ALBRECHTICKÝ
ZPRAVODAJ
SRPEN 2015

letecký pohled na Mariánskohorské boudy
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ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Tradiční adventní setkání občanů z Albrechtic starších 65 let proběhlo 17. prosince 2014. Zcela zaplněná
tělocvična ocenila vystoupení dětí z naší mateřské a základní školy pod vedením paní ředitelky Januškové.
„Dobrovolnice“ z řad albrechtických žen připravily doma pro přítomné občany občerstvení. Na fotografii
zleva A. Kuřátková a M. Kučerová při přípravě horkých nápojů.

JEŠTĚ NĚCO ZE ZIMY…

Popelářský karambol 4.února 2015. Auto SKS
nezvládlo sjezd ke kostelu a narazilo do stromu.
Následně se „svezla“ zadní část auta napříč přes
cestu. Auto vyprostila až těžká technika během
dopoledne.

Lednové natáčení populárních Běžkotoulek mezi
Kořenovem a Albrechticemi proběhlo zároveň
s přípravou tratí na Jizerskou padesátku. V letošním
roce byly tratě vedoucí z Albrechtic na běžeckou
magistrálu velmi dobře upravovány. Foto: na skútru
vpředu místostarosta Kořenova S. Pelc a kameraman. Vzadu starosta J. Zeman a moderátor
V. Dubnička.
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ČERNÝ ODPAD V OBCI
Naše obec poslední roky čelí nárůstu „černého odpadu“ v nelogovaných
pytlích (platící občané mají pytle SKS
Marius Pedersen). Náš pracovník L.
Enge tyto „pytle“ musí dát do pytlů,
které obec kupuje u svozové firmy. Teprve poté nám tento odpad Marius Pedersen odveze. Bohužel naproti tomu
výběr poplatků z ubytování (13,- Kč +
2,- Kč za lůžko) klesá… Jsou i takové
penziony, které mají na internetu 3040-50 lůžek a několik let neodevzdaly
ani korunu. Přitom je poplatek stanoven zákonem. Takže „podnikání“ některých „podnikavců“ platíme všichni
s trvalým bydlištěm v Albrechticích.
Pro zajímavost – v roce 2014 nás černé
odpady stály z obecního rozpočtu 110.000,- Kč. K tomu je nutné připočítat 60.000,- Kč za odvoz tzv. tříděného odpadu (mnozí se mylně domnívají, že tříděný odpad odváží SKS zdarma). Nárůst černých odpadů
začíná být neúnosný pro obecní rozpočet. Odpady jsme od roku 2008 nezvyšovali, stále platíme 500,- Kč za
osobu za rok. Pokud nedojde k výraznému poklesu černých odpadů, cenu pro občany bohužel neudržíme.

Na ilustračních fotografiích můžeme vidět, že na rozdíl od vykázaných zaplacených poplatků jsou parkoviště plná v zimě i v létě. Nárůst přepravených osob v areálu Špičák potvrzuje i Ski Bižu. Foto vpravo nahoře:

klece na odpad v polovině května 2015 po „malé“ invazi turistů. Zde je vidět, kolik pytlů je černých a kolik
s logem SKS.
A. Kučera, místostarosta
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NÁVŠTĚVA KRUŠNÝCH HOR
Dne 5. května skupina starostů z
Tanvaldska navštívila Boží Dar
v Krušných horách na pozvání
místního starosty a také senátora
Jana Horníka. Ten seznámil naše
starosty s plány rozvoje cestovního ruchu v oblasti Klínovce.
Jan Horník, který je starostou od
roku 1990, popsal nelehkou cestu dříve zanedbávaná obce Boží
Dar (počet obyvatel cca 250) až k
dnešní prosperitě.
Na snímku zleva místostarosta
Tanvaldu A. Bělonožník, starosta
Desné J. Kořínek, u tabule senátor
a starosta J. Horník, dále starosta Tanvaldu V. Vyhnálek a zcela
vpravo místostarosta Albrechtic
A. Kučera.

