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Vánoþníí koncert v kostele

ník populárrního Vánoþního konccertu probČh
hl tradiþnČ 26.12. 201 4. Oproti minulým
m
Ĥm jsme novvČ pozvali baritonistu
b
R
Radka Žaluda z ýeskýcch BudČjovvic. Tento zp
pČvák se
svĤj handicap (je od narození
n
neevidomý) prosazuje naa rĤzných ssoutČžích mladých
m
Ĥ ýR. Zcela
Z
zapln
nČný kosttel 320 lidmi
l
vytv
voĜil výboornou kuliisu pro
y úþinkujícíí. Vystoupiili jako kažždý rok DP
PS Vrabþácci pod vedeením Pavlaa Žura –
MČstskéhoo divadla v Jablonci nnad Nisou, houslové rodinné kvaarteto Škam
mpových,
ostinský - vaarhanní misttr z Pardubiic a novČ, jiiž zmiĖovan
ný zpČvák, R
Radek Žalud
d.

Špiþák
ní fotografiie k letošní zimČ v Albbrechticích.. Letošní ziima byla prro nČkterá lyžaĜská
stĜedisk
ka
dosllova
po
ohromou.
NapĜík
klad Rokyttnice nad Jizerou
místo potĜebnýchh 90 milionĤ Kþ
tržeb, mČla pouuhých 30%
% tržeb.
JeštČd
plánovaal
35
milionĤ,
nost byla 122 milionĤ…
…
skuteþn
Naše ,,domácí“ stĜedisko Špiþák
dopadlo naštČstíí výbornČČ. Díky
enormn
ní snaze pracovnííkĤ TJ
Bižuterrie
si
udrželo
stejnou
návštČv
vnost jakoo v zimČ 2012/13,
2
která byla z pohhledu návšštČvnosti
výborn
ná. Bohužell BedĜicho
ov jezdil
jen 5 týdnĤ
t
za ccelou zimu a to na
lecích ze seedmi!! Toto
o stĜedisko zzpĤsobilo celkový
c
prop
pad celé TJJ Bižuterie (Špiþák,
k a BedĜichhov) o 25% oproti minnulému rok
ku. Doufámee, že rozvooj skiareálu
u Špiþák
zpomalena nedostatkem
m financí a bude moci nabídnout na
n další sezzónu další novinky.
n
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Protrržená pĜeh
hrada
Jižž od rokuu 2013 see schází
prracovní skuupina každ
dých 14
dn
nĤ
k tém
matu
“P
Protržená
pĜĜehrada“. SSnímek je z bĜezna
20
014, kdy se setkání usk
kuteþnilo
v Detoa
D
Albrrechtice. Za
Z úþasti
Ĝeditele L/ýR
R L. ěíþaĜe,, Ĝeditele
Po
ovodí Labbe J. Jarouška,
J
veedoucího CH
HKO Jizersské hory
J. Huška, Ĝedditele TJ Bižuterie
B
P. Bažanta, starostĤ Desné
D
J.
Ko
oĜínka a Allbrechtic J. Zemana
a bývalého námČstka ministra
živ
votního prrostĜedí L.. Ježka,
prrobíhá kontrrola úkolĤ.

ná pĜehradaa - stav ke 29
9.4. 2014.
potenciál pĜi
p rozvoji cestovníhho
v Albrechtiicích má po úpravvČ
ná pĜehradaa, která ležží na našem
m
álním územíí.
ografii viddíme právČ dokonþenný
pĜes Bílouu Desnou v hodnottČ
0 Kþ. Sttará lávkaa v popĜeddí
14 byla odvvezena.

