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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám poděkovat za občanskou sounáležitost při nouzovém stavu, který vyvolala celosvětová epidemie Covid-19. Dĕkuji
Vám, že jste se chovali zodpovědně a dodržovali jste všechna nařízení vlády ČR.
Děkuji našim spoluobčankám - J.
Jandové, M. Kučerové, V. Engeové, A. Ducháčkové, I. Kvapilové, V.
Smutné a M. Novákové, které pro
nás nepřetržitě šily roušky. Roušky se podařilo nakoupit pro naše
občany i Š. Vejražkovi a P. Smutnému. Cenné rady a informace poskytoval obecnímu úřadu také A.
Hübner (pracovník HZS). Hned v
prvních dnech nouzového stavu

poslali naši chalupáři Jiří R. a David H. na obecní konto ﬁnanční
dar ve výši 20 000 Kč a 10 000 Kč.
Poděkování patří:
MUDr. K. Stuchlíkovi, MUDr. T.
Drobníkovi a MUDr. J. Mackovi
za lékařskou péči. Pracovnicím
České pošty J. Maškové a jejím
kolegyním za udržení poštovních
služeb. Majiteli obchodu p. Vlčkovi a jeho pracovnicím, že udrželi
prodej potravin po celou dobu
nouzového stavu. Policii ČR ze
Smržovky za spolupráci v tomto
období.
Na závěr děkuji svým spolupracovníkům z obecního úřadu. Prvních 20-25 dní nouzového stavu
bylo psychicky náročných. Na OÚ

chodily stovky příkazů a zákazů,
instrukcí a nabídek. Mnohé byly
posílány duplicitně a opakovaně.
Bylo těžké se orientovat v tom, co
platí a co už neplatí a co už zase
platí…
Vĕřím, že se nám všem podaří
pandemii koronaviru zvládnout,
a že se budeme moci společně
setkat na konci léta při oslavě 350
let naší obce.

MUDr. Karel Stuchlík v rozhovoru se starostou J. Zemanem na téma COVID-19 (duben 2020).
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Jaroslav Zeman
starosta obce
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NOUZOVÝ STAV V ALBRECHTICÍCH
ROUŠKY, ROUŠKY A ZASE ROUŠKY
Když vláda ČR zjistila, že není schopna zajistit ochranné roušky pro obyvatelstvo, nechala znovu otevřít 17. března
obchody s textilem a galanterie. Díky rychlé reakci na tuto situaci našich spoluobčanek jsme začali v Albrechticích
šít roušky ve velkém.

J. Zeman a A. Kučera začali nakupovat látky z bavlny a zajistili distribuci
mezi naše „švadleny“.

Dobrovolnice, která šila doma, byla
paní Alena Ducháčková.

Švadlenky Jana Jandová, Veronika Smutná a Martina Nováková. Asi největší
manufaktura v Albrechticích na šití roušek.

Miluška Kučerová přebírá další zásilku
látky dne 21.3.2020.

Pondělí 23.3.2020 Iveta Kvapilová z
Vaberlochu přináší další várku ušitých
roušek a Štěpán Vejražka z Mariánské
Hory právě předal velké množství roušek, které zakoupil.

Do akce se také zapojily Věra Engeová, vychovatelka z naší ZŠ, která šila obětavě roušky nejen do Albrechtic, ale
také pro „důchoďák“ v Jiřetíně. Poděkování patří také vedoucí naší MŠ Ivě Hollerové ze Smržovky.
www.albrechtice-jh.cz | 03
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NOUZOVÝ STAV V ALBRECHTICÍCH
Na obci pomáhali první dva týdny nouzového stavu všichni pracovníci úřadu. Pro naše občany distribuovali a rozdělovali roušky a
ochranné prostředky - rukavice a dezinfekci. Foto ze dne 20.3.2020. Zleva L. Enge, M. Havlíková a P. Klížová.
L. Enge prováděl pravidelný postřik dezinfekčním prostředkem na mnoha místech v obci. Na fotograﬁi při práci u kontejnerů.

