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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
právě končící rok 2016 nám přinesl
celou řadu investičních akcí, kulturních i sportovních setkání a výjimečných událostí, jakými bylo například
100 let Protržené přehrady nebo pro
nás vítězný 43. ročník fotbalových turnajů Štít Albrechtic .
Naše obec vynaložila nemalé prostředky na rekonstrukce svého majetku, přesto se jí i nadále daří veškeré
investice hradit ze svých naspořených
rezerv. Stálé příjmy zcela pokrývají náklady spojené s běžným chodem obce
(škola a školka, pluhování komunikací, provoz čistírny odpadních vod,
veřejné osvětlení, údržba veřejných
ploch).
Jsou ale investice, které budou veřejnosti sloužit další 20, 30 nebo i 50
let, jako například nové chodníky,
nové části veřejného osvětlení, střecha
základní školy, nebo úpravy hřbitova.
Rekonstruovali jsme prostory ZŠ i MŠ,
které se naposledy opravovaly v 60. až
70. letech minulého století. Prostor
hřbitova rovněž neprošel prakticky

žádnou úpravou od 70. let. Nemalým
výdajem (více než 2,2 mil. Kč) bylo i
odkoupení pozemků v bezprostředním sousedství kostela, aby nemohlo
dojít k jejich prodeji z majetku státu
do privátní sféry a případnému zastavění. Tyto pozemky jsou pro zachování veřejného prostoru v okolí kostela
strategické. Na podobně dlouhodobé
investice jsou náklady pro náš rozpočet mimořádně vysoké, nicméně do
nekonečna je nelze odkládat. Ani dotační systém není všespásný, protože
bez použití vlastních prostředků není
možné získat žádnou dotaci. Na obdobné výdaje si naše obec tvoří rezervu prostřednictvím mimořádných výnosů z prodeje pozemků. Bez použití
těchto prostředků by rozvoj naší obce
stagnoval. Je důležité říci, že naše obec
je jednou z mála, která nebyla nikdy
zatížena žádným úvěrem, investuje
do svého rozvoje každoročně nemalé
prostředky a přesto má dostatečnou finanční rezervu - takřka 10 mil. korun.
Pro příští dvouleté období plánujeme pokračovat v projektu „Bezpečná

cesta do školy“, tzn. pokračovat v budování chodníku při hlavní silnici. V
této souvislosti plánujeme uložit kabely nízkého napětí ČEZu do země a to
včetně elektrického vedení pro nové
veřejné osvětlení. Zároveň s touto naší
investiční akcí jednáme s krajským
úřadem o souběžné komplexní opravě
hlavní komunikace v jejich majetku
(včetně nového asfaltového povrchu)
v úseku od pomníku k hranici katastru
směrem na Žďár.
Každá rekonstrukce sebou nese jistá
omezení, prosím vás proto o trpělivost
a shovívavost. Věřím, že po dokončení
prací budeme mít všichni stejný uspokojivý pocit, a naše obec bude zase
o něco krásnější.
Milí spoluobčané, přeji vám klidné
prožití vánočních svátků, těším se na
společné setkání na tradičním vánočním koncertu a v novém roce vám přeji mnoho zdraví a úspěchů.
Jaroslav Zeman
starosta obce

18.6.2016 * VESPO BĚH PŘES TANVALDSKÝ ŠPIČÁK

Páteční déšť vystřídalo slunce nesměle vykukující zpod mraků. Je sobota
18.6.2016, 5. ročník VESPO Běhu přes
Tanvaldský Špičák může začít. Od brzkého rána se na parkoviště Špičák II
sjíždějí automobily, nejdříve pořadate-
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lů, kteří dolaďují poslední detaily, připravují občerstvení a tisknou startovní
listiny. Kolem 8.30 se začínají sjíždět
první závodníci. Jako první se na trať
vydávají naši nejmenší, děti staré 3
roky a mladší. Tento běh je jako jedi-