Zajímav
nabízí
vé
pohleedy
se
návštČvníkĤm z ttorza hráze. Díky
vykácen
ní témČĜ 2.5500 m3 dĜeeva z 1,5
ha se ob
bjevilo celéé bývalé vodní dílo,
které bylo od 60--tých let minulého
m
století zarostlé
z
náleetovými dĜeevinami.
Další prráce budou pokraþovatt i v roce
2014 a 2015 taak, aby by
ylo vše
pĜipraveeno na vzpoomínkovou
u akci ke
100 letĤ
Ĥm od protržžení hráze.
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Noviinky rozvvoje lyžování a turiistiky
Pracovnííci
rycchnovské
firmy Taxus pokládají
p
lepené smrkové trámy
dlouhé
m
na
9,70
pĜipravenné pilíĜe. Celou
konstrukkci schvalloval i
Národní památkový útvar.
Nový mo
most bude široký 1,6
m a zhru
ruba dva metry nad
hladinouu bílé Desn
né, takže
pĜi þastýých povod
dních by
mČl zĤst
stat ušetĜen. Duben
2014.

Budouucí rozvoj lyžování
v Albrrechticích by
b mČly
zajistitt i dva novéé vleky u
Jizerkyy. Fotograffie je z
bĜeznaa, kdy stavební
firma Ladislava Mihalíka
M
prováddČla zemn
ní práce
(zleva L. Mihallík a J.
Zemann). Celkov
vá délka
novýchh
tratí
bude
dosahoovat 700 metrĤ
m
a
terén bbude urþen zejména
lyžaĜskkým školám a
rodináám s dČtmi.

Další novinkou pro
sezónu 2014/15 bude
novČ vyybudovaná þtvrtá
sjezdovvka ze Špiiþáku,
která poovede za koostel a
zpČt
k
obeccnímu
Ceelková
parkovišti.
délka sjezdovky bude
metrĤ.
1.100 m
Vzhledeem k nedostatku
snČhu za celou zimu
mohla probíhat tČžba
dĜeva již od února 2014.
Foto jje poĜízenno v
bĜeznu, kde uprosttĜed je
vidČt
konec
nové
sjezdovvky.

22.4.2014. Poþátekk výstavby mostu
m
pĜiláákal i ýesko
ou televizi a zpravodajee Michala Jemelku,
J
c
zámČrr úpravy Protržené
P
který sppoleþnČ se starostou J. Zemaneem popsal divákĤm celý
pĜehraddy.

Od jara 2013 také probíhají
p
jednání s Lessy ýR o úprravČ lesní ceesty, která bby mČla v bu
udoucnu
vést okoolo celého Špiþáku, tedy i nad Taanvaldem (ccelková déllka cca 7 km
m). Tento okruh
o
by
byl vhoodný pro pČší i cyklisty
y, nemČl byy mít extrém
mní klesání,, ani stoupáání. Tato ceesta vede
již na seeverní stranČ Špiþáku. Na
N jižní straanČ chybí zh
hruba 1,5 km.
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Štít Albrechtic
PĜíprava na 41. roþník setkání Albrechtic ýeské republiky

Pátek 25. dubna. Naše sportovištČ je témČĜ hotové. Po více než 4 letech má náš stadion novou
travnatou plochu, opravené sítČ u Ĝeky Kamenice, opravený taras ve stráni, zábradlí a tribunu.
Letošním setkáním Albrechtic jsme byli povČĜeni my. Po velké pauze 25 let, kdy jsme nebyli
schopni setkání uspoĜádat, jsme dostali mimoĜádnČ po šesti letech znovu šanci pĜivítat
Albrechtice z hradeckého, moravskoslezského, pardubického a jihoþeského kraje. Historicky
první roþník probČhl v roce 1975, další až v roce 1983. Pak jsme se 3x poĜadatelství vzdali.
OpČt jsme uspoĜádali až 35. roþník, a to v roce 2008.

V pátek 25. dubna k nám
zavítala ,,kontrola“ z Albrechtic
u ýeského TČšína, které
poĜádaly
poslední
setkání
Albrechtic v roce 2013.
Stálý pĜedseda organizaþního
výboru Štítu Albrechtic Mudr.
Stanislav Kowalski si prohlédl
sportovištČ, možnosti ubytování
a konstatoval, že stav pĜíprav je
dobrý. Stanislava Kowalského
doprovázel i starosta Vladimír
Šipula s manželkou.