NAŠE POMOC DOMOVŮM DŮCHODCŮ
Nedostatek ochranných pomůcek sužoval i sociální zařízení po celé České republice. Zhruba 250 roušek jsme dodali do domova
důchodců ve Velkých Hamrech a v Rokytnici nad Jizerou. Předávání roušek bylo bezkontaktní. Domovy důchodců byly neprodyšně
uzavřeny. Vlevo ředitel Horského domova Hamrovák Mgr. Čestmír Skrbek a vpravo ředitelka domova důchodců v Rokytnici paní Helena
Housová. V těchto dvou domovech žije a pracuje zhruba 350 lidí.
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VÁNOČNÍ SVÁTKY V OBCI V ROCE 2019

Složitá dopravní situace trápila o Vánocích 2019 obyvatele Albrechtic. „Zvláštní“ parkování autobusu na travnaté ploše
u chaty Julie.

Pomalu popojíždějící fronta aut lyžařů, která dosahovala
od parkoviště pod slalomákem až pod obchod Vlček. Jízda
trvala zhruba tři čtvrtě hodiny! Naštěstí kolaps dopravy trval
jen tři dny a potíže zmizely se spuštěním sedačkové lanovky u
Krmelce.

Kolaps dopravy a parkování na Vánoce 2019. Jako parkoviště aut byla „využita“ i naše obecní louka u dětského hřiště a
přilehlá cesta k soukromým garážím našich občanů, kterým
tím bylo znemožněno vyjet z garáže. Byli jsme nuceni vjezd
na louku zatarasit panelem, místní občané opáskovali okolní
plochy.

www.albrechtice-jh.cz | 05
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Letošní zima lyžařům nepřála. Byla teplá a deštivá. Foto: úporná práce s nahazováním stopy a dojezdu 26.12.2019 u sedačkové lanovky na Špičák. Sníh se svážel za pomocí techniky na stopy ze všech míst, V3S dělala s malým bagrem poslední
rozhrnování u dětského vleku. Přes „bídnou“ zimu ale vleky a sjezdovky v Albrechticích patřily v rámci ČR mezi nejlepší.

Odpadky 1.1.2020. Zhruba 5 velkých pytlů jsme posbírali po „silvestrovských střelcích“. Bohužel nikdo z nich na Nový rok
po sobě nikdy neuklidí…
06 | www.albrechtice-jh.cz
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Západ slunce na Mariánskohorských boudách. Vánoce 2019.

Štědrý den 2019 na Jizeře (1122 m n.n.).

Podvečer na Protržené přehradě. Vánoce 2019.

SNĚŽNICOVÁ CESTA Z MARIÁNSKÉ HORY NA PROTRŽENOU PŘEHRADU
Koncem loňského roku jsme společně s
Pavlem Sixtou vyčistili již dříve vyznačenou
cestu, která byla především po loňské zimě
zasažena množstvím polomů. Tato trasa
slouží nejen pro túry na sněžnicích z Mariánské Hory od rozcestníku nad zdejšími
schody až na Protrženou přehradu. Během

této akce jsme zjednodušili závěrečnou
část této cesty ústící na Protržené přehradě. Nově vás zavede přímo k Pomníku obětem tragédie 18. září 1916. Během tohoto
roku budeme instalovat nové značení, které by mělo být sjednoceno s informačními
a směrovými tabulemi běžeckých okruhů

SKI Mariánská Hora. V budoucnu bychom
rádi společně s Pavlem Sixtou vyznačili
stezku z Protržené přehrady k ústí přepouštěcího kanálu do Černé Desné (viz. foto).
Štěpán Vejražka
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NOVÝ BETLÉM

24. října 2019 – socha Josefa a Marie
v dílně v Českém ráji.

Výroba přístřešku v Jiřetíně 25.11.2019.

Vlastní instalace za pomoci těžké techniky (TS Albrechtice).