ný nezávodní, každé dítě v cíli dostane
hračku a čokoládovou medaili. Následují další a další kategorie, rozdělené
vždy po 2 ročnících. Každý závodník
se po svém doběhu jde občerstvit , dostane nápoj a domácí moučník. Pro
hobby běžce a běžkyně je určen běh
pro příchozí, tzv. BUĎ FIT V DÉLCE
3 KILOMETRŮ. Vrcholem závodu je
start hlavní kategorie běhu na devět
kilometrů. Letos se na trať vydalo rekordních 59 borců a borkyň. Diváci
fandí všem, kteří musí na své trati vyběhnout Tanvaldský Špičák a obávané Mariánskohorské schody. Vítěz na
sebe nenechá dlouho čekat, v novém
traťovém rekordu v čase 40:17 dobíhá
vítězný Jiří Čivrný z Nového Města
nad Metují. V ženách vítězí jablonecká běžkyně Anna Beranová. Ceny vítězům předává i paní místostarostka
Anna Kuřátková.
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SPONZOŘI:
NORTHFINDER, SPORT VESPO,
NOVASOL, SPORT ALBI, SKIARÉNA
Jizerky, Petr Jelínek - Atelier Albrechtsdorf, Restaurace Jako doma, Tesařství
Petr Smutný, Pekařství Mašek, Vinotéka u Endyho, Penzion EDEN, Pension
Berounka, Obec Albrechtice, Festival
Jizerky Fest.
OBČERSTVENÍ PRO ZÁVODNÍKY
V CÍLI NAPEKLI:
Veronika Kyselová, Stáňa Pechová,
Anička Kuřátková, Miluška Mihalíková, Iveta Kvapilová, Petra Součková,
Veronika Smutná
ZAJÍMAVOSTI:
• Občerstvení pro závodníky po
doběhu bylo čistě domácí výroby, albrechtické ženy napekly buchty
a koláče.
• Nejmladšího a nejstaršího účastníka závodů od sebe dělilo celých 65
let.
• Letos se poprvé můžeme pochlubit
i zahraniční účastí, otec se synem
z německého Jornsdorfu si k nám
udělali výlet a přijeli si zazávodit.

• Celkově se letos zúčastnilo 196
závodníků a závodnic, kterým
fandilo přes 100 diváků.
Děkujeme všem závodníkům, divákům, organizátorům a sponzorům.
POŘADATELÉ:
o.s. Jizerské Albrechtice,
TJ SEBA Tanvald,
SDH Albrechtice

PODĚKOVÁNÍ VŠEM POŘADATELŮM, KTEŘÍ SE NA BĚHU PODLÍLELI:
Jan Novák, Petr Beran, Helena Beranová, Láďa Hájek, Jitka Hájková, Andrea Nováková, Jana Tůmová, Adam
Hübner, Jana Hübnerová, Honza Hübner, Jana Jandová, Miluška Vodičková,
Honza Pipek, Anička Kuřátková, Míra
Balatka, Libor Mevald.
Autor textu: Jan Novák
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23.6.2016 * III. ROČNÍK VETERÁNEM ZA KRTEČKEM DO JIZERSKÝCH HOR
Tato populární soutěž letos přilákala
90 závodních veteránů – automobilů i
motocyklů z celé republiky. Ozdobou

Jedna z cen pro vítěze –
dort od Markéty Krajčovičové známé
cukrářky z pořadu TV Prima

byl i 1 vůz až ze vzdálené Francie. Naší
obec reprezentovala posádka Jana Holešínského. Kromě naší obce se na or-

ganizaci akce podílely i Město Desná a
Klub veteránů z Železného Brodu.

Krtečci na stupních vítězů

Organizátoři s posádkou vozu Tatra pana Preislera z Desné
(vlevo Vít Popr, sedící Jaroslav Zeman a Antonín Kučera).
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Krtečkovo autíčko
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24.6.2016 * VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KRAJSKÉ SOUTĚŽE ZLATÁ POPELNICE
Slavnostní vyhlášení soutěže obcí a
měst v třídění domovního odpadu
proběhlo 24. června na Ještědu. Za obsazení 2. místa patří velké poděkování
zejména ředitelce školy, paní Mgr. Ja-

Se zástupci krajského úřadu Pavlína
Klížová a Antonín Kučera při slavnostní
vyhlášení krajské soutěže Zlatá popelnice

nuškové, která vede ke třídění nejen
děti v naší škole, ale i jejich rodiče. Jako
odměnu naše obec získala 15 tisíc korun na nákup herních nebo cvičebních
prvků. Díky obsazování předních míst

v této soutěži i v minulých ročnících
jsme mohli vybavit prostor na hřišti u
Kamenice již čtyřmi cvičebními prvky
a dvěma houpadly pro děti.