Starosta Zeman ukazuje i
þlenĤm “stálého výboru“
kabiny se zázemím pro
obþerstvení. Vše prošlo
rekonstrukcí v letech 2011 2013. Letos se vše ještČ
zvelebilo, dosela se tráva,
udČlaly chodníþky, natĜely se
laviþky a stoly a instalovaly
branky a sítČ.

Již v souþasnosti lze Ĝíci, že o náš sportovní
areál je velký zájem. O víkendech se zde
pohybuje 20-30 dČtí a rodiþĤ na bruslích a
kolech. Koleþko mČĜí 250 m.
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Naše
N
zastooupení na
a ZOH Soþi

ýisstírna odp
padních vod
v - údržžba

Letošní olympiádaa v Soþi
byla
pro
Alb
brechtice
pozoruhoodná. Naa ZOH
jsme mČlli své dva zástupce,
z
což na oobec s 320 obyvateli
o
je výborrné! Ve slop
pestyle akrobaticckém
lyžování,
závodil
Marek
Skála
(*1989),, který obssadil po
velice sluušné jízdČ ve
v finále
26. pĜíþkku.

UprostĜĜed na fotoografii je Jan
Sieber (*1948), trenér
t
þesk
kých
bobistĤ.. Jan Sieeber (bydlíí u
obrátkyy bývaléhoo vleku na
KĜížku)) byl užž na tĜeetích
olympijských hráchh. Navíc v roce
r
1984 hho již jaako úþastn
níka
odvolalii tČsnČ pĜeed startem na
ZOH
v Sarajevu
(politiické
rozhodnnutí tehdejjšího ýST
TV).
Zleva nna fotografiii A. Kuþeraa, J.
Sieber a J. Zemaan posloucchají
trojnásoobného úþasstníka her tČČsnČ
po pĜíleetu ze Soþi. 

Nemaléé rozpoþty jddou z obecn
ního rozpoþþtu i do budovy ýOV. Opravou leetos procházzí fasáda
a štít buudovy. JiĜí Kubelka a stavba leššení 1.5.201
14. Okolí budovy
b
budde ještČ vyþþištČno a
upravenno. Hlavní vstup
v
do arreálu ýOV byl upraveen již v úno
oru a bĜeznnu, kdy Alb
brechtice
byly bezz snČhu a sttavební prácce mohly pookraþovat bez omezení.
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V
Vaberloch
h

PodČČkování od
d ScharfĤ
Ĥ zastupittelĤm

och, trochu neprávem opomíjená þást naší obce, procháází úpravouu. PostupnČ dochází
Č zhruba 6 mostkĤ, které
k
se naachází v této
o lokalitČ. Za nČkolikk set tisíc korun
k
je
ováno nefunnkþní zábrad
dlí a postuppnČ upravujjeme i kameenné þasti m
mostkĤ. Po výmČnČ
pozemkĤ s Lesy ýR
R chceme pproþistit i okolní lesn
ní cesty odd rĤzného kĜoví a
ých dĜevin. Dále plán
nujeme prooþištČní a opravu
o
nádrží, které ddĜíve sloužžily jako
zásobáárna vodní energie
místníím
bru
usírnám.
Chcem
me také umístit
inform
maþní cedu
ule tak,
aby see mohl náávštČvník
seznám
mit s histo
orií této
þasti
Alb
brechtic,
c
na
napĜíkklad pĜi cestČ
Protržženou pĜehraadu.

tupnČ opravvovaný mostek u HolcĤĤ. BĜezen 20
014.