HEJTMAN
V ALBRECHTICÍCH

7. května navštívil naši obec hejtman
Libereckého kraje Martin Půta. Prohlédl
si celou obec a sešel se s některými
zastupiteli. Hejtman ocenil snahu zastupitelstva o rozvoj obce v posledních
letech. Také ocenil přínos obce pro cestovní ruch v Jizerských horách.
foto: Zastupitelka Mgr. Hana Janušková
a Martin Půta
při prohlídce naší školy.
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TRADIČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ U PŘÍLEŽITOSTI
STÁTNÍHO SVÁTKU
Zhruba dvacítka občanů Albrechtic si společně se starostou J. Zemanem symbolicky připomněla oběti I. a II.
světové války položením květin u pomníku. Následovalo krátké posezení u kávy s vedením obce, tentokrát
v restauraci „Jako doma“.

Místostarostka A. Kuřátková, B. Sedláková a paní Žďánská u pomníku. Pan Svárovský čeká na občerstvení.

SLAVNOSTNÍ VYZNAMENÁNÍ NAŠEHO
CHALUPÁŘE Z MARIÁNSKÉ HORY

Starosta Jaroslav Zeman se 15.6. zúčastnil slavnostního aktu u velvyslance Rakouské republiky v ČR u
příležitosti předání vysokého státního vyznamenání
Čestného kříže za vědu a umění prof. Michalu Tomáškovi, proděkanovi Právnické fakulty Univerzity
Karlovy, které mu udělil Spolkový prezident Rakouské republiky dr. Heinz Fischer.

Foto vlevo nahoře: rakouský velvyslanec dr. Ferdinand
Trauttmansdorff, Prof. Michal Tomášek a starosta Jaroslav Zeman.
Foto vpravo: Naši chalupáři Tomáškovi z Mariánské
hory k nám jezdí již od padesátých let minulého století. JUDr. Tomášková letos v srpnu oslaví devadesáté
narozeniny.

Obecní úřad Albrech ce v Jiz. horách 226, PSČ 468 43 | tel., fax: 483 381 504, h p://www.albrech ce-jh.cz| e-mail:albrech ce@volny.cz

srpen 2015
AlbrechƟcký zpravodaj

05

JARNÍ VÝLET DO TURNOVA
Dne 9. května jsme opět uspořádali jarní výlet., tentokrát do Turnova. Plný autobus albrechtičáků v deštivé
sobotě odcestoval do muzea Českého ráje. Několik pater místního muzea je zaplněno mnoha zajímavými
exponáty. Oběd nám zajistila tradičně hospoda ve Svijanském Újezdě.

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
Náročnou úpravou prošla místní
komunikace u Svárovských, která je nově odvodněna. Při větších
deštích natékala voda do zahrad a
sklepů sousedních domů.
Foto červenec 2015:
V popředí M. Zmrzlý se svojí
partou.
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KRÖMEROVA BOUDA NA PROTRŽENÉ PŘEHRADĚ
22. června 2015 byla dokončena stavba útulny na Protržené přehradě na
místě bývalé Krömerovy boudy, která
vyhořela v prosinci roku 1945. První
bouda byla postavena již v roce 1917,
těsně po katastrofě. V roce 1926 byla
postavena i vlastní Krömerova bouda.
Díky úsilí vedení naší obce a Lesů ČR
celý areál této kulturní památky ČR nabývá důstojné podoby. V příštím roce
si připomeneme stoleté výročí od této
katastrofy.
Na snímku vidíme dnes již historickou fotografii z 6.5.2015, kdy byla postavena kostra současné útulny. Celkové
náklady dosáhly 800.000 Kč (zaplacení boudy se podařilo vyjednat s L/ČR). Pro veřejnost bude otevřena až v
roce 2016 zároveň s památníkem obětem.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ŠKOLÁKŮ Z LET 1946-1952
V červnu pozvala paní Gudrun
Křížková první poválečné školáky z Albrechtic na setkání do
chaty Permon. Za zorganizování
patří paní Křížkové velké díky.
Setkání se zúčastnili: J.Sedlák,
J.Schröter, D.Věchtová, E.Šourková, T.Bártelová, I.Steidlerová,
S.Simmová, J.Steidlerová, J.Möwald, E.Möwaldová, H.Pospíšilová, J.Rýdl, R.Andělová, R.Seibt, G.Schipmannová, F.Češka,
M.Holmanová, V.Kuřátko, J.Pišnerová, Ch.Bartelová, G.Bartelová. Oblíbený učitel Miloš Baum
se nemohl tentokrát s ohledem
na nemoc manželky dostavit.
Starosta Jaroslav Zeman odvezl
účastníky na Protrženou přehradu a krátce jim také ukázal sportovní expozici o R. Burkertovi v
Detoe. Známého olympionika
všichni ještě osobně znali.

