ALBRECHTICKÝ
ZPRAVODAJ
červenec 2013

Z OBSAHU ČÍSLA:
Zvýšení bezpečnosti obce
Úpravu obecního majetku
Jarní výlet do Prahy
Tradiční setkání u pomníku
Výstava v Jilemnici
Výstup na komín
Krátké ohlédnutí za zimou
Zprávy ze školy
Štít Albrechtic
Jubilanti, Zlatá svatba, Vesnice roku

str. 1
str. 2-6
str. 7-8
str. 9
str. 9
str. 10
str. 11
str. 12-13
str. 14
str. 15

Obecní úřad Albrechtice v Jiz. horách 226, PSČ 468 43
tel., fax: 483 381 504, http://www.albrechtice-jh.cz
e-mail:albrechtice@volny.cz

červenec 2013 1
Albrechtický zpravodaj

Zvýšení bezpečnosti v obci

Instalace kamerového systému za
více jak 550.000 Kč je na všech
příjezdech do Albrechtic. Přenos
obrazu je nasměrován na Policii ČR
Smržovka, kde je uchováván i záznam
pro případ možného trestného činu.
Systém by měl částečně odradit různé
„živly“ od návštěvy Albrechtic.
Vyhodnocení bezpečnostní situace roku 2012 a I. čtvrtletí 2013 v obci Albrechtice v J. h.
(zdroj: Policie ČR Smržovka)
Na území obce Albrechtice v J. h. bylo za rok 2012 evidováno celkem 20 trestných činů, z toho
bylo 16 majetkových trestných činů.
Za I. čtvrtletí roku 2012 bylo evidováno celkem 9 trestných činů, za I. čtvrtletí roku 2013 je
evidováno celkem 12 trestných činů (nárůst o 3 případy), z toho bylo v roce 2012 6
majetkových trestných činů a v roce 2013 10 majetkových trestných činů (nárůst o 4 případy).
V oblasti přestupků byl v roce 2012 celkový počet evidovaných 21 přestupků a 13 přestupků
bylo vyřešeno v blokovém řízení. V I. čtvrtletí roku 2013 byly evidovány celkem 4 přestupky.
Bezpečnostní situace na teritoriu obce Albrechtice v J. h. rok 2012:
Trestné činy 2012 trestné činy objasněno/%
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Bezpečnostní situace na teritoriu obce Albrechtice v J.h. I. čtvrtletí roku 2013:
Trestné činy 2013 trestné činy objasněno/% majetková kriminalita zkrácená přípravná řízení
leden
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Opravy majetku obce
U penzionu Permon jsme
odstranili
nálety
a
vyčistili celý břeh. Na
podzim ještě provedeme
zatrubnění potoka, který
teče do bývalé požární
nádrže. Nádrž na půl
roku vysychá. V zimě
2012/13 do ní navíc spadl
autobus a je trvalým
nebezpečím zejména pro
malé děti.

Kapacita školky je plná. Děti dochází i ze
sousedního Jiřetína a Horního Tanvaldu.
Páska vpravo dole ohraničuje prasklou
opěrku, která je prolomená a navíc je vlhký
i přístavek. Opravy si vyžádají zhruba
350.000 Kč. Školka není v současné době
schopna pokrýt zájem rodičů.
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Opravy majetku obce
Nemalé prostředky do obecní
pokladny
každoročně
přináší
pronájem
plochy
obecního
parkoviště.
Proto
chceme
v příštích letech do této části
obecního
majetku
investovat.
Upravíme povrch a břeh pod
penzionem Julie včetně cestičky na
parkoviště, které bylo zbudováno
na přelomu 70. a 80. let minulého
století.

Pan Kubelka s kolegou „ohazují“
otlučený elektrický rozvaděč u
pošty, který hyzdil vjezd do obce.
Květen 2013.

Několik stovek tisíc si vyžádá i postupná
oprava naší čističky. Po více než 23
letech provozu je budova a zařízení
ČOV značně opotřebované. Navíc od
roku 2012 musíme mít ze zákona tzv.
„zodpovědnou osobu“ za provoz ČOV,
což nám přináší ročně o 100.000 Kč
vyšší náklady. Provoz čistírny OV a
kanalizace je pro obec značnou finanční
zátěží. Navíc každý rok přibývá další
„papírování“ okolo provozu.
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Úpravy a údržba majetku Albrechtic a některých turistických cílů v okolí

S Lesy ČR domlouváme
očištění skalní vyhlídky na
vrcholu Špičáku (vpravo u
sedačkové
lanovky)
od
náletových dřevin. Skalní
vyhlídka je oblíbeným cílem
obyvatel okolních obcí a
Albrechtic, bohužel výhled je
nyní částečně omezený.