ADVENTNÍ SETKÁNÍ SPOLUOBČANŮ

08 | www.albrechtice-jh.cz

Konečný výsledek včetně osvětlení, které zajistil elektrikář Z.
Vodička z Albrechtic.
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Tradiční setkání spoluobčanů v obecní knihovně se konalo 28.11.2019. Jako vždy panovala skvělá nálada, o program a
drobné dárky se postaraly děti z naší mateřské a základní školy. Občerstvení připravil Jaroslav Zeman a Antonín Kučera. Po
setmění jsme společně rozsvítili nový betlém. O rozsvícení betlému se symbolicky postarala paní Scharfová a místostarosta
Kučera.

ADVENT NA MARIÁNSKÉ HOŘE

Již po čtvrté jsme na Mariánské Hoře společně zahájili advent
rozsvícením vánočního stromku u nás U Lesa. Sešli jsme se v
podvečer neděle 1.prosince 2019, abychom si společně připili
vínem svařeným, ohřáli dlaně teplými kaštany a zazpívali několik koled. Za hudební doprovod děkuji Zuzce Tlapákové, Petru
Smutnému a Markovi Ministrovi. Děkuji všem, co přispěli při přípravě této akce.
Štěpán Vejražka
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14. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BĚHU A SETKÁNÍ NA MARIÁNSKÉ HOŘE
Jako již v několika předchozích letech, tak i
letos jsme uspořádali U Lesa na Mariánské
Hoře Silvestrovský běh a setkání. Setkání
bylo zahájeno ve 13 hodin otevřením občerstvení ve vyhřívaném stanu. Účastníci
běhu i diváci se mohli občerstvit teplými i
studenými nápoji z kategorie alko i nealko
. K občerstvení přispěli svými pochoutkami i obyvatelé Mariánské Hory, jimž bych

10 | www.albrechtice-jh.cz

chtěl touto cestou poděkovat. Kolem 15.
hodiny byl odstartován Silvestrovský běh,
jehož podmínkou je převlek dle předem
vyhlášeného tématu. V letošním roce bylo
vyhlášeno téma VESMÍR. Závod se běžel
klasicky. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích - děti, veteráni, ženy a muži. Celkový
vítěz a nejlepší maska získává putovní pohár. V letošním roce pohár pro vítěze zůstal

u nás, U Lesa . Pohár pro nejlepší masku si odnesl Matyáš Mühl za Milky Way .
Během odpoledne tuto akci navštívilo kolem 250 lidí. Setkání probíhalo ve veselé a
přátelské atmosféře do 21. hodiny večerní.
Děkujeme všem účastníkům a těšíme se
na další ročník.
Martina Furtkevičová
a Štěpán Vejražka
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NATÁČENÍ BĔŽKOTOULEK
V JIZERSKÝCH HORÁCH
PRO VÁNOČNÍ SVÁTKY 2020

Nejúspěšnější biatlonistka v historii tohoto sportu Gabriela
Koukalová při natáčení v Bedřichově. Pořad Bĕžkotoulky
vysílá ČT2, ČT sport a slovenská STV 2.

Starostové D. David (Janov n. N.) a J. Zeman na Protržené
přehradě, která byla v té době plná běžkařů.

Rozhovor pro pořad Bĕžkotoulky v Abrechticích s Pavlem
Bencem (uprostřed s olympijskou medailí), bronzovým
medailistou ze ZOH 1988 v Calgary.

Stadion na Bedřichově, začátek natáčení Bĕžkotoulek. Zprava: starosta Bedřichova P. Holub, redaktorka slovenské televize RTVS E. Brodnianská, úspěšný trenér biatlonu K. Soukal, biatlonistka G. Koukalová, slavná běžkyně a držitelka stříbrné
medaile ze ZOH 1984 G. Soukalová, sportovní redaktor ČT S. Bartůšek, kameraman P. Válek a starosta Albrechtic J. Zeman.
Na natáčení Bĕžkotoulek z Jizerských hor se podílely obce Bedřichov, Albrechtice, Janov a Jiřetín.
www.albrechtice-jh.cz | 11
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TRADIČNÍ JÍZDA LYŽNÍKŮ
15.2.2020 se opět lyžníci vydali na okruh
údolím Kamenice. Lyžníci tradičnĕ projíždí trasu od Krmelce přes Špičák, skiareál

Detoa, Permon, skiareál Světlý vrch až na
Mariánskou Horu na vlek pana Hermana.
Letos bylo velmi málo sněhu a tak lyžníci

museli svoje staré lyže často přenášet. Přesto zábavy bylo dost.

OBECNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V ÚNORU 2020
Havárie „čeření“ kalu odpadních vod ohrozila chod obecní čističky. Rychlým nástupem pracovníků TS Albrechtice pana Zmr-
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zlého se podařilo čističku udržet v provozu.
Díly do čističky se bohužel těžko shání, je
to jednak už starší typ a navíc ﬁrma, která

se výrobou zabývala, byla v Litoměřicích v
roce 2019 zrušena. Náklady na tuto opravu
havárie činily 250 000 Kč.
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JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ ALBRECHTIC, MĚSTA SKLÁŘSKÁ POREBA
A SKI BIŽU VE SKLÁŘSKÉ POREBĚ - DOTACE NA NOVÉ ROZHLEDNY,
VYHLÍDKY A TURISTICKÉ TRASY V PŘÍHRANIČNÍCH HORÁCH.

Zástupci Albrechtic, SKI Bižu Jablonec a Sklářské Poreby na jednání o společném projektu na výstavbu a opravu rozhleden
v Polsku a České republice. Foto: J. Zeman.

V rámci našeho společného projektu vznikla již první vyhlídka na severní straně Krkonoš. Místostarosta A. Kučera si se
zástupci Sklářské Poreby prohlíží panoramata Krkonoš.

Sklářská Poreba nám také ukázala průběh rekonstrukce
historického nádraží z dob Pruska. Vlevo starosta Sklářské
Poreby Miroslav Grof a starosta J. Zeman. Generální rekonstrukce nádraží bude stát cca 100 mil. Kč.

Příprava plochy pro výstavbu další rozhledny z našeho
společného projektu v polské Sklářské Porebě.

www.albrechtice-jh.cz | 13
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Rozhledna Špičák z roku 1909 by měla projít generální opravou.

Konstrukční pohled na novou rozhlednu na Světlém vrchu, která bude
v rámci projektu “Přeshraniční spolupráce” postavena.

ROZHLEDNY, VYHLÍDKY A TURISTICKÉ
TRASY V PŘÍHRANIČNÍCH HORÁCH

PROJEKT Z PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO 2014 - 2020
REG. Č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001839
14 | www.albrechtice-jh.cz
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NÁCVIK POŽÁRNÍHO POPLACHU VE ŠKOLE 4.2.2020
ZKOUŠKA NOVÝCH POŽÁRNÍCH ČIDEL

PROMĚNA NAŠÍ ŠKOLY 2019/2020 PŮDNÍ PROSTORY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Půdní prostory byly vyklizeny, podlahy odizolovány a nově položeny, na stropy byla dána parozábrana a izolace, následoval sádrokarton. Na fotograﬁích lze porovnat stav před rekonstrukcí a výsledek po rekonstrukci. Na stropy byla instalována požární čidla. Dále byly
zakoupeny nové regály pro archiv obecního úřadu, archiv by měla mít na půdě i naše základní škola. Dokončovací práce půdních
prostor budou dále pokračovat v zimě 2021.

www.albrechtice-jh.cz | 15

ALBRECHTICKÝ ZPRAVODAJ | DUBEN 2020

16 | www.albrechtice-jh.cz

DUEBEN 2020 | ALBRECHTICKÝ ZPRAVODAJ

Nadporučík Ing. David Patrman, velitel stanice HZS v Tanvaldě, při kontrole zrekonstruovaných prostor v základní škole.

KÁCENÍ STROMŮ V OBCI 16.3.2020
Kácení stromů, které ohrožovaly přilehlé chalupy a ničily násep cesty. Kácení vyžadovalo
vcelku opatrnost a bylo prováděno odbornou ﬁrmou pana Kejly. Na fotograﬁi místostarosta A. Kučera a pan Kejla, se kterým obec spolupracuje více než 12 let.