Obecní úřad Albrech ce v Jiz. horách 226, PSČ 468 43 | tel., fax: 483 381 504, h p://www.albrech ce-jh.cz| e-mail:albrech ce@volny.cz

srpen 2015
AlbrechƟcký zpravodaj

07

SMRŽOVSKÁ POLICIE HLÁSÍ, INFORMUJE,
ODPOVÍDÁ
V měsících leden až červen roku 2015 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka spácháno 135 trestných
činů. Za stejné období roku 2014 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka spácháno 170 trestných činů.
V letošním roce došlo tedy k poklesu o 35 trestných činů. Ve stejném období roku 2015 bylo 53 trestných
činů objasněno a za stejné období roku 2014 bylo objasněno 54 trestných činů.
V měsících leden až červen roku 2015 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka spácháno 185 přestupků
a 329 přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení. Za stejné období roku 2014 bylo ve služebním obvodě
OOP Smržovka spácháno 167 přestupků a 257 přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení. V letošním roce
došlo tedy k nárůstu o 18 přestupků a k nárůstu o 72 přestupků vyřešených v blokovém řízení.
Porovnání bezpečnostní situace na teritoriu OOP Smržovka v měsících leden až červen 2014 a 2015:

Objasněno
Objasněno %

celkem

21

prosinec

17

listopad

19

říjen

červen

23

Rozdíl
-35
-1
+18
+72

září

květen

21

srpen

duben

34

červenec

březen

Nápad

2015
135
53
185
329

únor

1-6/2015

2014
170
54
167
257

leden

1-6/2015
Trestné činy
Objasněno
Přestupky
Blokové pokuty

135

8

7

12

11

6

9

53

23,53

27,27

34,62

39,18

38,60

39,26

39,26

1-6/2015

Trestné činy

Objasněno,

Přestupky

Smržovka
Lučany n.N.
Josefův Důl
Nová Ves n.N.
Albrechtice v J.h.
Jiřetín p.B.

93
27
11
11
7
6

41
8
7
5
0
4

112
33
12
7
9
6

Objasněno,
přestupek se
nestal
85
26
10
4
7
6

Blokové
pokuty
181
59
16
35
19
7

V letošním roce je evidován nárůst trestných činů a přestupků v dopravě vyhledaných policisty v rámci
obchůzkové služby (např. zákazy řízení, jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek).
npor. Mgr. Zuzana Nechanická, vedoucí oddělení
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ČISTOTA V OBCI
S pomocí firmy NOVASOL udělala obec krok za vyšší čistotu v naší
obci. Firma NOVASOL zakoupila za 15.000 Kč koše na psí výkaly a věnovala je nám. Teď nezbývá než doufat, že majitelé psích miláčků jsou
schopní také po nich uklízet veřejná prostranství. Koše jsou umístěny
podél hlavní silnice až k Jizerce, dále od Pomníku směrem na Mariánskou horu.

OPRAVA SILNIC
Jaro 2015. V obci proběhly opravy silnic po letošní zimě. Úpravou a rozšířením prochází i obecní parkoviště
u „slalomáku“. Výraznější opravy se dočkala cesta k nástupu na Špičák (snímek vlevo dole). Fotografie vpravo nahoře – spojka na Mariánské hoře.
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OBRÁZKOVÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
1. Projekt „Zdravý životní styl a dopravní výchova“.
2. My všichni jsme získali ocenění na výtvarné soutěži v Tanvaldu.
3. Nakoupili jsme dobroty a navštívili útulek Dášenka v Lučanech.
4. Akce „Ukliďme Jizerky“ – tak uklízíme okolí Albrechtic.
5. Výlet do Fiedlerova mlýna a Bozkovských jeskyň.
6. Návrat po schodech na Mariánskou Horu.
7. Odměna za celoroční práci – výlet do Mirakula. Hurá!
Větší část ceny za dopravu na výlety hradíme z peněz získaných ze
separovaného odpadu. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.
Letos naše obec získala 1. místo v soutěži Zlatá popelnice. Je to
i díky sběru ve škole. Tím, že separujeme jednotlivé komodity,
dochází k většímu využití v dalším zpracování.
Proto připomínáme. Ve škole sbíráme: starý papír, PET lahve,
tetrapacky a nově víčka pro charitativní účel. (Pytle a další
informace ve škole.)
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SPORT
Historického úspěchu dosáhli fotbalisté Albrechtic v letošním roce, kdy poprvé ve své historii (fotbal se u
nás hraje od padesátých let minulého století) postoupili do I.B třídy, která zahrnuje okresy Jablonec a Semily.
Naši hráči se střetnou například s Jilemnicí, Smržovkou, Zásadou, Harrachovem, Horní Branou.