Od jara 2013 také probíhá s Lesy ČR
jednání o úpravě lesní cesty, která by
měla v budoucnu vést okolo celého
Špičáku, tedy i nad Tanvaldem
(celková délka cca 7 km). Tento
okruh by byl vhodný pro pěší i
cyklisty, neměl by mít extrémní
klesání, ani stoupání. Tato cesta vede
již na severní straně Špičáku (viz
ukazovátko). Na jižní straně chybí
zhruba 1,5 km.

Částečné rekonstrukce se
konečně dočká i lesní cesta,
která spojuje Albrechtice a
Mariánskou horu. Náklady
dosáhnou více jak 300.000
Kč a 90% nám uhradí dotace
z EU, kterou se podařilo
obstarat v roce 2012.
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Úpravy a údržba obecního majetku – sportovní areál
Již druhý rok upravujeme sportovní areál u Kamenice. Opravy a údržba by měla skončit
v roce 2014. Areál bude po dokončení poskytovat našim obyvatelům a návštěvníkům kvalitní
sportovní využití.

Těžká technika rovná hřiště a také se naváží „perk“ a
ornice k zatravnění plochy. Duben 2013.

Od roku 2012 je zpevněn břeh za hledištěm, který
neustále podléhal erozi a kameny a písek padaly do
prostoru pro diváky. V červnu 2013 firma Pobozam
usazuje novou tribunku. Následovat bude instalace
předpisového zábradlí na hraně. Tribuna a zábradlí si
vyžádá zhruba 200.000 Kč.

Květen 2013. Výkopem je přivedena nová elektřina.
Vpravo je vidět nově zpevněný břeh. V současnosti
jsme poslední obcí v okolí, která nemá kvalitní
sportovní areál (kvalitní areál mají i Kořenov,
Harrachov, Josefův Důl, Smržovka, Plavy, Tanvald
atd.).

Květen 2013. Technické služby Albrechtice právě
dokončily srovnání a odvodnění hrací plochy (bohužel
deštivé jaro těmto pracím moc nepřálo).
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Zvelebení parkoviště u Obecního úřadu a základní školy
Duben 2013. Obec využila dotaci 150.000 Kč, kterou získala za soutěž „Vesnice roku 2012“
na zpevnění ujíždějícího břehu parkoviště u Obecního úřadu. Byla rozšířena parkovací plocha,
vyměněny informační cedule a mapy. V letních měsících bude i zvýšen přechod u školy, což
zabrání rychlé jízdě aut a motorek. V Albrechticích platí 40 km rychlost, kterou ovšem málo
kdo dodržuje. Na hraně parkoviště byl zasazen „vánoční smrk“, takže již nebudeme
vynakládat finanční prostředky na každoroční osazování a pak odstranění vánočního stromku.

Protržená přehrada – chystané úpravy této technické památky
Od ledna se schází pracovní skupina, která připravuje úpravy Protržené
přehrady. V roce 2016 si připomeneme stoleté výročí od tragické události,
která přinesla smrt 62 obyvatelům Desné. Přehrada je evropským unikátem –
jediná sypaná hráz v Evropě, která se protrhla z technických příčin. V pracovní
skupině je vedle starosty obce Jaroslava Zemana i náměstek ministra životního
prostředí Ing. Libor Ježek, ředitel Povodí Labe Ing. Jaroušek, ředitel Lesů ČR
v Liberci Ing. Říčař a vedoucí CHKO Jizerské hory Ing. Hušek. Cílem této
skupiny je zbavit Protrženou přehradu náletových stromů, zpevnit kamenné
části, osadit areál naučnými cedulemi, postavit novou bezpečnou lávku přes
Bílou Desnou a vybudovat přístřešek na místě bývalé Krömerovy boudy.
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Jarní výlet do Prahy do Senátu 27.4.2013

U Senátu v Praze paní Voborníková,
pan Sochor a paní Přihůnková.
Počasí nám přálo, dokonce ani
nepršelo (na rozdíl od celého jara).

V senátorských
lavicích
v Jednacím
sále,
kde
probíhají schůze Senátu,
zasedli všichni účastníci
zájezdu a vyzkoušeli si
atmosféru zasedání.

Unikátní prostory Valdštejnského
paláce, kde sídlí Senát Parlamentu
ČR, všichni obdivovali. Na snímku
tzv.
Valdštejnova
přijímací
místnost.