***********************
*****************
*********
*****************
******
Jubilaanti – všem
m gratulu
ujeme !!!
prosineec 2013

“UmČlý voddopád“ krássná sceneriee vybízí k po
ohledu vodn
ních dČl na Vaberlochu
u.

leden 22014
únor 20014
duben 2014
þervenn 2014

Svárov
vská Vlastiimila – 75
5 let
Bukviccová Eva – 65 let
Hloušeek OldĜichh – 80 let
Herrmaann Dietm
mar – 70 leet
Seibt Roland
R
– 775 let
Bittnerrová Jolanna – 75 let
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Smržovská policie hlásí, informuje, odpovídá
POLICIE ýESKÉ REPU
UBLIKY
editelství policcie Libereckéh
ho kraje
Krajské Ĝe

V mČsících leden až duben roku 2014 bylo ve služebním obvodČ OOP Smržovka spácháno 102 trestných
þinĤ. Za stejné období roku 2013 bylo ve služebním obvodČ OOP Smržovka spácháno 116 trestných þinĤ. V letošním
roce došlo tedy k poklesu o 14 trestných þinĤ. Ve stejném období roku 2014 bylo 32 trestných þinĤ objasnČno a za
stejné období roku 2013 bylo objasnČno 46 trestných þinĤ.
V mČsících leden až duben roku 2014 bylo ve služebním obvodČ OOP Smržovka spácháno 94 pĜestupkĤ a
181 pĜestupkĤ bylo vyĜešeno v blokovém Ĝízení. Za stejné období roku 2013 bylo ve služebním obvodČ OOP
Smržovka spácháno 91 pĜestupkĤ a 72 pĜestupkĤ bylo vyĜešeno v blokovém Ĝízení. V letošním roce došlo tedy
k nárĤstu o 3 pĜestupky a k nárĤstu o 109 pĜestupkĤ vyĜešených v blokovém Ĝízení.

Územní o
odbor Jablonec nad Nisou
Obvodní oddČlení Smržžovka

Smržovvka 15. kvČtna 2014
Tis
sková zprá
áva

Porovnání bezpeþnostní situace na teritoriu OOP Smržovka v mČsících leden až duben 2013 a 2014:

echticích v Jizerských
h horách p
pČstoval ko
onopí
V Albre

OOP Smržovka
leden - duben
2013
116

2014
102

Rozdíl
-14

ObjasnČno

46

32

-14

PĜestupky

91

94

+3

Blokové pokuty

72

181

+109

Trestné þiny

3

10

ObjasnČno
%

42,86

41,30

31,88

31,37

NejþastČji oznámeným trestným þinem za uvedené období roku 2014 jsou krádeže vloupáním do rekreaþních
chat, proto probČhlo v prĤbČhu mČsíce duben opatĜení zamČĜené na eliminaci této trestné þinnosti, kdy
v dĤsledku tohoto opatĜení došlo ke snížení nápadu této trestné þinnosti.
Jak si stojí Smržovka v oblasti drogové prevence. Stoupá pĜípadĤ v užívání i pČstování omamných látek?
V oblasti drogové kriminality nedochází ve služebním obvodČ OOP Smržovka z dlouhodobého hlediska
ke znatelnému nárĤstu páchání trestných þinĤ nebo pĜestupkĤ.
V roce 2012 byly ve služebním obvodČ OOP Smržovka evidovány 2 trestné þiny Nedovolená výroba a
jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 trestního zákoníku a 1 pĜestupek na
úseku ochrany pĜed alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle § 30 z.þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích.
V roce 2013 byly ve služebním obvodČ OOP Smržovka evidovány také 2 trestné þiny Nedovolená
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 trestního zákoníku a 1
pĜestupek na úseku ochrany pĜed alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle § 30 z.þ. 200/1990 Sb., o
pĜestupcích.
Za mČsíce leden až duben 2014 byly ve služebním obvodČ OOP Smržovka evidovány také 2 trestné
þiny Držení pĜedmČtĤ k nedovolené výrobČ omamné a psychotropní látky a jedu dle §286 trestního zákoníku a
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 trestního zákoníku,
a 1 pĜestupek na úseku ochrany pĜed alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle § 30 z.þ. 200/1990 Sb., o
pĜestupcích.
npor. Mgr. Zuzana Nechanická
vedoucí oddČlení