Rozlosování podzim
I.B. třída východ
16.08. NEDĚLE

13.30

ALBRECHTICE - HARRACHOV

22.08 SOBOTA 17.00

DRŽKOV - ALBRECHTICE

30.08. NEDĚLE

ALBRECHTICE - ROZTOKY

13.30

05.09. SOBOTA 17.00

PĚNČÍN - ALBRECHTICE

13.09. NEDĚLE

13.30

ALBRECHTICE - PLAVY

20.09. NEDĚLE

16.30

H.BRANNÁ - ALBRECHTICE

27.09. NEDĚLE

13.00

ALBRECHTICE - ZÁSADA

03.10. SOBOTA 16.00

JILEMNICE - ALBRECHTICE

11.10. NEDĚLE

12.30

ALBRECHTICE - V.HAMRY B

17.10. SOBOTA 15.30

ROKYTNICE - ALBRECHTICE

25.10. NEDĚLE

11.00

ALBRECHTICE - LUČANY

01.11. NEDĚLE

14.00

SMRŽOVKA - ALBRECHTICE

08.11. NEDĚLE

10.30

ALBRECHTICE - Ž.BROD B

Na fotografii naše mužstvo, které vybojovalo postup.

ŠTÍT ALBRECHTIC

Albrechtice nad Vltavou letos hostily ostatní obce nesoucí stejný název.
Za aprílového počasí jsme ve fotbale vybojovali III. místo (vloni jsme
prohráli až na penalty ve finále). Sice
jsme letos ani jeden zápas neprohráli, ale do finále jsme se nedostali
kvůli horšímu skóre o jeden jediný
gól…
Na fotografii naše výprava při slavnostním zahájení turnaje.
Obecní úřad Albrech ce v Jiz. horách 226, PSČ 468 43 | tel., fax: 483 381 504, h p://www.albrech ce-jh.cz| e-mail:albrech ce@volny.cz

srpen 2015
AlbrechƟcký zpravodaj

11

VESNICE ROKU 2015
V červnu probíhalo hodnocení
obcí Libereckého kraje přihlášených do soutěže Vesnice roku.
Naše obec se prezentovala ve
čtvrtek 25.6.2015. Celou akci pomáhaly zajišťovat H. Janušková,
J. Jandová, M. Pánková, A. Ducháčková a M. Uhlířová. Tímto
jim chci poděkovat za přípravu.

Jaroslav Zeman, starosta

NAŠI JUBILANTI
LEDEN
Sedláková Božena 70 let
Kučera Antonín 65 let

SRPEN
Kafka Miroslav 70 let
Herrmannová Mária 65 let

KVĚTEN
Křížková Gudrun 75 let

ZÁŘÍ
Horáček Jiří 65 let

ČERVEN
Vilimovská Dorothea 70 let

ŘÍJEN
Sochorová Milada 65 let

LISTOPAD
Pokorná Herta 75 let
Pospíšilová Mária 80 let
Kučerová Miluše 65 let
Holešínský Jan 75 let
PROSINEC
Wanderová Gerlinda 75 let
Scharf Emil 80 let

ČERVENEC
Menclová Věra 70 let

DEN IZS - JIZERSKÉ HORY 2015

22.8.2015
14:00 – 17:00
PARKOVIŠTĚ “POD ŠPIČÁKEM“
ARMÁDA ČR, HORSKÁ SLUŽBA, POLICIE ČR,
ZÁCHRANKA, VĚZEŇSKÁ SLUŽBA
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