Společné foto všech finalistů

25.6.2016 * FOTBALOVÝ TURNAJ ŠTÍT ALBRECHTIC ČR 2016
Slavnou chvíli zažili naši fotbalisté koncem června v Albrechticích
u Lanškrouna na turnaji fotbalových
mužstev všech Albrechtic v republice. Poprvé za 43 let historie turnajů
se našemu týmu podařilo vyhrát. Po
smolném penaltovém rozstřelu na

domácím hřišti v roce 2014, kdy jsme
prohráli s městem Albrechtice, se nám
konečně podařilo zvítězit. Kromě absolutního vítězství jsme díky Tomáši
Dočekalovi získali i ocenění za nejlepšího střelce turnaje. Úžasný výsledek.
Kluci, děkujeme!

Albrechtický občan a kapitán mužstva Jan Pipek mladší, duše fotbalu
v Albrechticích Josef Janda a starosta Jaroslav Zeman po jednom ze zápasů.

Sestava vítězného týmu: Bělohlávek,
Dočekal, Koldovský, Kulhánek, Pecháček, Pipek, J. Sedlák, M. Sedlák ml.,
Svoboda, Štěpánek, Štěpnička, Vávra,
Zelinka, Žanta.
Vedení: Janda, Kiss, Krumbholz.

Už po zápasech ve skupině jsme patřili
mezi velké favority. Jak to asi dopadne?
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Třetí generace hráčů v našem mužstvu bratři Jakub a Marek Sedlákovi z Jiřetína

Lukáš Koldovský v zápolení o míč. Je to také již třetí generace rodiny fotbalistů.

Po penaltách vítězíme nad Velkými Albrechticemi. Radost je neskutečná!!!
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Získané poháry drží Jakub Sedlák
a Michal Vávra
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16.7.2016 * EXHIBIČNÍ ZÁPAS ČESKOSLOVENSKÝ LEV
16. června 2016 zažil náš sportovní areál velkou slávu. Albrechtičtí chalupáři pan Bílek, pan Bubník a další pozvali
do naší obce k exhibičnímu zápasu Československého lva.
S fotbalovými reprezentanty Janem Bergrem, Tomášem
Skuhravým, Jiřím Fialou i hercem Romanem Skamene byla
uspořádána autogramiáda.

Za krásného počasí si diváci vychutnali pěkné utkání

Autogramiáda potěšila zejména děti. Vlevo vpředu je fotbalová
legenda osmdesátých let, zbožňovaný sparťan Jan Berger, za ním
další „fotbalový bůh“ a nejlepší střelec mistrovství světa v Itálii
v roce 1990 sparťan Tomáš Skuhravý.

Roman Skamene vpravo doráží na soupeře.
Šprýmy herce diváky bavily.

Závěrečné foto všech aktérů sportovního odpoledne v Albrechticích
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20.8.2016 * 7. ROČNÍK DNE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V ALBRECHTICÍCH

Slavnostní nástup a zahájení soutěže družstev dobrovolných
hasičů.

Nástup všech 24 soutěžních týmů. Letos poprvé do Albrechtic
zavítali i záchranáři z Polska

Spoluorganizátorka, místostarostka obce, Anna Kuřátková

Letecká záchranná služba Armády ČR z Kbel z Prahy přilákala
tradičně obrovskou pozornost

Horská služba ČR Jizerské hory a jejich
stanoviště, na kterém členové HS předvedli
vyproštění parašutisty uvízlého na stromě.
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Armáda ČR při zásahu

Český červený kříž měl sebou i maskéry,
kteří dětem nalíčili oděrky, modřiny
i krvácející zranění.
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Na stanovištích si děti mohly vyzkoušet
základní první pomoc

Stanoviště Českého červeného kříže
z Jablonce nad Nisou. Jeho členové měli
připravené naučné soutěže nejen pro
dětské

K vidění byla historická
hasičská technika.

SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU „O ZLATOU PROUDNICI DETOA“
SE LETOS ZÚČASTNILO REKORDNÍCH 24 DRUŽSTEV

Vítězné dívčí družstvo z Boskova.

Družstvo dobrovolných hasičů Albrechtice v Jizerských horách

Ukončení soutěže, vyhlášení vítězů.
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20.8.2016 * MARIÁNSKÁ POUŤ
Závěr měsíce srpna patří již několik
let v naší obci Albrechtice v Jiz. horách
k oslavě svátku Panny Marie Královny, který připadá na 22.8. Proto vždy
nejbližší sobota k tomuto datu je příležitostí si tento svátek připomenout a
vykonat pouť ke kapličce Panny Marie
Královny na Mariánské Hoře. Již od
roku 1992 se každoročně tato pouť
spojuje s procesím jdoucím od kostela
sv. Františka z Paoly ke kapličce. Ani
letos tomu nebylo jinak. Vždyť slovo
"pouť" se odvíjí od slova "putovat" ve
fyzickém i duchovním smyslu a významu slova. Pouť je již od pradávna

spojována s vyjitím z všednodennosti
a vidinou cíle, za kterým chceme jít.
Námaha tohoto putování je vyjádřením pokory před Božím stvořením
všeho kolem nás, připomenutím toho,
co považujeme každý den za samozřejmost. Uvědomujeme si tak velký
dar života. Každý z nás má tedy možnost udělat či prožít určitou změnu,
začít prvním krokem a posunout se o
kousek dál na svých životních cestách.
Na tuto pouť vždy přizveme hosta,
který slavnost vede. V minulosti byli
hosty biskupové, kněží nebo řeholníci, v letošním roce jsme uvítali novo-

kněze P. Víta Machka, jenž pochází
ze sousední Smržovky, a nyní působí
jako kaplan v Liberci. Pouť byla zahájena mší svatou, kterou P. Machek
sloužil spolu se zdejším administrátorem P. Pavlem Ajchlerem a P.
Štefanem Pilarčíkem, který přijel až
z daleké farnosti Hrob u Teplic,
a následně pokračovala pěším procesím se zpěvem a modlitbami ke
kapličce na Mariánskou Horu.
Na závěr této pouti zaznělo poděkování místnímu obecnímu úřadu za finanční podporu při opravách zdejšího
kostela a kapličky.
Těšíme se, že se na této pouti sejdeme
i příští rok a budeme tak pokračovat v
tradici našich předků.
Autor textu:
Kajetán Demartini
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6.9.2016 * SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ DŘEVĚNÝCH SOCH VEŘEJNOSTI
Začátkem srpna byly předány veřejnosti sochy instalované při cestách z
Albrechtic i z Desné k Protržené přehradě. Dárci obci věnovali celkem 12
soch (Město Desná, Wolfgang Quilitz,

Martin Jahn, Ivan Indráček, Jaroslav
Kořínek, Jaroslav Zeman a Antonín
Kučera). Sochy byly draženy v letech
2014, 2015 a 2016 na desenském dřevosochání. Výtěžek dražeb byl věno-

ván například nemocnici ve Vysokém
nad Jizerou, dětem trpícím motýlí nemocí, ale i na úpravu areálu Protržené
přehrady.

UŽ JSTE VIDĚLI VŠECHNY SOCHY?
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SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MĚST A OBCÍ NAŠEHO REGIONU NA ÚŘADU VLÁDY
V květnu se na pozvání senátora a
starosty naší obce sešli zástupci obcí
a měst našeho regionu se zástupci
Agentury pro sociální začleňování. Na
schůzce byla projednávána zejména

témata prevence kriminality, sociálního bydlení, sociálního podnikání,
terénní sociální práce a vzdělávání.
V naší obci sice problémy se sociálně
vyloučenými skupinami občanů ne-

máme, ale tento problém se nás také
dotýká, i když nepřímo - například při
vyřizování úředních záležitostí v Tanvaldu.

ZASYPÁNÍ STARÉ HASIČSKÉ NÁDRŽE U PERMONU
V srpnu byla zasypána již dlouhou dobu nepoužívaná hasičská nádrž u Permonu. Nádrž byla nebezpečná zejména pro
děti, zábradlí v zimě 2014 zohýbal SKIbus.