Jubilanti

leden – květen 2020

Všem
gratulujeme!
Božena Sedláková 75 let
Antonín Kučera 70 let
Jiří Klíbr 65 let
Gudrun Křížková 80 let
Josef Stašink 70 let
Vĕra Sluková 65 let
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POPELNICE NA LIKVIDACI JEDLÝCH
OLEJŮ A TUKŮ Z DOMÁCNOSTÍ
Od února je u objektu úřadu umístěna šedá plastová popelnice pro
možnost odkládání jedlých olejů a tuků z domácností. Můžeme tak
nově třídit i použitý olej například z fritovacích hrnců. Třídění olejů a
tuků omezí jejich vylévání do odpadů a pomůže tak předcházet usazování tuků v potrubí kanalizace. Právě tam totiž často končí olej z domácností nebo dokonce i z restaurací. Do popelnice je možné odkládát
pouze jedlé / kuchyňské, vychladlé tuky a oleje v plastových uzavíratelných obalech / PET lahvích.

Sběrný box
Nově přibyl v budově školy také sběrný box na vysloužilé
elektrozařízení a baterie.

VÝPADEK ELEKTRICKÉ ENERGIE
NEBYL APRÍLOVÝ ŽERT

NÁKLADY NA ZIMNÍ ÚDRŽBU A
PROVOZ PARKOVIŠŤ V ROCE 2019

Tříhodinový výpadek elektrické energie přišel nečekaně 1.
dubna, přesto, že bylo bezvětří a hezké počasí, trvalo zaměstnancům ČEZ distribuce několik hodin, než závadu na vysokém
napětí našli a odstranili. Tyto výpadky jsou v posledních letech
bohužel velmi časté, ČEZ distribuce chystá v letech 2022-2023
velkou rekonstrukci vedení VN v Albrechticích. Na fotograﬁi
auto ČEZ pomalu popojíždí a hledá závadu.

Náklady na zimní údržbu parkovišť, chodníků a komunikací činila v roce 2019 783.390,50 Kč.
Výběr z parkovacích automatů za rok 2019 činil 195.180,20 Kč.
Od loňského roku začaly obecní parkoviště fungovat za poplatek, tak jako to je obvyklé v okolních turistických obcích (v Desné, Bedřichově, Janově a Kořenově). Necelých 200.000 Kč, které
se vloni vybralo, je příspěvek návštěvníků Albrechtic na zimní
údržbu obce.

18 | www.albrechtice-jh.cz
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VÁŽENÍ OBČANÉ OBCE ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH,
zimní sezóna byla z
důvodu nepříznivých
klimatických podmínek poměrně klidným
obdobím,
nicméně
několik nepříjemností s sebou přinesla.
Zvláště na přelomu
roku, kdy byla Vaše obec pod náporem
turistů, došlo k opakovaným dopravním
komplikacím. Tomuto problému jsme se
ve spolupráci s představiteli obce, dopravním inspektorátem v Jablonci nad Nisou a
provozovatelem lyžařského areálu na Špičáku věnovali a situace se uklidnila. Nikdo
však netušil, že nás za nedlouho čeká pandemie viru COVID-19, a že všechny složky
integrovaného záchranného systému budou podrobeny zkoušce.
S vyhlášením nouzového stavu policisté
důsledně dohlížejí na dodržování nařízení vlády, která přispívají ke zvládnutí pandemie viru COVID-19. Jsem hrdý na to, že
všichni policisté přistupují k zadaným úkolům zodpovědně a s maximální pečlivostí,
bez ohledu na svůj osobní život, plánované dovolené, svatby a jiné důležité životní
události. Stejně tak i drtivá většina obyvatel Vaší obce přistupuje k přijatým opatřením zodpovědně. Důležité však je nepolevit a celé toto snažení přivést ke zdárnému
konci. Mimo dohledu na dodržování všech
nařízení, naši policisté také posilují ostrahu
státních hranic, dohlížejí na plnění povinností v souvislosti s uloženou karanténou,
bojují s dopravními komplikacemi a mimo