červenec 2013 8
Albrechtický zpravodaj

Všichni si se zájmem prohlédli i
jinak nepřístupné zázemí, kancelář
senátora Jaroslava Zemana a
Miloše Vystrčila z Vysočiny.

Součástí
Valdštejnského
paláce je i nádherná zahrada.
V popředí paní Karbusická,
A. Kuřátková, vedle pan
Bartel
a
vzadu
paní
Křížková. Všichni účastníci
zájezdu obdivovali květiny,
jezírka s rybkami a pávy,
kteří jsou ozdobou této
zahrady.

Naše oblíbená hospoda a závěr
výletu ve Svijanském Újezdu.
Starosta obsluhuje. U stolu zleva
paní Pourová, J. Sedlák a vpravo
Klíbrovi.
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Tradiční setkání občanů Albrechtic 8. května 2013 u pomníku
8. května se tradičně sešly u pomníku asi tři desítky občanů, kteří si přišli připomenout oběti I.
a II. světové války. Květiny k pomníku položili starosta obce a paní Věrka Menclová.
Sváteční den pokračoval v Jiřetíně v kavárně Muzea výroby hraček, kde se konal prvovýstup
na komín.

Zahájení velké výstavy firmy DETOA v zámku hraběte Harracha

Dne 17.5.2013 byla slavnostně zahájena výstava
„Kdo si hraje, nezlobí“. Na vernisáž se přijelo
podívat více než 250 zájemců z okolí Jilemnice
včetně autobusu, který přijel z Albrechtic a Jiřetína
a který přivezl bývalé i současné pracovníky firmy
Detoa a Tofa. Na fotografii vlevo nahoře: zleva Jan
Luštinec ředitel muzea, Jaroslav Zeman ředitel
Detoa a Petr Štěpánek pracovník Krnapu Vrchlabí.
Výstava potrvá až do konce září 2013 a očekávaná
návštěvnost je 20.000.
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Sváteční výstup na komín ve firmě Detoa
Dne 8.5.2013 se po setkání u pomníku konal prvovýstup na komín firmy Detoa vysoký
63,5m. Téměř dvacet odvážlivců se vyšplhalo až nahoru. Pod komínem bylo živo. Obyvatelé
Albrechtic sledovali jednotlivé výstupy a každého úspěšného lezce odměnili bouřlivým
potleskem. Z Albrechtic vylezl také starosta obce, Miroslav Balatka, Michaela Balatková, Jiří
Chlum, Lenka Vurmová, Vojta Herrmann a Iva Herrmannová. Reportáž do hlavních
televizních novin natočil reportér Ivan Berka z TV NOVA. Poděkování patří i Horské službě
Jizerské hory, která se starala o bezpečnost všech účastníků. Velké uznání patří Pavlu
Horkému, který stál na vrcholu komínu celé 4 hodiny a ještě zvládnul pořídit krásné snímky
těm, kteří za ním vylezli.
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Krátké ohlédnutí za zimou

Letošní zimní sezóna byla velmi mrazivá a dlouhá. Sněhové podmínky byly vynikající pro lyžaře. Po
několika letech, kdy návštěvnost v zimním středisku klesala, přinesla zima 2012/2013 16% nárůst
návštěvníků! Špičák letos navštívilo cca 155 000 denních návštěvníků. Doufáme, že tento trend
zůstane zachován. Cestovní ruch je dnes významným „zaměstnavatelem“ v Albrechticích a okolí. Jen
TJ Bižu Jablonec přes zimu dává práci 220 lidem.

Na pozvání starosty Albrechtic navštívil naši oblast v lednu 2013 ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa. Na obědě na Krmelci probrali starostové z regionu s ministrem možnosti dalšího rozvoje
cestovního ruchu v Libereckém kraji. Zleva: ministr Chalupa, za ním vlevo starosta Smržovky M.
Hotovec, uprostřed starosta Koberov J. Kvapil, starostové Jilemnice L. Richter, Albrechtic J. Zeman a
primátor Jablonce P. Beitl.
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Zprávy ze školy
Keramická dílna, jarní dílna
V tomto školním roce jsme akce pro veřejnost rozšířili o keramickou dílnu. Výtvory
z podzimní keramické dílny se líbily, a tak se všichni těšili na další. 1.3. se uskutečnila
keramická dílna a 22.3. jarní dílna. Výrobky z keramické hlíny si někteří na jarní dílně
dotvářeli oplétáním z pediku, a vytvořili tak krásné předměty.