Nevzhledné místo před úpravou

Probíhající likvidace nádrže

Upravený prostor po zasypání nádrže

POTÍŽE S ODPADY
Obec dlouhou dobu trápí
odkládání domovních odpadů ke kontejnerovým stáním
v obci v neoznačených pytlích. Likvidace těchto odpadů stojí každoročně nemalé
prostředky. V tomto roce navíc byla likvidována i černá
skládka odpadu, která byla
odkryta na dříve dlouhodobě pronajatém pozemku u
hlavní silnice nad penzionem
U Slunce. Likvidace skládky obec stála takřka 50 tisíc
korun.
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Vyhrabaný odpad

Pozemek po vyklizení
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OPRAVY KOMUNIKACÍ
Jako každý rok probíhaly opravy komunikací, parkovacích ploch a odvodnění.

Komunikace od Jizerky na Špičák

Parkoviště Špičák II

Komunikace na Štibliku

Překrytí odvodnění chodníku

Obnova přechodu pro chodce u základní školy
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REKONSTRUKCE SCHOWANKOVY HROBKY, HŘBITOVNÍ ZDI A STŘECHY KOSTELA
I v letošním roce obec pokračovala
v úpravách prostoru hřbitova. Na
objektu Schowankovy hrobky byl
opraven plášť střechy a ozdobné
štukové prvky fasády. V současné době
se dokončují práce na oplechování
říms, opravy mříží oken a mechanismů
jejich otevírání.
Z prostředků Ministerstva životního
prostředí se nám podařilo získat dotaci
bezmála 400 tis. korun na rekonstrukci

a statické zajištění hřbitovní zdi. Staticky nejnebezpečnější nadstavbové části
zdí z cihel byly zcela odbourány a nahrazeny kamenem, zrezivělé oplocení
bylo odstraněno a částečně nahrazeno
novým. I v příštím roce se pokusíme
získat dotační prostředky a v rekonstrukci pokračovat.
S pomocí obecního úřadu se podařilo
Římskokatolické farnosti Albrechtice
v Jizerských horách získat dotaci Mi-

Rekonstrukce hřbitovních zdí

Rekonstrukce hrobky a střechy kostela

14 | www.albrechtice-jh.cz

nisterstva kultury na opravu střechy
kostela sv. Františka z Pauly ve výši 200
tisíc korun. Díky této dotaci, dotaci
z Obce Albrechtice a darům místních
filantropů je možné i na objektu kostela
pokračovat v rekonstrukci. Za poskytnutí finančního daru na vlastní podíl
farnosti děkujeme manželům Smutným, panu Vejražkovi, panu Hübnerovi, paní Januškové, panu Zemanovi
a panu Kučerovi.
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REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ
Průběh hlavních prázdnin byl v naší
škole ve znamení rekonstrukcí, budování a oprav. Vedle kompletní výměny
bednění a krytiny střechy byly kompletně zrekonstruovány i chlapecké

toalety a zatepleno schodiště do podkroví. V mateřské škole byl v průběhu
října vyměněn plynový kotel a opraven kouřovod. Náklady na opravu
střechy školy se vyšplhaly až na 1,6

mil. korun, rekonstrukce chlapeckých
toalet stála necelých 150 tis. korun a
nový plynový kotel s kouřovodem ve
školce stál takřka 100 tis. korun.

Stavební nepořádek při rekonstrukci toalet

Chlapecké toalety ve škole před dokončením

www.albrechtice-jh.cz | 15
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Obnažené nosné prvky střechy a částečně
odbouraný nepoužívaný komín

Nečekané poškození bednění střechy si vyžádalo
jeho kompletní výměnu.

Instalace nového bednění.

Rekonstrukci střechy prováděla firma Ivana Suchardy, tesařské
práce prováděla firma Jindřicha Uhlíře.

V knihovně, archívu a podkrovních skladech byla kompletně vyměněna vikýřová okna.

