odpadů. Albrechtice v Jizerských horách patřily opět mezi
nejlepší a pronikly mezi pět ﬁnalistů. V kategorii obcí do 500 obyvatel nám patřilo výborné čtvrté místo. Před Albrechtice se dostaly jen
Bedřichov, Paseky nad Jizerou a Jestřabí v Krkonoších, za námi skončily Vítkovice.
Slavnostní vyhlášení Zlaté popelnice 2018 proběhlo tradičně v krásném prostředí horského hotelu Ještěd. Diplom a cenu za čtvrté místo tam převzal v květnu letošního roku náš místostarosta Antonín Kučera (na snímku druhý zprava vedle Jiřího Löﬀelmanna, krajského
radního pro životní prostředí a zemědělství).
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NA ŠPIČÁK BĚŽELA I OLYMPIJSKÁ MEDAILISTKA
8. ČERVNA 2019  VESPO BĚH PŘES TANVALDSKÝ ŠPIČÁK
Tradiční Běh přes Špičák měl 8. června 2019 na pořadu již osmý ročník. Hlavní pořadatel a sponzor Štěpán Vejražka, Albrechtičák z Mariánské hory, a jeho pomocník Milan Janda připravili závod pro žáky, dorostence a dospělé. Věnovali ho památce Edy Málka. Start i cíl byl
na Slalomáku. Účast byla velmi dobrá, stejně jako atmosféra. Běželo 149 závodníků. Bojovali s převýšením 450 metrů.
Směřovali přes vrchol Špičáku a Mariánskohorské schody zpět do Albrechtic. Na Špičák zavítala mimo jiné medailistka ze zimních
olympijských her i z mistrovství světa, bývalá lyžařka Blanka Pavlů. Vyhrála kategorii veteránek. Sportovkyně s ročníkem narození 1954
uběhla trať za necelých 53 minut. Hlavní mužskou kategorii vyhrál Milan Čivrný ze Semil. Devět kilometrů překonal časem 41 minut a
19 vteřin. Mezi ženami dominovala Kamila Gregorová z Chotěboře časem 47 minut 28 vteřin. Štěpán Vejražka děkuje všem Albrechtičákům, kteří mu se závodem pomáhali. Jeho pochvala patří členům Sboru dobrovolných hasičů Albrechtice a členům TJ Tanvald. Velké
poděkování posílá Štěpán Vejražka partnerům Běhu přes Špičák, kterými se staly Northﬁnder, SKI Bižu, obec Albrechtice v J.h., Novasol,
Detoa, 4soft, Krakonošovo pekařství, Tesařství Smutný, Penzion Permon a Berounka, Relaxtime Bubo, Sport Albi, Jizerský 4x4 minibus a
VESPO shoes and more.

Hlavní pořadatel a sponzor, obyvatel naší obce Štěpán Vejražka (na snímku vlevo) s pomocníkem Milanem Jandou,
který je taktéž z Albrechtic.

Akce se mezi sportovci těší velkému zájmu. V popředí vpravo
biatlonista a bývalý olympionik Šimůnek z Jablonce.

DESÍTKY DĚTÍ I DOSPĚLÝCH SE BAVILY U KAMENICE
9. ČERVNA 2019  DĚTSKÝ DEN
Ve sportovním areálu u Kamenice bylo v neděli 9. června 2019 živo. Základní škola a mateřská škola spolu s obcí pořádaly dětský den
– letos na téma ŘEMESLA. Děti byly nadšené, rodiče se bavili, organizátoři měli radost z povedené akce.
Všem, kteří se na přípravě a zajištění průběhu akce podíleli, velice děkujeme.

V praktických zkouškách z řemeslných dovedností děti uspěly.
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NAŠI FOTBALISTÉ NA PRESTIŽNÍM TURNAJI NA MEDAILI NEDOSÁHLI
22. – 23. ČERVNA 2019 - 46. ROČNÍK ŠTÍTU ALBRECHTIC
Pořadatelství letošního ročníku Štítu Albrechtic se ujalo severomoravské město Albrechtice, kde žije 3500 obyvatel. Náš tým fotbalistů
letos skončil na třetím místě v čtyřčlenné skupině B. Prohrál s Albrechticemi nad Orlicí 0:1 a remizoval s Albrechticemi nad Vltavou 0:0
a s Velkými Albrechticemi 2:2.
V celkovém pořadí pak obsadili naši fotbalisté páté místo z osmi týmů.
Můžeme se alespoň pochlubit krásným 3. místem v historickém pořadí střelců Štítu Albrechtic, které drží se svými 25 góly kapitán
mužstva Jan Pipek mladší. Druhým v pořadí se 30 brankami je Ondřej Hric z Albrechtic u Českého Těšína, prvním s 31 góly je Jaroslav
Gol ze stejného týmu.

Starostové obcí a měst Albrechtic fandí svým týmům.

Přehlídka již historických plakátů v klubovně fotbalového
klubu.

KRTEČEK BYL ZNOVU MASKOTEM SRAZU AUTOVETERÁNŮ
20. ČERVENCE 2019  VETERÁNEM ZA KRTEČKEM
Sto dvacet pět posádek z celé České republiky vyjelo na trať populární rallye Veteránem za Krtečkem, která odstartovala
v sobotu 20. července 2019 od DETOA
Albrechtice. Pořádali ji Přátelé historických
strojů Železný Brod. Generálním sponzorem rallye bylo Muzeum výroby hraček.