jiného stále plní své úkoly vyplývající ze
zákona o PČR. Vzhledem k tomu, že je nadmíru důležité zajistit chod všech složek IZS
a nepřipustit vlastní kontaminaci virem,
vyzývají Smržovští policisté:
pokud Vaše oznámení nesouvisí s přímým
ohrožením života či zdraví nebo nebezpečím z prodlení, věc sepište a zašlete
na emailovou adresu jn.oo.smrzovka@
pcr.cz, nebo do naší datové schránky
vsmhpv9, či poštou na adresu Obvodní
oddělení policie, Lidické náměstí čp.
730, 468 51 Smržovka.
Případně se spojte s naší dozorčí službou
na tel. čísle 735 788 699 nebo volejte
linku 158. Ve služebních vozidlech lze přepravovat veřejnost pouze ve výjimečných
případech. To znamená, že oznamovatel
se musí dopravit na naše obvodní oddělní
a zpět sám. Dále je omezen přístup osob
do budovy obvodního oddělení a všechny záležitosti jsou vyřizovaný přes okénko
v zádveří hlavního vchodu. Žádám o pochopení a chápu, že veškerý komfort je
značně omezen.
Dále apeluji na všechny, aby dodržovali
veškerá nařízení vlády, lékařů a hygieniků
a byli zodpovědní k sobě a ke své rodině.
Ti, kdo tak nebudou činit, se nacházejí za
hranou zákona a policisté přistoupí k represivním krokům v zájmu nás všech.
Policisté OOP Smržovka celkem od začátku roku 2020 řešili:
34 trestných činů, 57 přestupků, z nichž
většinu jsme následně oznámili k projed-

nání správnímu orgánu, 179 přestupků
jsme vyřešili příkazem na místě (pokutou)
a dále jsme přijali a vyřešili 126 rozličných
oznámení, podnětů a žádostí. Míra objasněnosti trestné činnosti aktuálně činí 37 %.
V roce 2019 se za stejné období jednalo o 39 trestný činů, 78 prošetřovaných
přestupků, 180 přestupků vyřešených
příkazem na místě a dále 122 oznámení,
podnětů a žádostí. Objasněnost trestné
činnosti ve stejném období roku 2019 činila 45 %.
Z porovnání předmětného období v letech 2019 a 2020 je zřejmé, že nedošlo k
významnému výkyvu v žádné ze sledovaných oblastí. Začátkem roku nám opět začalo přibývat krádeží vloupáním do rekreačních objektů, garáží, přístavků a kůlen. V
případě pohybu podezřelých osob a vozidel v okolí rekreačních objektů neváhejte
nás o tom neprodleně informovat na výše
uvedené telefonní číslo.
Z uvedeného výčtu se od začátku roku
2020 událo ve Vaší obci:
Dne 14. 1. 2020 neznámý pachatel odeslal
na Obecní úřad Albrechtice v Jizerských
horách email se souborem, který byl vydáván za fakturu se znakem Finanční správy
v záhlaví. Po otevření souboru antivirový
program NOD od ESET oznámil, že byla
detekována chyba, ale že se programem
podařila opravit. Tato hláška se opakovala
a následně IT technik obecního úřadu Al-

Sprejerství Jiřetín pod Bukovou.
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brechtice v J.h. zjistil, že v počítači došlo k
neoprávněnému šifrování souborů. Tímto
jednáním NP naplnil skutkovou podstatu
přečinu neoprávněného přístupu k počítači a nosiči informací podle § 230 odst. 1
tr. zákoníku a způsobil obci škodu na majetku.
Dále v rozmezí dnů 2. 3. 2020 a 3. 3. 2020
neznámý pachatel poškodil garáž rodinného domu na Mariánské hoře tím, že ji
posprejoval a dopustil se tak přečinu poškození cizí věci podle § 228 odst. 1, 2 tr.
zákoníku.
Skutek stále prověřujeme a případné další
poznatky z řad obyvatel obce rádi uvítáme. POZOR: Pro naplnění skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci podle §
228 odst. 1, 2 tr. zákoníku není rozhodující
výše způsobené škody, ale postačuje, že
pachatel poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou
látkou. Tímto jednáním se pak vystavuje
postihu odnětí svobody až na jeden rok,
zákazu činnosti nebo propadnutí věci.
Dále jsme ve Vaší obci prověřovali dva přestupky (krádež volně odložených lyží a občanské soužití – vzájemné fyzické napadání), přičemž v obou případech se jednalo o
návštěvníky obce v souvislosti s lyžařskou