16 | www.albrechtice-jh.cz
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
1. září vítala všechny žáky, rodiče i
ostatní hosty nová, sluníčkem ozářená střecha. Při slavnostním zahájení,
které navštívil pan místostarosta An-

tonín Kučera, jsme přivítali do naší
školy nové prvňáčky. Jsou to: Vít Ducháček, Adam Dyntr, Jakub Hrunek,
Nella Hušková, Matouš Mihalík, Ro-

zálie Nováková, Alena Patrmanová,
Jan Pech. Přejeme, aby se jim ve škole
líbilo, měli dobré kamarády a práce se
jim dařila.

www.albrechtice-jh.cz | 17
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ZAHAJOVACÍ POBYT NA MÁCHOVĚ
JEZEŘE 4. – 6. ZÁŘÍ
Na zahajovací výlet jsme letos vyrazili trochu dál – na Máchovo jezero. Abychom však putovali tak, jak chodíval po
lesích, skalách a zříceninách Karel Hynek Mácha, autobus
nás vysadil v Hradčanech a my jsme museli projít divokou
přírodou Hradčanských stěn a Polomených hor, než se před
námi objevila plocha jezera a HURÁ! kemp s chatičkami.
Druhý den jsme hráli různé hry a odpoledne jsme vyrazili
k Břehyňskému rybníku, národní přírodní rezervaci, která
poskytuje ubytování mnoha druhům vzácných vodních živočichů. A hlavně! U rybníka je malý obchod, kde prodávají
výborné točené zmrzliny nejrůznějších barev, chutí a vůní.
Třetí den nás čekal náročný program, ale všechno jsme
zvládli. Ráno jsme si sbalili, uklidili chatky a rychle do
přístavu, kde kotvil objednaný parník. Proplul s námi celé
Máchovo jezero a dovezl nás do Doks. Prošli jsme městečko
a nekonečnými lesy šlapali k Bezdězu. Už jsme nemohli, ale
svačina nás vzpružila, a tak jsme k Bezdězu došli. Tedy do
vesničky pod hradem. Bezděz se nad námi vypínal na vysokém kopci. Všichni jsme výstup zvládli. Prolezli jsme starý
hrad a obdivovali nádhernou vyhlídku na jezero a okolní
krajinu. Příjemné překvapení nás čekalo pod hradem – pan
Lanka se svým autobusem. Dovezl nás do kempu, všechno jsme naložili, nakrmili kachny, rozloučili se s jezerem a
kempem a jedeme domů. Moc se nám tady líbilo.

18 | www.albrechtice-jh.cz
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SMRŽOVSKÁ POLICIE HLÁSÍ, INFORMUJE
1991 2016

1991 2016

V měsících leden až říjen roku 2016 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka spácháno 175
trestných činů. Za stejné období roku 2015 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka spácháno
207 trestných činů. V letošním roce došlo tedy k poklesu o 32 trestných činů. Za stejné období
roku 2016 bylo 107 trestných činů objasněno (objasněnost 61,14%) a za stejné období roku 2015
bylo objasněno 90 trestných činů (objasněnost 45,41%).

1991 2016

25let

V měsících leden až říjen roku 2016 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka spácháno 263 přestupků a 791 přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení. Za stejné období roku 2015 bylo ve služebním
obvodě OOP Smržovka spácháno 276 přestupků a 639 přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení.
V letošním roce došlo tedy k poklesu o 13 přestupků a k nárůstu o 152 přestupků vyřešených
v blokovém řízení.

1991 2016

POLICIE
ESKÉ REPUBLIKY

POROVNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA TERITORIU OOP SMRŽOVKA V MĚSÍCÍCH LEDEN AŽ ŘÍJEN 2015 A 2016:
OOP
Smržovka

Trestné
činy

Objasněno/
%

Krádeže
vloupáním

Krádeže
prosté

Přestupky

Blokové
pokuty

10/2015

207

90/45,41

32

44

276

639

10/2016

175

107/61,14

9

42

263

791

Rozdíl

-32

+17/+15,73

-23

-2

-13

+152

60

90

113

127

148

161

175

175

33

49

68

73

87

92

107

107

55,00

54,44

60,18

57,48

58.78

57,14

61,14

61,14

22
46,00

celkem

prosinec

38,00

48

listopad

36,00

Objasněno %

říjen

15

září

10

srpen

Objasněno

červenec

39

červen

28

květen

únor

Nápad

duben

leden

Leden - říjen
2016

březen

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA TERITORIU OOP SMRŽOVKA V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2016:

POROVNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE JEDNOTLIVÝCH MĚST A OBCÍ NA TERITORIU OOP SMRŽOVKA V ROCE 2016:
Trestné činy

Objasněno, skutek
se nestal, skutek není
trestným činem

Přestupky
bez BP

Objasněno,
přestupek se
nestal

Blokové pokuty

Smržovka

98

58

215

171

699

Lučany n.N.