Čekání na start v areálu
DETOA.
04 | www.albrechtice-jh.cz

Do Jizerských hor se vypravily automobily
vyrobené mezi roky 1920 až 1990. Řidiči a
jejich spolujezdci si zvolili jako cíl kromě
jiného Jizerskohorské technické muzeum
v Bílém Potoce. Rallye doprovázelo krásné počasí a majitelé veteránů si pobyt u
nás skutečně užili. Cílem tratě byl opět náš

Těsně před startem.

sportovní areál u Kamenice, kde se konaly
jízdy zručnosti a také vyhlášení vítězů letošního klání. Několik stovek fanoušků historických automobilů strávilo v naší obci
opravdu pěkné chvíle. Obdivovali nejen
autoveterány, ale i dobové kostýmy posádek.

Tradiční cíl a vyhlášení vítězů závodu
se koná v našem sportovním areálu
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ZÁCHRANÁŘI OPĚT OHROMILI SVÝMI DOVEDNOSTMI
24. SRPEN 2019  DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Krásný sportovní areál a bezvadné počasí byly kulisami pro 10. ročník setkání složek záchranného systému, který se konal v albrechtickém sportovním areálu. Poprvé se akce odehrávala na stadionu u Kamenice, který poskytuje více místa než parkoviště pod lanovkou
na Špičák. U hřiště lze navíc posedět ve stínu, zatímco parkoviště bývá v letních vedrech rozpálené.
U Kamenice se v sobotu 24. srpna 2019 utkali dobrovolní hasiči v soutěži O zlatou stříkačku Detoa Albrechtice. Na snímku vpravo jsou v
akci domácí hasiči. Vítězství si nakonec odvezli muži z Lučan a ženy ze Zlaté Olešnice. Na tradiční akci se představili rovněž profesionální
hasiči z Tanvaldu. Na dvou snímcích ukazují, jak dokáže vodní paprsek rozřezat auto při vyprošťování raněných pasažérů, kteří uvízli v
havarovaném voze. Do Albrechtic dorazili také příslušníci Vězeňské služby. Předvedli, jak jejich služební pes dokáže zneškodnit pachatele, což zachycuje další fotograﬁe. Návštěvníci povedené akce ocenili i dobře vychlazené nápoje a bohaté občerstvení.

Figurant Vězeňské služby Rýnovice se služebním psem při
dynamické ukázce „zadržení“.

Soutěž družstev dobrovolných hasičů v požárním útoku.

HZS Libereckého kraje při ukázce vyproštění zraněného z havarovaného vozu.
www.albrechtice-jh.cz | 05
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PŘI BĚHU NADĚJE PADLY HNED DVA REKORDY
14. ZÁŘÍ 2019  BĚH NADĚJE
Když jsme připravovali letošní 9. ročník
Běhu naděje v Jiřetíně pod Bukovou, nedoufali jsme, že dosáhneme loňského
výtěžku 79 788 korun. Počasí nám letos
přálo a 14. září v 10 hodin stálo na startu
182 účastníků. Tím padl první rekord tohoto dne. Po návratu běžců do cíle proběhla dražba předmětů, věnovaných našimi
předními sportovci, a následoval ﬂorbalový turnaj.
V jeho průběhu jsme odpečetili pokladničku ze startu a spočítali její obsah. Když jsme
přičetli štědré příspěvky sponzorů, výtěžek
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z prodeje reklamních předmětů, občerstvení a dražby, zjistili jsme, že padl druhý
rekord dne. Výtěžek činil neskutečných 96
250 korun. FK Albrechtice/Jiřetín nám však
ještě přislíbil výtěžek vstupného z odpoledního fotbalového utkání. Po jeho přičtení
jsme veřejně ohlásili výslednou částku 98
890 korun. Albrechtičtí fotbalisté a jejich
fanoušci měli pocit, že by se toto číslo dalo
zakulatit. Složili se na dalších 1300 Kč, a tak
překonali magickou hranici 100 tisíc korun. Výtěžek letošního ročníku tak dosáhl
neuvěřitelných 100 190 korun. Tato částka

byla spolu s výtěžky z běhů z celé republiky
předána 30. listopadu 2019 panu prof. Dr.
Janu Starému na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Všem, kteří se
na tomto úžasném výsledku podíleli, moc
děkujeme! Poděkování patří také dobrým
lidičkám, kteří nám pomáhají s organizací
celé akce. Už se těšíme na příští 10. ročník
Běhu naděje.
Za spolek Naděje 2011
Věra Engeová
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NAŠE OBEC MÁ VE ŠKOLE KRÁSNÉ KERAMICKÉ DÍLNY
5. ŘÍJNA 2019  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝTVARNÉ DÍLNY A KABINETU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Pamětnice, které chodily do albrechtické školy v letech 1944 až 1950, přestřihly
slavnostní pásku při otevření nových keramických dílen. Vybudovali jsme je v bývalé
zasedačce v 1. patře naší základní školy.
Keramické dílny stály milion korun. Šest set
tisíc korun nám přispělo Ministerstvo pro
místní rozvoj. Zbytek doplatila obec.
Keramické dílny jsme otevřeli v sobotu