celkem

7

prosinec

12

listopad

ObjasnČno

Ĝíjen

33

záĜí

23

srpen

18

þervenec

28

þerven

Trestné þiny

kvČten

duben

bĜezen

únor

Ledenduben

leden

2014

V úte
erý 29. dubn
na 2014 vyš
šetĜovatel zzahájil trestn
ní stíhání 28
8letého mužže jako obv
vinČného
ze spá
áchání tresstného þinu nedovollená výrob
ba a jiné nakládáníí s omam
mnými a
psychottropními láttkami a s jedy
j
ve stá
ádiu pĜíprav
vy, kterého
o se dopusstil v letošn
ním roce
v dosud
d pĜesnČ ne
ezjištČné do
obČ – nejm
ménČ však od mČsíce února do 228. dubna, kdy byl
zadržen
n hlídkou po
olicie.
ObvvinČný v tomto období v jednom z objektĤ v katastru obce
o
Albreechtice v Jiz
zerských
horách pČstoval ro
ostlinu kono
opí, a to tzvv. „indoor“ zpĤsobem
z
za využití sspeciálních živných
roztokĤ a soustavyy výbojek s nastaviteln ým cyklem. KriminalisttĤm se poddaĜilo zajistitt celkem
92 kusĤ
Ĥ rostlin kon
nopí ve stejjném stádiu
u rĤstu 35 až
a 60 cm a 1768 kusĤ sazenic. ObvinČný
O
tyto rosttliny pČstovval s vČdomím, že je to
o zakázané a chtČl je pĜizpĤsobit
p
bbudoucímu usušení
- tedy k následné výrobČ
v
psyc
chotropní láttky.
ObviinČnému, ktterý byl po provedenýcch úkonech
h propuštČn ze zadrženní na svobo
odu, nyní
za spácchání uvede
eného trestnému þinu ve stádiu pĜípravy
p
hro
ozí trest odnnČtí svobod
dy až na
deset le
et.
npor.
n
Mgr. Zuzana
Z
Necchanická
vedoucí OOP
O
Smržoovka
prap. Dana ýermáko
ková
inspektor OOP Smržžovka
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Zprrávy ze školy
Školní rrok se pĜekkulil do druhého pololeetí. Ve školle probČhly
y tĜi zajímavvé besedy. V únoru
nás insstruktor z EKOKOMU
U provedl složitýmii procesy
separacee a recyklaace a pochváálil nás za too,
co o odppadech a jejjich tĜídČní vím, a jak vve škole tĜíd
díme.
S POLICIÍ ýR jsm
me mČli dvČ
d besedy,, kde jsmee probrali
mnoho užiteþnýchh znalostí z dopravy, zzdravovČdy
y, chování
vČr
v krizovvých situacíích a na záv
se nČkteeĜí z nás obblékly do un
niforem poĜĜádkových jednotek a
Policie.

Kera
amická díln
na, jarní díílna.
Dílny
y probČhly již tradiþnČČ v pĜedveliikonoþní
dobČČ, aby si úþastnícii odnášelii domĤ
velik
konoþní výzzdobu. Krom
mČ pletení z pedigu
jsme tvoĜili jarrní vČneþkyy, pĜírodníí mýdla,
náhrd
delníky, v keramické
k
dílnČ potom
m mísy,
tácky
y a velikono
oþní drobnoosti.
Vajííþka jsme zd
dobili madeeirovou tech
hnikou a
mram
morováním.
Je veelmi milé, když
k
se na ddílnách scháázejí lidé
rĤznéého vČku z obce i širokkého okolí.
DČku
ujeme všem
m za obþerstvvení.

Výtvarn
ná soutČž
Další výýtvarné souttČže na tém
ma „Máme rrádi zvíĜata““
jsme see zúþastnili v Tanvald
dČ. ObČ našše kolektivní
práce, zzebra a žiraff, získaly occenČní.
V jednootlivcích si pro
p ceny jello 10 dČtí z naší školy.
OcenČnné byly hlavnnČ za výrob
bky z keram
miky.
Den ZeemČ
Den Zem
mČ jsme tennto rok oslavili prací.
Menší ddČti se vyppravily na cesty
c
a cesttiþky v oko
olí
obce a uuklízely odppadky.
Starší žááci sázeli sttromky a keeĜe do našehho pĜírodníh
ho
areálu. Zapojili jsme
j
se do
d projektuu organizacce
ýmelákk a získali zddarma více než 20 sazeenic.