42

26

51

38

294

Josefův Důl

13

9

23

17

50

Nová Ves n.N.

13

8

17

17

83

Albrechtice v J.h.

6

2

8

7

18

Jiřetín p.B.

7

3

14

12

2

2016
Leden – říjen

Za celý kolektiv OOP Smržovka přeji Všem klidné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí
a zdraví do Nového roku.
Autorka textu: npor. Mgr. Zuzana Nechanická, vedoucí oddělení
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INFORMACE Z ÚŘADU
PLATEBNÍ TERMINÁL NA ÚŘADĚ

DOTISK KRONIKY
MARIÁNSKÉ HORY
Kronika Mariánské Hory, kterou zpracoval Ing. Bartík v roce 2012, se stále
těší zájmu místních i přespolních, proto jsme přistoupili k jejímu 5. dotisku.
Kronika je k zakoupení na úřadě za
980,- Kč. V tuto chvílí je k dispozici
posledních 9 kusů.

Vážení spoluobčané, počínaje 1. listopadem je možné na našem úřadě
využít novou službu – bezhotovostní platbu platební kartou. Terminál
přijímá všechny běžné platební karty
(VISA, VISA Electron, Master Card,
Master Card Electronic, Maestro,
V PAY, DISCOVER Network, Diners
Club International).

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ
A KOPIÍ LISTIN
Obecní úřad požádal Ministerstvo
vnitra ČR o zařazení mezi úřady, které provádí ověřování pravosti podpisu
a ověřovaní pravosti kopie (tzv. legalizaci a vidimaci). Zákonné podmínky pro zařazení jsme splnili, úřednice paní Klížová složila zkoušku
odborné způsobilosti, od ledna si tedy
můžete nechat ověřit podpis nebo
kopii i u nás. Odpadne cestování
našich občanů za touto službou
do sousedních obcí. Ověřování je
zpoplatněno dle sazebníku správních
poplatků: 1 podpis = 30,- Kč, 1 stránka
kopie = 30,- Kč.
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INFORMACE Z ÚŘADU
ZNOVUOTEVŘENÍ MÍSTNÍ
KNIHOVNY
Po dlouhém období rekonstrukce
střechy a oken je místní knihovna
opět otevřena.
Kromě svátečního pondělí 26.12.2016,
kdy knihovna nebude v provozu, bude
otevřena opět vždy v pondělí od 16:00
do 18:00 hodin. Kromě výpůjčky knih
je zde zdarma k dispozici i místo svobodného přístupu k internetu.

ZMĚNA
E-MAILOVÝCH
ADRES ÚŘADU

Od nového roku bude úřad využívat
nové e-mailové adresy s doménou
„albrechtice-jh.cz“. Zprávy zaslané
na původní adresy budou minimálně rok kontrolovány, postupně
však budou úplně zrušeny.
NOVÉ KONTAKTY:
Pavlína Klížová
administrativa obce
podatelna@albrechtice-jh.cz
Bc. Monika Sládková
účetní obce
ucetni@albrechtice-jh.cz
Vedení obce
starosta Jaroslav Zeman
místostarostka Anna Kuřátková
starosta@albrechtice-jh.cz

Vánoční dílny v albrechtické škole
Srdečně Vás zveme v pátek 9.12.2016 od 16,00 hod
Co Vás čeká?
Zdobení papírových krabiček
Malování skleněných vánočních ozdob
Skládání papírového anděla
Výroba vánočního stromečku
Stáčení svíček z včelího vosku
Výroba quillingových ozdob
Dokončení výrobků z keramické dílny
Dílnička pro děti
Nabídneme Vám kávu a čaj, drobné občerstvení vítáno,
nezapomeňte si brýle22 | www.albrechtice-jh.cz