5. října 2019. Jejich prohlídka se těšila velkému zájmu a přilákala asi 50 našich občanů. Keramickou dílnu využijí hlavně děti ze
základní školy pro svou výtvarnou činnost,
bude sloužit i široké veřejnosti. Prostory
byly vybudovány z jedné bývalé třídy, druhá místnost slouží jako kabinet pro vlastivědu a přírodovědu.
Ke snímkům: Přestavba školní třídy na ke-

ramické dílny si vyžádala hodně úsilí a také
šikovnosti řemeslníků.
Slavnostní pásku přestřihly Charlotta
Schärfová, Gudrun Křížková, Herta Pospíšilová a Gerlinda Wanderová. Asistovali jim
Marcela Zemanová a místostarosta Antonín Kučera.
Otevření nových dílen přilákalo desítky lidí.
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PLNÝ AUTOBUS ALBRECHTIČÁKŮ NAVŠTÍVIL MUZEUM V PASEKÁCH
5. ŘÍJNA 2019  VÝLET SENIORŮ  PAMÁTNÍK ZAPADLÝCH VLASTENCŮ PASEKY NAD JIZEROU
Výlet do nádherně zrekonstruovaného
muzea v Pasekách nad Jizerou proběhl 5.
října 2019. Navázal na slavnostní otevření
keramických dílen v naší základní škole.
Účastníci zájezdu do paseckého muzea,
které je známé také jako Památník zapadlých vlastenců, viděli na vlastní oči, jak krásně se podařilo opravit budovu. Obdivovali
také novou expozici. Úpravy muzea vyšly
bezmála na 20 milionů korun.

Památník zapadlých vlastenců.

Památník zapadlých vlastenců stojí uprostřed krásné přírody s působivým výhledem na západní Krkonoše. Hned vedle se
nachází kostel sv. Václava z konce 18. století. Pasecké muzeum vzniklo v roce 1958 v
bývalé faře jako literární památník věnovaný památce písmáka, houslaře a učitelského pomocníka Věnceslava Metelky, který
se stal předlohou pro Karla Václava Raise
při práci na románu Zapadlí vlastenci.

Občerstvení U Zvonku v Kořenově.

Starosta Jaroslav Zeman v restauraci U Zvonku s účastníky zájezdu.
08 | www.albrechtice-jh.cz

Vydařený výlet do Pasek vyvrcholil závěrečným obědem v restauraci Zvonek na Besedě, kde si naši občané mohli nad dobrým
jídlem a pitím popovídat i zavzpomínat.
U jednoho stolu se sešli například Josef
Stašink, Květa Holešínská, Herta Pospíšilová, Gerlinda Wanderová, Charlotta Scharfová a Gudrun Křížková.
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SCHILLEROVA DESKA JE NA NOVÉM MÍSTĚ V PLNÉ KRÁSE
ŘÍJEN 2019  PAMĚTNÍ DESKA SLAVNÉHO BÁSNÍKA NA MARIÁNSKÉ HOŘE
Pamětní deska, jež připomíná 100. výročí
úmrtí slavného německého básníka, dramatika, spisovatele a ﬁlosofa Friedricha
Schillera, ozdobila jeden z balvanů na Mariánské hoře již před 114 lety. Obec Albrechtice ji na podzim 2019 umístila na vhodnější a lépe přístupné místo. Desku vsadila do
žulového balvanu kamenická ﬁrma pana
Dvořáka z Nové Vsi u Jablonce nad Nisou
(na snímku bratři Dvořákovi). Albrechtice

spolupracovaly při instalaci pamětní desky se spolkem Patron, se spolkem Jizerské
Albrechtice a s chalupáři manžely Janáskovými.
„V příštím roce plánujeme umístit k silnici
informační ceduli o Schillerově kameni,“
prozradil Mgr. Adam Hübner, člen spolku
Jizerské Albrechtice. „Chceme také upravit
přístupovou cestu k tomuto pamětnímu
místo v osadě Mariánská hora.“

Bratři Dvořákovi u svého díla. Odvedli na něm perfektní a
obětavou práci.

Deska věnovaná Schillerovi se na Mariánské hoře objevila v roce 1905, sto let po
básníkově smrti. Zasloužili se o ni jeho obdivovatelé. Friedrich Schiller, jemuž se přezdívalo Básník svobody, však Albrechtice
nikdy nenavštívil. Žil v letech 1759 až 1805.
Proslavil se dramatem Loupežníci nebo
Ódou na radost, kterou zhudebnil Ludwig
van Beethoven.

Pamětní deska básníka Friedricha Schillera před úpravou.
Foto: Otokar Simm.

Pamětní deska básníku Friedrichu Schillerovi je na Mariánské Hoře na lépe přístupném místě. Foto: Robert Janásek.
www.albrechtice-jh.cz | 09