Nocováání s Anderrsenem
4. dubnaa svítila oknna školy dlo
ouho do nocci.
V „Noocování s Andersenem“
tenntokrát
probíhaala detektivnní pátrání. Celý veþerr jsme
þetli knnihy Petra Morkese a pomáhali jsme
komisaĜĜi VrĢapkovi Ĝešením
m rĤzných úkolĤ
dopadnoout pachateele. A protože se deetektiv
nesmí bbát, vypravvili jsme se
s o pĤlnooci na
stezku oodvahy.

Na nocování jsme
j
mČli úžasnou hostinu.
Mam
minky i taatínkové nnapekli a pĜinesli
spoustu koláþĤ, zákuskĤ i vvýborné pizzzy. Moc
ujeme.
dČkuj
Souþþástí této ak
kce byla i vvýtvarná so
outČž na
témaa „MĤj hrdin
na“. DČti m
malovaly po
ostavy ze
svých
h oblíbený
ých knížekk a výkresy byly
hodn
noceny širok
kou veĜejno stí.
Na fo
otografii víttČzové kateggorie pĜedšk
kolákĤ.

á? JeštČ trocchu uþení, hodnČ opak
kování a
A coo nás þeká
zkoušenní, Cesta lessem pohádeek pro dČti ze školky i školy, DČttský den, ollympiády, nocování
n
ve školee i školce a pČkné výletty.

ēerven2014 15
1
Albbrechtickýzpravodaj


Slavnoostní otev
vĜení dalšíí expozicee v Muzeu
u výroby h
hraþek
V úterý
ú
29.4. pprobČhlo slavnostní
otev
vĜení nové expozice „Slavní
sporrtovci firmyy“.
PĜítomni byli i všichni medailisté
m
ze zimních oolympijský
ých her,
h hor. Na
kteĜĜí pochází z Jizerských
foto
ografii zlevva: Tomáš Goder,
JiĜí Malec, Gaabriela Svo
obodováSou
ukalová (maaminka biattlonistky
Gab
briely Souukalové), Jaroslav
Zem
man (drží historicky
y první
med
daili
zee
ZOH
pro
ýesskoslovenskko),
Helena
Šiko
olová-Balattková, Paveel Benc a
Rad
dim Nyþ.
Exp
pozice je vČnovánaa hlavČ
Rudolfuu Burkertovvi (1904 - 1985), kterrý témČĜ 20
2 let praco
oval v n.p. Tofa. Díky
y rodinČ
Rudolfaa Burkerta, která žije v okolí Stuuttgartu, jsm
me shromážždili všechnny medaile,, trofeje,
poháry, obrazy a také=
t
lyže, lyžáky, baatoh a holee. Rudolf Burkert
B
byl ve tĜicátýcch letech
sportovnní celebritoou, byl mistrr svČta z rokku 1927, tĜetí na ZOH
H v roce 19228 a stĜíbrný
ý na MS
v roce 11933 v Innsbbrucku. Vedle Burkertta expozice pĜipomene i Petra Škrrabálka, bronzového
medailisstu z MS v Krynici v ro
oce 1962 a také veškerrý sport pĜi bývalé
b
TJ T
TOFA Albreechtice.

Na sním
mku Rudoolf Burkert v roce
1961 pĜi skokku na mĤstku
n
základní
z
v Albrechticích naproti
škole. V té dobČ muu bylo 57 leet!!!

Na ottevĜení pĜiišli také ppamČtníci Rudolfa
Burkerrta, pan Balatka
B
a pan Pipek, kteĜí
povyprávČli o všeem, co si o slavném sportovci
s
pamato
ovali.