sezónou. V neposlední řadě jsme řešili
řadu přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu příkazem na místě,
tedy pokutou.
Během naší činnosti úzce spolupracujeme
s představiteli samosprávy obce.
V sousední obci Jiřetín pod Bukovou
jsme ve stejném období řešili:
V době od 21:00 hodin dne 15. 2. 2020
do 07:30 hodin dne 16. 2. 2020 neznámý
pachatel poškodil cizí věc tím, že ji postříkal barvou, když v Jiřetíně pod Bukovou
nasprejoval černou, stříbrnou a růžovou
barvou obě boční strany panelového
domu čp. 113, 114, následně sprejoval na
levou a přední stranu obecního úřadu čp.
103, poté na dveře čp. 105 a 107 a dále na
kovovou skříň uzávěru plynu přiléhající k
pravému boku panelového domu čp. 108111. Dále vedle vchodu čp. 104 nasprejoval růžovou barvou taktéž nápis a takto
učinil i u vchodu čp. 110, kde postříkal na
kachlové obložení.
Tomuto případu sprejerství spolu s výše
uvedeným případem posprejované garáže na Mariánské hoře se intenzivně věnujeme.

V době od 1. 12. do 7. 3. 2020 v Jiřetíně
pod Bukovou rozbil neznámý pachatel
zasklení dvoukřídlého dvojitého okna rekreační chalupy, které si následně otevřel
a vnikl do vnitřních prostor chalupy, které
prohledal a odcizil odtud nářadí, následně
v chalupě vzal z věšáku, jenž se nacházel
na chodbě, klíče a chalupu opustil zadním
vchodem, poté si za použití klíčů odemkl
sklep, který prohledal a dále se snažil odemknout visací zámek na vratech kůlny, což
se mu nepodařilo, přičemž klíč nechal ve
visacím zámku, zámek s okem petlice strhl a vnikl do kůlny, kterou prohledal. Tímto jednáním se dopustil přečinu krádeže
podle § 205 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku.
U skutkové podstaty krádeže „vloupáním“
podle §205, odst. 1, písm. b) tr. zákoníku
nerozhoduje výše způsobené škody!
Dále jsme v obci Jiřetín pod Bukovou řešili přečin zanedbání vyživovací povinnosti podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku
a několik přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu příkazem na
místě, tedy pokutou.
npor. Bc. Ondřej Tuláček
vedoucí obvodního oddělení

BUĎTE VŠÍMAVÍ A PODEZŘELÉ VĚCI NÁM BEZ VÁHÁNÍ OHLASTE:
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TAJEMSTVÍ MARIÁNSKÉ HORY  NĚCO Z HISTORIE, ČLÁNEK Z ROKU 1958.
Kdybychom někomu řekli, aby u nás na
mapě našel Mariánskou Horu, dalo by mu
to jistě hodně práce. A to by k tomu ještě musel mít speciálku. Teprve potom by
zjistil, že Mariánská hora je 873 m vysoká,
že je poblíž Albrechtic na Jablonecku a že
od těch několika rozházených domků je v
zimě k nejbližší sjízdné silnici dobrou hodinku cesty pěšky. Kdoví, kdo přišel na to,
pojmenovat tuto osadu po patronce všech
Marií. Přiléhavější by jistě byl název Skleněná nebo Perlová Hora.
Ty dny, kdy je zde opravdu teplo, by se
daly spočítat na prstech. A rozkvétají-li ve
vnitrozemí ﬁalky, na Mariánské hoře ještě
leží záplavy sněhu. Na první pohled by se
zdálo, že v kraji není živé duše. Jen dým
stoupající z komína svědčí o opaku. Ve sněhu je tu a tam prošlapaná pěšina. Nikoho
by proto ani nenapadlo, že z těchto zapomenutých míst Jizerských hor by mohla
vést cesta až do Sýrie, do dalekého Egypta
nebo do míst, kam se v době ramadanu
sjíždějí věřící celého mohamedánského
světa – do Mekky.
A tou pěšinou ve sněhu chodí i hodinu
cesty k silnici jednou měsíčně stařec, kterému nechybí mnoho do osmdesátky. Na
zádech má batoh. Když jde nahoru, nese v
něm otýpku skleněných trubic, které pak v
dílně nad stolem mění v duté perly. Nejsou to však perly ledajaké. Jsou dvakrát točené. Tucet, veletucet, sto grosů – to vše by
se prodalo, jen kdybych jich bylo. Záhy by
však nebylo těch, kdo tyto dvakrát točené