ALBRECHTICKÝ ZPRAVODAJ | PROSINEC 2019

VÁŽENÍ OBČANÉ OBCE ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH
Rok 2019 se blíží do
své poslední fáze. Jako
již několikráte v minulosti i nyní jsem pro Vás
připravil souhrnnou
zprávu o bezpečnostní situaci ve Vaší obci.
S nadcházející zimní
sezónou očekáváme, že Vaši obec navštíví bezpočet turistů z různých koutů naší
Vlasti, ale i z ciziny. Z pohledu policistů Obvodního oddělení PČR Smržovka má výkon služby v zimním období svá speciﬁka.
Hlídková a obchůzková činnost policistů je
směřována do míst s předpokladem vyšší
koncentrace osob. Policisté zaměřují svou
pozornost na parkoviště u sjezdovek, penziony, bary a restaurace. Dohlížejí na sjízdnost pozemních komunikací a technický
stav vozidel, které se po nich pohybují.
Nepřetržitě ve dne i v noci hlásí správcům
komunikace sjízdnost pozemních komunikací s ohledem na přívaly sněhové nadílky. Turisté jsou v drtivé většině ohleduplní.
Bohužel bezohlednost a narušování klidu
v obci není výjimkou. Zvýšený pohyb osob
zároveň přitahuje pozornost kriminálních
živlů, nejenom z Česka.
V rámci celorepublikového projektu Policie ČR „Zabezpečte se“, který jsem Vám
představil v mém příspěvku z dubna letošního roku, je stále dostupná ke stažení
na Google Play nebo na App Store mobilní
aplikace „Zabezpečte se“. Cílem této aplikace je zvýšit Vaši bezpečnost nastavením
několika preventivních opatření. Pro úplnost připomínám osm základních bodů:
1. řádně zamykejte,
2. zbytečně neupozorňujte na Vaši
nepřítomnost,
3. vytvořte přehledný prostor před
domem,
4. uklízejte na pozemku,
5. nedávejte na odiv, že vlastníte cenné
předměty, chraňte je,
6. označujte cennosti, připravte jejich
soupis a nechte je pojistit,
7. mějte dobré vztahy se sousedy,
8. mějte se na pozoru před lidmi, kteří
chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí
různé služby, či poptávají starožitnosti,
kovový odpad atd.
Dobré sousedské vztahy a vzájemná komunikace jsou tím nejlepším klíčem k boji
s kriminalitou. Proto nebuďte lhostejní a s
důvěrou se obraťte na Policii ČR či představitele samosprávy Vaší obce. Využívejte
linku 158, popř. telefonní kontakt 735 788
699 na výjezdový mobil OO PČR Smržovka. Jedná se o přímé spojení se službuko-
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najícím policistou Obvodního oddělení
PČR Smržovka.
POLICISTÉ OO PČR SMRŽOVKA
CELKEM OD ZAČÁTKU ROKU 2019
ŘEŠILI:
144 trestných činů, 236 přestupků, z nichž
většinu jsme následně oznámili k projednání správnímu orgánu, 492 přestupků
jsme vyřešili příkazem na místě (pokutou)
a dále jsme přijali a vyřešili 380 rozličných
oznámení, podnětů a žádostí. Míra objasněnosti trestné činnosti aktuálně činí 52 %.
V 2018 se jednalo o 170 trestných činů, 220
prošetřovaných přestupků, 715 přestupků
vyřešených příkazem na místě a dále 315
oznámení, podnětů a žádostí. Objasněnost trestné činnosti ve stejném období
roku 2018 činila 39,24 %.
Z porovnání předmětného období v letech 2018 a 2019 je zřejmé, že došlo k
poklesu trestné činnosti a to zejména majetkové, kdy nám ubylo krádeží vloupáním
do rekreačních objektů, garáží, přístavků a
kůlen. V souvislosti s nově vzniklým Oddělením hlídkové služby v Jablonci nad Nisou
policisté daleko častěji odhalují pachatele
přímo při činu a tento bývá na místě zadržen. Působnost hlídkové služby je rozdělena do celého okresu Jablonec nad Nisou. S pravidelností vykonávají hlídkovou
činnost i na teritoriu Obvodního ddělení
PČR Smržovka, vyhledávají protiprávní činnost a zároveň působí preventivně. Úbytek
krádeží vloupáním a přítomnost policistů
hlídkové služby Jablonec nad Nisou mělo
příznivý vliv na vývoj objasněnosti v roce
2019. V rovině přestupků jsme nezaznamenali žádný výrazný výkyv a ve srovnání
s loňským rokem je situace neměnná.
Z UVEDENÉHO VÝČTU SE
OD ZAČÁTKU ROKU 2019 UDÁLO
VE VAŠÍ OBCI:
V noci ze 4. 2. 2019 na 5. 2. 2019 se neznámý pachatel vloupal do pěti osobních
automobilů, jednoho autobusu a dále do
kabin na fotbalovém hřišti. Případ jsme po
rozsáhlém prověřování odložili, neboť osobu pachatele jsme prokazatelně nezjistili.
Požár rekreačního objektu ze dne 14. 2.
2019, jsme po předešlém prověřování postoupili HZS, neboť nebyl zjištěn úmysl.
Případ poškozeného obecně prospěšného zařízení ze dne 24. 8. 2019, ke kterému
došlo proražením vodovodního potrubí v
rámci výkopových prací, jsme po prošetření a zajištění důkazů postoupili Okresnímu
státnímu zastupitelství v Jablonci nad Ni-

sou. Jelikož se nejedná zdaleka o ojedinělý
případ, chci na tomto místě upozornit, že
před započetím jakýchkoliv výkopových
prací je nutné provést zaměření inženýrských sítí. V případě, že tak neučiníte a
tedy z hrubé nedbalosti zničíte, poškodíte,
odstraníte nebo učiníte neupotřebitelným
obecně prospěné zařízení, nebo ohrozíte jeho provoz, hrozí Vám, že budete potrestání odnětím svobody až na jeden rok
nebo zákazem činnosti podle § 277 trestního zákoníku.
Dále jsme od začátku roku prověřovali pět
přestupků proti majetku (rozbitá okna, krádež trampolíny, poškozený plot, odcizená
popelnice), tři přestupky proti občanskému soužití (hrubé jednání, urážka na cti) a
celkem 36 přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu (špatné parkování, technický stav vozidla a tak dále).
V souvislosti s případem urážek na cti občana Albrechtic v Jizerských horách se
jednalo o veřejně sdělované „nenávistné
výroky“ na jeho adresu prostřednictvím
sociální sítě, které zde strhly velkou debatu.
Veřejnými urážkami, jejich komentováním
a sdílením ve virtuálním prostoru může
být naplněna skutková podstata přestupku či trestného činu. V tomto duchu rozhodl i příslušný správní orgán a pachatele
přestupku potrestal uložením sankce. Je
důležité si uvědomit, že takové počínání
může daného člověka velice citlivě zasáhnout. A bránit se mu je v celku nemožné.
Často se s tímto jednáním setkáváme mezi
dětmi a dospívajícími, mezi nimiž tímto
způsobem dochází k takzvané kyberšikaně. Její následky mohou být i tragické.
Často se stává, že policisté řeší oznámení v
souvislosti s volně pobíhajícími psy. V první
řadě policisté rozlišují, zda byl pes venčen
takzvaně na volno, bez vodítka, avšak za
přítomnosti jeho majitele, nebo zda utekl,
například ze zahrady. Venčení psů a jejich
pohyb na veřejném prostranství je ve většině obcí upraven vyhláškou. Tedy při venčení psa bez vodítka může a nemusí jeho
majitel porušit vyhlášku obce a tím spáchat
přestupek. Každý chovatel je však povinen
podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání učinit opatření proti
úniku chovaného zvířete. Dojde-li tedy k
tomu, že pes, kůň, ovce či jiné zvíře chovateli uteče, policisté věc vždy kvaliﬁkují jako
přestupek podle § 27 odst. 1 písm. f ) téhož
zákona a spisový materiál postoupí Krajské
veterinární správě v Liberci.
Nejednou jsme v minulosti řešili pokousání psem, které jsme následně kvaliﬁkovali