Nocování s Andersenem
Již 5. ročník se odehrával v atmosféře pohádek Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena.
Postavy a dějové zápletky ožívaly v dramatizacích, soutěžích a hrách, ani se nám nechtělo
do spacáků.

Výtvarná soutěž
Zásluhou paní učitelky Engeové, její
šikovnosti a výtvarnému cítění, naše děti
získávají ocenění na výtvarných soutěžích.
10 našich žáků si jelo 11.4. do Tanvaldu pro
ceny ve výtvarné soutěži Tajemný svět
skřítků, víl a čarodějnic.

Den Země
Nad ničením životního prostředí a lhostejností
některých lidí se zamýšleli čarodějové,
čarodějnice, skřítkové, víly a další lesní
bytosti, které se sešly na sněmu čarodějnic.
Konal se až 16.5., kdy se nám trochu
umoudřilo počasí. Soutěže o přírodě byly
končeny velkou hrou Scrabble v přírodě a
samozřejmě ohněm.
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Dětský den
Příkladem spolupráce obcí Albrechtice v J.h. a
Jiřetína pod Bukovou se Základní školou a
mateřskou školou Albrechtice v J.h. byla
realizace Dětského dne. Uskutečnil se až 15.6.,
ale odklad vůbec nevadil, všichni si pohodové
odpoledne užívali. Soutěže probíhaly v duchu
života Indiánů a úkoly byly tak zajímavé, že se
do nich pustili i dospělí. Byla by to pěkná
tradice i pro příští rok.

Co nás ještě čeká?
Závěr celoroční hry s nocováním ve škole a výlety po okolí s návštěvou míst, o kterých se
vypráví v pověstech Jizerských hor.
Výlet do nového zábavného parku Mirakulum u Lysé nad Labem.

Hodnocení inspekce
V dubnu navštívila naši školu Česká školní inspekce. Kladně hodnotila úroveň vzdělávání na
naší škole a velice vyzdvihla znalosti a dovednosti našich dětí. Také ocenila spolupráci s Obcí
Albrechtice v J.h. a akce se zapojením veřejnosti.
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Štít Albrechtic 2013, 21.-22.6.2013
Letošní ročník setkání všech Albrechtic
v republice proběhlo v Albrechticích u
Českého Těšína. V pátek v podvečer
proběhlo setkání stálého výboru Štítu a
dále starostů a zástupců obcí v místním
Dělnickém domě, kde si všichni
popovídali o změnách ve svých obcích a
městech.
Proběhla
volba
nového
předsedy Štítu Albrechtic a tím se stal
MUDr. Stanislav Kowalski.

Slavnostní zahájení turnaje. Sobota 22.6.2013.

Naši fotbalisté předvedli výborný výkon
a umístili se na 3. místě. Další cenu získal
Jan Pipek jako „Nejlepší hráč turnaje“.

Po skončení turnaje se všichni přemístili do
areálu Zámostí, kde se konal koncert místní
kapely a také Kamila Střihavky. Před tím
zde bylo vyhlášení vítězů a předání putovní
vlajky Štítu starostovi obce Albrechtice
v Jizerských horách Jaroslavu Zemanovi. Již
nyní se těšíme, až budeme moci přivítat
všechny účastníky příští rok u nás a proto
nás čeká velká příprava na toto setkání.
Slavnostní předání vlajky Albrechtic. Zleva: místostarosta
Albrechtic u Č. Těšína Juraj Legindi, předseda stálého
výboru Štítu MUDr. Stanislav Kowalski, Jaroslav Zeman
s vlajkou a starosta Vladislav Šipula.

Cenu za nejlepšího hráče turnaje převzal náš Jan Pipek.

Tým našich fotbalistů po převzetí ceny za III. místo.
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Jubilanti
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen

Jindřich Kafka 65 let
Marie Novotná 70 let
Miluše Kafková 65 let
Tomáš Herrmann 65 let
Marie Makulová 65 let
Ivana Karchová 65 let
Jana Typltová 70 let

Manželé Fikarovi
oslavili svoji Zlatou svatbu dne 1.6.2013
v albrechtickém kostele sv. Františka z Paoly.
***************************************************************************

Soutěž Vesnice roku
Dne 25.6.2013 opět přijela komise ze soutěže Vesnice roku také do Albrechtic. Minulý rok
jsme získali ocenění, se kterým byla spojena i finanční odměna 150.000 Kč, kterou jsme
použili na zvelebení prostor před základní školou. V srpnu budeme znát letošní výsledky.