perly dovedou udělat. A to si právě včas
uvědomili i pracovníci Železnobrodského
skla.
Do Jablonexu přicházely z arabských zemí
objednávky: „Zašlete sto tuctů Gold Gilt
Hollow Beads“; tak se říká v obchodním
světě dutým skleněným perlám, zlaceným
uvnitř pravým zlatem. Ale zjistilo se, že na
celém Jablonecku jsou již jen tři lidé, kteří
právě takové perly umějí udělat. Muselo
se tedy přikročit k výchově nových pracovníků. A tak si vzpomněli na nejstaršího
a nejzručnějšího foukače, který již desítky
let vysedává u svého kahance, aby z uvnitř
vroubkované trubice vyfukoval jednu perlu po druhé.
Byl to Adolf Pörner.
Když se ho zeptali, zda by byl ochoten předat své zkušenosti mladším, ochotně přisvědčil. Brzo potom již Adolf Pörner jezdil
až do Doubravice nad Labem a později do
jabloneckého závodu Železnobrodského
skla, kde na něj vždy čeká několik učenic.
Jsou to většinou mladé ženy z domácnosti
- a právě tuto práci by mohly po zaučení dělat doma u stolu podomácku. Za půl
roku se již lecčemus od soudruha Pörnera naučily. Ale přece jen bude třeba ještě
dalšího půl roku, než jejich perly budou
moci jít do Mšena ke zlacení a pak návleku,
kde dostanou ve svazcích střapce v barvě
Alahova proroka – žlutou a zelenou; a nakonec budou uloženy do bedny, na které
bude kromě „signa“ napsáno ještě jméno
některého z arabských měst.

Když byli v Železnobrodském sklu vyzváni,
aby navrhli nejlepšího zaměstnance k vyznamenání odznakem ministerstva spotřebního průmyslu, nerozpakovali se dlouho. Navrhli Adolfa Pörnera. A do Prahy šla
následující zpráva:
„Soudruh Pörner se narodil v roce 1878.
Původně se vyučil uměleckému malířství
a navštěvoval též sklářskou školu. Poněvadž pocházel z chudé rodiny, nemohl
pokračovat ve studiích, aby mohl uplatnit
své nadání. Když „přemohl“ zájem o malbu na sklo a na porcelán, začal se zajímat
o foukání dutých perel. Nyní je zaměstnán
v našem středisku v Dolním Maxově jako
foukač dutých perel, obzvláště velmi složitých, jako jsou knoﬂíky, butony a dvakrát
točené perly. Soudruh Pörner byl několikrát hodnocen jako nejlepší pracovník pro
dobré výkony a velmi dobrou kvalitu svých
výrobků a vybrán jako zasloužilý pracovník
k dvoudennímu zájezdu do Prahy.
… a pak jednoho zimního rána zastavilo
v Maxově podnikové auto, aby odvezlo
nejlepšího foukače do Prahy, kde mu byl
udělen odznak „Nejlepší pracovník ministerstva spotřebního průmyslu“.
Autor: V. Mikolášek,
Jablonecké Paseky, časopis Cesta míru
17. dubna 1958.
Článek připravil: Jan Tlapák

Foto J. Zeman: chalupa na Mariánské Hoře, kde bydlel Adolf Pörner.
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Plány na školu v Albrechticích z roku 1885
z firmy APPELT & PEKAREK Tannvald.

Selská svatba 7.11.1926.
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Konečná podoba školy. Foto po roce 1945.

Tatrapoma okolo roku 1985 z Albrechtic
na Špičák.