PROSINEC 2019 | ALBRECHTICKÝ ZPRAVODAJ

jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 zák. č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, protože majitel či chovatel
psa porušil důležitou povinnost uloženou
mu podle zákona. Může se jednat právě o
porušení oné vyhlášky anebo čistě o porušení obecné odpovědnosti, jež stanoví
§ 2900 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo
zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby
nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě,
života, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“
Chovejme se tedy všichni tak, abychom
neporušovali citované ustanovení a nevy-

stavovali se zbytečnému postihu.
Během naší činnosti úzce spolupracujeme
s představiteli samosprávy obce.

okno, ořezaný strom), narušené občanské
soužití, založení černé skládky a špatné
parkování.

V SOUSEDNÍ OBCI JIŘETÍN POD
BUKOVOU JSME VE STEJNÉM
OBDOBÍ ŘEŠILI:
Dne 5. 6. 2019 došlo v Jiřetíně pod Bukovou k vandalství. Neznámý pachatel poškodil zaparkované vozidlo. Poškrábal lak
karoserie a dále rozbil přední čelní sklo,
čímž se dopustil trestného činu poškození
cizí věci. Dále jsme řešili několik přestupků
a to: držení malého množství drog, jízdu
pod vlivem alkoholu motorovým vozidlem, dva přestupky proti majetku (rozbité

Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné
předměty, chraňte je…
Poškozený zanechal viditelně v zadní části vozu elektro-kolo. V rozmezí šesti hodin
neznámý pachatel toto kolo po rozbití pravého zadního okna z vozidla odcizil. V této
souvislosti jistě platí rčení, že „příležitost
dělá zloděje“.
S pozdravem
npor. Bc. Ondřej Tuláček
vedoucí obvodního oddělení

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - PÍSNIČKY PRO PRVŇÁČKY I NÁDHERNÝ DOBRODRUŽNÝ POBYT V HEJNICÍCH
Naše škola zahájila nový školní rok přivítáním žáků 1. ročníku. Starší děti zazpívaly na uvítanou několik písniček a vždy jeden žák představil prvňáčka a něco pěkného o něm pověděl. Letos jsme mezi nás přijali pět prvňáčků: Lucinku Holáskovou, Šimona Mihalíka, Martínka
Kyselu, Vojtu Patrmana a Matyáše Kalouse. Přejeme, aby se jim ve škole líbilo.

www.albrechtice-jh.cz | 11
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Druhý den školy pro nás paní učitelky připravily poznávací výlet Albrechticemi. Nejdříve jsme si promítali ﬁlm o historii Albrechtic a
potom jsme se vydali po trase, kterou nám připravili kluci z 5. ročníku s paní učitelkou. Šipky nás vedly k různým zajímavostem a po
cestě jsme hledali dopisy s úkoly. Šli jsme údolím Vaberloch, pozorovali chaloupky, potoky a přírodu. Cílem bylo Lesní divadlo. Tam jsme
si představovali dobu, kdy se na těchto místech odehrávala divadelní představení.

12 | www.albrechtice-jh.cz
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Na zahajovací pobyt jsme letos vyrazili do Hejnic, do Střediska ekologické výchovy. Městečko Hejnice je známé nádherným kostelem,
bazilikou Navštívení Panny Marie. STŘEVLIK, jak se jmenuje středisko ekologické výchovy, je uprostřed městečka. Ubytovali jsme se v
krásných pokojích, každý pokoj měl jméno různých zvířat, která byla v pokoji krásně namalovaná. Celé dny jsme měli programy plné
her a výletů. Menší žáci poznávali přírodu naší země a my starší jsme se v programu Barevná planeta podívali do různých světadílů.
Navštívili jsme Indiány, Číňany, podívali se do Mongolska, Brazílie a Afriky. Každý den jsme se při různých hrách seznamovali s životem
domorodců a také jsme si vyráběli předměty, které jsme používali. Jedním z největších zážitků byla pro všechny návštěva úlů s panem
včelařem. Byl to krásný a dobrodružný týden.
Před Vánoci jsme přichystali ve škole listopadovou keramickou dílnu. Pátého prosince následovalo adventní vystoupení v kostele a
mikulášská nadílka. Třináctého prosince jsme ve škole udělali vánoční dílnu.
Napsal kolektiv novinářů z 4. a 5. ročníku
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BUDOVÁNÍ A OPRAVY V OBCI
LIBERECKÝ KRAJ OPRAVIL SILNICI KOLEM KAMENICE
Nová silnice z Horního Tanvaldu do Albrechtic udělala naši obec dostupnější a
přitažlivější. O její rekonstrukci jsme usilovali společně s Tanvaldem. Celková oprava
začala v roce 2018 a skončila letos v létě.
Velký dík patří Libereckému kraji, kterému
silnice patří. Před opravou byla ve velmi
špatném stavu, protože poslední velká
rekonstrukce se uskutečnila v roce 1976.
Podle toho také důležitá komunikace vypadala – pokrývaly ji díry a boule. Nejhorší
z nich sice Krajská správa silnici vždy zalá-
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tala provizorně asfaltem, silnice však kazila
dojmy z návštěvy naší obce. Při rekonstrukci, jež stála zhruba 20 milionů korun, museli stavbaři opravit i rozpadající se opěrnou
zeď nad Kamenicí. Rekonstrukce se týkala
úseku od odbočky do Jiřetína po odbočku
k viaduktu do Smržovky. Řidiči nyní mohou
dojet do Albrechtic většinou po kvalitních
silnicích. A to jak od Jablonce, tak i od Josefova Dolu a Tanvaldu – Žďáru. Jediným
problémem tak zůstává hrbolatá krajská
komunikace z Desné do Žďáru, kam se

odbočuje směrem do Albrechtic z mezinárodní silnice E65.
Ke snímkům: Slavnostního otevření výrazně vylepšené silnice z Horního Tanvaldu do
Albrechtic se zúčastnili (zleva) albrechtický
starosta Jaroslav Zeman, náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták, tanvaldský starosta Vladimír Vyhnálek (foto č. 1).
U Kamenice musela ﬁrma Strabag postavit
novou opěrnou zeď. Starý taras se již rozpadal (foto č. 2 a č. 3).
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ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ
V jarních měsících probíhal úklid na místních komunikacích i opravy výtluků na hlavní komunikaci.

Čištění komunikace u památného stromu.

MÁME NOVOU SDRUŽENOU
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU
NA MARIÁNSKOU HORU
V létě 2019 jsme vybudovali dlouho připravovanou sdruženou kanalizační přípojku za školou směrem k Mariánské Hoře. V těžkém
terénu odvedli pracovníci Technických služeb Albrechtice výbornou práci. Celkové náklady na vybudování nové sdružené přípojky
a opravu části přípojky do školy přesáhly 1,8 milionu korun. Kromě obce se na této investici budou podílet také majitelé budoucích objektů v této lokalitě, kterým bude nová přípojka sloužit. Na
snímku jsou v popředí Láďa Zeman a Miroslav Vrzák.

Opravy výtluků na krajské komunikaci.

UDRŽOVÁNÍ KANALIZACE STOJÍ
HODNĚ PENĚZ
Desítky tisíc korun ročně vydává obec Albrechtice na opravy a
čištění kanalizace. Kvůli ní k nám musí často zajíždět speciální
nákladní vůz ﬁrmy Číma z Liberce. Kanalizační stoka z 80. let
minulého století není v dobrém stavu. Zanáší se usazeninami
a také některými předměty. Obec se v poslední době snaží
kanalizační síť modernizovat. Snímek z čištění ucpané kanalizace je z června 2019.

Na lávce přes potok nad poštou bylo instalováno nové
zábradlí. Lávka spojuje hlavní silnici s Říhovkou.
www.albrechtice-jh.cz | 15
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VYHLÍDKA NA KŘÍŽKU
JE VELMI OBLÍBENÁ
Letní i zimní měsíce v Albrechticích vybízejí k procházkám směrem do sedla Špičáku a k osadě Mariánská Hora. Turistům se při nich nabízí nová atrakce,
vyhlídka Na Křížku. Mohou z ní spatřit údolí Kamenice v Albrechticích i na Tanvaldsku, Jedlovou horu,
polské i české Jizerské hory, krkonošskou Lysou horu
a také krásné kopce v okolí Lomnice nad Popelkou.
Pod vyhlídkou se letos v létě popásaly ovce z nedaleké farmy. Ovce se v posledních letech vrací do
horské krajiny, jsou zajímavé pro turisty a na loukách
nebo na sjezdovkách nahrazují sekačky.

NOVÁ KNIHOVNA SE
ZASEDACÍ MÍSTNOSTÍ JE
STÁLE V PERMANENCI
Prostor nově vybudované knihovny se zasedací
místnosti je využíván samozřejmě jako knihovna a
pro zasedání obecního zastupitelstva, ale také pro
pořádání kulturních akcí a jako volební místnost.
Na snímku volební komise při letošních volbách
do Evropského parlamentu - zleva: Mirka Havlíková, pracovnice našeho obecního úřadu, Mgr. Adam
Hübner, Alena Ducháčková, Ivana Karchová a Anna
Kuřátková.

„TŘETÍ MÍSTO JE VÝBORNÉ“
Rozhovor s Janem Pipkem mladším,
předsedou fotbalistů TJ Albrechtice
Naši fotbalisté za sebou mají úspěšný podzim. V jedné době dokonce vedli východní
skupinu 1. B třídy, nakonec jim patří skvělé třetí místo za béčky Velkých Hamrů a
Přepeř. Vydařenou podzimní část sezóny
si pochvaluje předseda našeho fotbalového oddílu a zároveň hráč Jan Pipek mladší.
Albrechtice reprezentovali i jeho táta a dědeček, což je unikátní.

dovského, Zemana, Berndta nebo Sedláka.
Výhodou je, že hodně hráčů máme z okolí,
tedy z Jiřetína, Horního Tanvaldu, Desné. Já
s Michalem Zemanem jsme z Albrechtic.
Takže nehrozí rozpad mužstva jako v případech, kdy kostru týmů tvoří hráči z Jablonce nebo z Liberce, kteří jezdí jen na zápasy.

Jak jsi spokojen s umístěním týmu?
Třetí místo je pro Albrechtice výborné. Několik kol jsme soutěž dokonce vedli, ale
dostalo se před nás béčko Velkých Hamrů,
které mají skoro tři tisíce obyvatel. Jejich A
mužstvo hraje divizi. Přeskočilo nás i béčko Přepeř, obce hned u patnáctitisícového
Turnova. Áčko hraje v Přepeřích dokonce
třetí ligu. Za námi skončily Smržovka, Plavy,
Harrachov, Lučany nebo Rychnov.
Jak vypadá kádr fotbalového mužstva
Albrechtic?
Máme dobře poskládané mužstvo. Vedle
nás starší hráčů, jako jsem já nebo Zelinka, hrají mladí – gólman Žanta, záložník
Purm, kterým je kolem pětadvaceti let.
Dále máme hráče mezi 28 až 30 roky, Kol-
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Za Albrechtice fotbal hrají muži z rodiny
Pipkových již po 3 generace. Na snímku
zleva: Jan Pipek st., Jan Pipek ml., Jaroslav
Pipek st. a Jaroslav Pipek ml.

Tabulka 1. B třídy po podzimu 2109
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MICHAL ZEMAN OCEŇUJE
ALBRECHTICKÉ FANOUŠKY
Rozhovor s fotbalovým navrátilcem
Michal Zeman patřil na podzim mezi opory albrechtických fotbalistů. Líbí se mu atmosféra při domácích zápasech, která pomáhá jemu i týmu k dobrým výkonům
Co Tě přivedlo zpátky mezi fotbalisty
do rodných Albrechtic?
Vyrůstal jsem tady, i když jsem s fotbalem
začínal v Desné. Pak následoval Jablonec
a dorostenecká liga v Mladé Boleslavi, kde
jsem hrál s dnešním slávistou a reprezentantem Bořilem, s Chramostou ze současného FK Jablonec či se sparťanem Zahustelem. Potom přišly roky ve třetích ligách
dospělých v České Lípě, Jablonci nebo
v Baníku Ostrava, kde jsem byl v kádru A
týmu. V roce 2016 pro mě přišla zajímavá nabídka na práci z Mototechny. Dostal
jsem tam na starosti přední fotbalisty a
hokejisty. Mototechna, která je součástí ﬁrmy AAA, jim poskytuje do nájmu auta. Tak

jsem se musel rozhodnout mezi fotbalem
na plný úvazek a prací. Ještě dva až tři roky
jsem hrál divize a letos jsem si řekl, že se
vrátím do Albrechtic. Tam jsem měl registraci už dříve, třeba v Baníku jsem byl na
hostování právě z našich Albrechtic.
Jak jsi tady fotbalově spokojen?
Domácí zápasy hrajeme před výbornou
kulisou až sto padesáti fanoušků. Náš sportovní areál patří mezi nejlépe vybavené
v okresech Jablonec a Semily. V Albrechticích máme navíc výbornou fotbalovou
partu. Takže spokojený určitě jsem.
Čeho bys chtěl dosáhnout ve fotbalové
sezóně 2019/20?
Chtěl bych dál střílet branky, udržet s týmem třetí místo v tabulce a vyhrát v roce
2020 turnaj týmů z měst a obcí, které mají
Albrechtice v názvu.

Michal Zeman byl na podzim velmi platným útočníkem našeho fotbalového mužstva.

ZA ÚPRAVOU BĚŽECKÝCH TRATÍ JSOU VELKÁ DŘINA I NADŠENÍ
V zimě 2018-19 jsme pro Vás již čtvrtým rokem upravovali běžecké okruhy v Albrechticích na Světlém vrchu. Najezdili jsme na
sněžném skútru po dobu 85 dnů přes 750
kilometrů. V mrazu, dešti i po nocích jsme
odpracovali velké množství hodin, abyste
měli možnost užít si trochu zimní pohody
v naší obci. Celkem jsme pro Vás upravovali 6,5 kilometru tratí na skate a klasiku.
Co nás nejvíce těší je velká a stále vzrůstající návštěvnost tratí, které využívají v hojném počtu místní obyvatelé včetně naší
školy, naši chalupáři, turisté ubytování v
Albrechticích, obyvatelé z širokého okolí i
sportovní oddíly. Velikou radost nám udělala návštěva Gábiny Koukalové, která si
úpravu i proﬁl tratě velice pochvalovala, a
tím nám dala za pravdu, že tratě v naší obci
mají smysl a jsou na dobré úrovni.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
Honzovi Tlapákovi a Štěpánu Vejražkovi,
kteří nám velice aktivně s úpravami pomáhali po celou zimu a jsou pro nás nedílnou součástí celého našeho snažení. Jsme
moc rádi za podporu Miroslava Zmrzlého
a za možnost úpravy tras jeho rolbou. Dále
bychom rádi poděkovali sponzorům, díky
kterým jsme byli schopni pokrýt celkové
náklady na úpravu běžeckých tratí v částce 205 241 korun.: Tesařství Petr Smutný,
Jizerský 4x4 minibus Honza Tlapák, Bagry Pospíšil, Wolfgang Quilitz, Contacc R.
Šťastný, U lesa Š. Vejražka, Kominictví Zelinka a Pipek, Sport Albi, Horská chaloupka
u Alenky, Bartoň Pecková ad. kancelář, ski
areál Světlý vrch, pension Eden, pension
Berounka, pension Permon, Pomi, Kateřina
Hemerková, pension Jana Hubnerová a fo-

toateliér Smržovka.
V neposlední řadě patří poděkování majitelům pozemků, kteří nás nechali bezplatně po jejich pozemcích jezdit: obec
Albrechtice v Jizerských horách, Honza
Voborník, pan Ledecký a pan Balatka z Mariánské hory.
V zimě 2019-20 bychom pro Vás rádi znovu běžecké tratě upravovali. Chystáme
drobné změny k Vaší spokojenosti a naší
radosti.
Za všechny členy spolku Jizerské Albrechtice a všechny kamarády, kteří nám pomáhají
S úctou předseda spolku
Petr Smutný
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NAPSALA O NÁS MLADÁ FRONTA DNES - ALBRECHTICE VYDALY
HISTORICKÝ KALENDÁŘ, JAKÝ SE JEN TAK NEVIDÍ
Albrechtice mají unikátní kalendář na rok
2020, za jehož vznikem jsou staré skleněné negativy. Historické snímky zachycují
známé jizerskohorské zimní středisko a
jeho okolí před druhou světovou válkou.
„Skleněné negativy se objevily při úklidu
chalupy na Mariánské Hoře, patřící původně panu Karlu Bartelovi, který fotograﬁe
pořídil. Našly se na půdě a před vyhozením
je zachránil chalupář Michael Griga,“ řekl

albrechtický starosta Jaroslav Zeman. „Na
využití fotograﬁí pro kalendář nám laskavě
poskytl autorská práva. Vytvořené fotograﬁe digitalizovali v Severočeském muzeu v
Liberci, a tak jsme z nich mohli udělat kalendáře - jeden ve formátu A4 a jeden větší.
Využíváme je jako dárky pro partnery naší
obce. Některé kalendáře prodáváme. Stojí
o ně jak stálí obyvatelé Albrechtic, tak chalupáři.“

Kalendář s historickými fotografiemi z obce na rok 2020 je již v prodeji.
Cena kalendáře velikost A4 – 100,- Kč, velikost A3 – 200,- Kč.

Krömerova bouda u Protržené přehrady.

V kalendáři na rok 2020 najdete i pohled na Mariánskou Horu od Štibliku.
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Menších kalendářů vydala obec 110 a větších 70. Přímo na radnici je lidé mohou
koupit za sto nebo za dvě stě korun.
„V kalendáři jsou zachycena místa, jejichž
historické snímky jsou všeobecně známé.
Ale máme tam také záběry na staré Albrechtice, které jsem ještě nikdy neviděl,“
prozradil Zeman.
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Cesta mezi chalupami na Mariánské Hoře.

ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH OBČANŮ
S malým dárečkem a gratulací navštěvuje naše občany u příležitosti jejich významných životních jubileí zastupitelka Pavlína Menclová,
místostarosta Antonín Kučera i starosta Jaroslav Zeman.

Na návštěvě u paní Jaroslavy Kottíkové (75 let).

Gratulace panu Janu Pipkovi k 65. narozeninám.

BALÍČKY ICT – POMŮCKY PRO ŠKOLY
K rozvíjení dovedností žáků I. stupně základních škol, které budou potřebovat v
dalším životě, pořídila Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska z.s. dva balíčky
pomůcek pro rozvoj kompetencí podle
STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics – tedy věda, technologie,
strojírenství a matematika). Každý balíček
obsahuje mimo jiné deset tabletů, výukovou stavebnici se senzory a softwarem pro
programování, robotiku a podporu logického myšlení. Cílem je poskytnout ucelené
řešení přinášející školám mobilní dotyková

zařízení, výukové aplikace, příslušenství, a
také pomoc při využívání moderních pomůcek ve výuce.
Mateřské školy zase budou moci využít
jeden balíček vytvořený pedagogicko –
psychologickou poradnou STEP určený
pro posouzení školní zralosti dítěte. Nástroj
vyvinutý pro pedagogy mateřských umožní posuzování úrovně v sedmi základních
oblastech vývoje dítěte. Tento interaktivní
nástroj propojuje dřevěné pomůcky jako
například kostky, hlavolamy nebo geometrické tvary s pracovními a diagnostickými

listy a výukovou tabletovou aplikací.
Balíčky těchto výukových technologií budou sdíleny na Tanvaldsku školami, které o
ně projeví zájem. V průběhu prosince 2019
se uskutečnilo školení pedagogických pracovníků zaměřené na seznámení se s ovládáním a možnostmi jak vybavení použít
ve výuce. Následovat pak bude ukázková
hodina přímo ve škole.
Vybavení bylo pořízeno v rámci realizace
jedné z klíčových aktivit projektu „MAP Tanvaldsko II“. Registrační číslo projektu CZ.02.
3.68/0.0/0.0/17_047/0011083
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Připomínáme, že se můžete
prostřednictvím našich webových
stránek www.albrechtice-jh.cz
zaregistrovat do seznamu příjemců
informačních e-mailů.
Budeme Vám tak moci připomenout
například blížící se termín úhrady
svozu odpadu, nebo informovat
o plánovaném vypínání elektrického
proudu nebo o dopravních uzavírkách.

Do nového roku
přejeme všem pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.
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