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SL
LOVO
O STAROST
TY

DČtský
ký den 14.6.2014
DČČtský
deen
probbČhl
jako
o
pĜedp
premiéra
do
okonþovanéh
ho sportov
ovního areeálu, do kterého
zaavítala zhru
uba dvoustoovka rodiþþĤ s dČtmi. Poþasí
by
ylo vrtkavé, na Ĝadu pĜiišlo i zázem
mí v klubovn
nČ, kam
nČČkolikrát dééšĢ zahnal úþastníky se ohĜát a osušit.
Hllavní organ
nizátorka akkce paní Ĝeeditelka Jan
nušková
s pomocnicí
p
Pavlínou
P
M
Menclovou trošku
t
trpČlly (foto
vleevo dole), byla
b
zima a neustálé dešĢové pĜeeháĖky.
Prro dČti usspoĜádali i jednu ze
z soutČží hasiþi
z Albrechtic.
A
Na snímkku vlevo up
prostĜed zaastupitel
Ad
dam Hübneer a v pozaddí probíhajíccí soutČž. Kominík
K
To
onda Kuþeraa – dČtský dden byl tem
maticky zam
mČĜen na
Ĝem
mesla.

Alb
lbrechtice léto
o 2014

„S
Souþasné zastupiteelstvo ve složení Anna KuĜátková,
K
, Hana Januškovvá, Pavlín
ína
Meenclová (kkterá nah
hradila Peetra Hübn
nera a násslednČ i Jana
J
Novááka, kteĜíí po volbách
odsstoupili), A
Antonín Kuþera,
K
Adam
A
Hübbner a Miroslav
Mi
Zm
mrzlý odveedlo velkýý kus prácce.
Ch
htČl bych jjim podČkkovat za to
o, že celé þtyĜi rokyy probíhaly
ly v klidu, bez velkýých hádek
ka
oso
oþování.
PĜá
ál jsem si,
i, aby letoššní pĜedvo
olební mČČsíce probČČhly ve slu
ušnosti a lépe než v roce 201
10,
kdyy byly poppsané zdii a domy v Albrech
hticích ha
anlivými nápisy.
n
Bo
Bohužel an
ni rok 2014
nep
probČhl n
normálnČ, letos se pro
p zmČnu
u objevilo udávání....“
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Pro
oblémy s Ĝidiþi v Albrechtic
A
cích
ZĜĜejmČ nepozzornost Ĝidiþþe vedla k vyjetí
v
auta až
a na
tarras pod Scharfovými. Snímek z konce bĜeezna
20
014.
NaaštČstí nikdo tou doboou v tČchto místech neešel.
Ob
bec postup
pnČ budujee chodníky
y, které mají
m
praacovní názeev „Bezpeþnná cesta do
o školy“ a mČly
m
by
y zvýšit bezp
peþnost choodcĤ.
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Boj s nepĜizpĤs
n
sobivými „spoluob
bþany“

Cikánšttí „spoluobþþané“ z Tan
nvaldu pĜi vy
vykládce odp
padu v zatáþþce cesty naa Mariánsko
ou horu.
NaštČČstí jsme je vþas „objev
vili“ a vyhoozené odpad
dy si museli opČt naložiit a odvézt z obce
2
pryþ.. ýervenec 2014.

Dallší nebezpeeþné situacce vznikajíí bezohleddným
parkováním chhalupáĜĤ.
Vellmi þasto parkují v nepĜehledn
né zatáþce pĜi
vjezzdu do A
Albrechtic, smČrem od
o Žćáru. Na
foto
ografii je bbílá dodávkka, která jee nucena j et v
pro
otismČru. Tyyto situace se
s snažíme Ĝešit
Ĝ
s policcií ze
Sm
mržovky. Fottografie z þeervna 2014..

ýin
nnost jednotky sbo
oru dobroovolných hasiþĤ Allbrechticee v roce 20
014
V leetošním rocee byla našee jednotka povolána
p
Krajským operaþním stĜeddiskem Hasiþského
zách
hranného sb
boru v rám
mci Integrrovaného
zách
hranného systému ke 4 výjezdĤm.
1. ún
nor - Albrecchtice - požáár v podkrovví
rodin
nného domu
u þ.p. 159 (ppí. UhlíĜová
á)
2. kvvČten - JiĜetín p.B. - vypproštČní
pĜevvráceného polského kam
mionu
3. þeerven - Mariánská Hora
ra - požár
mobilního domkku (p. Herrm
mann)
rpen - Mariá
ánská Horaa - vyproštČn
ní
4. srp
pĜevvráceného nákladního aautomobilu
Dále jsm
me se zúþaastnili hasiþþský závodĤĤ v Luþaneech nad Nissou, kde jsm
me obsadili solidní
5.místo.. Výše zmínnČných akcíí se zúþastnnili tito þlenové jednotk
ky: Hübner Adam, Hüb
bner Jan,
Mevaldd Libor, Slukka Stanislav
v, Hübner R
Roman, Nov
vák Jan.
-jn-

V dubnuu a v þervennci svolal
starostaa Tanvaldu Petr
P Polák
a senátoor Jaroslav Zeman
Z
setkání s Policií ýR
R,
s
MČstskoou policií, starosty
Mikroreegionu a poslanci (M.
Komáreek, J. Hnykoová).
SchĤzkyy se týkaly problémĤ
p
s nepĜizzpĤsobivým
mi na
Tanvalddsku, zejména Romy.
Úþastníci probírali zpĤsoby,
jak tuto komunitu donutit
d
pracovaat, jak omezzit krádeže
železa a hlavnČ jakk zajistit
bezpeþnnost pro obyyvatele
regionuu. ExposlankkynČ
Ivana ě
ěápková a seenátor
Jaroslavv Zeman sezznámili pĜítomné starossty se svým
mi zákony, které
k
mají om
mezit nemraavné
pĜíspČvkky na bydleení, znovu zavést veĜejnnou službu a omezit vý
ýkup kradenného železa..
Zákony hladce prošly Senátem
m a nyní proochází schvaalovacím prrocesem v PParlamentu ýR.
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BČh pĜes
p
Tanvvaldský Špiþák
Š
7.6
6.2014

Slavnoostní otevvĜení HĜeb
benovky III. þásti a nové lávk
ky u Prottržené pĜeehrady

V sobotu 7.6
6.2014 uspooĜádalo o.s Jizerské
Alb
brechtice 3. roþník BČhhu pĜes Taanvaldský
Špiiþák v prosstoru dojezddu þerné sjezdovky.
Našším letošním
m mottem byyl citát Emilaa Zátopka
"Ptták létá – ry
yba plave – þlovČk bČháá" a pĜáli
jsm
me si rozbČh
hat širší veeĜejnost a ne
n jenom
trén
nované bČžcce. V závoddní den byllo krásné
trop
pické poþasí s teplotouu okolo 30°°C. Start
prv
vní nejmladší kategorie bbyl v 9:20. Nejmenší
N
dČtti bČžely na koleþku na ttratích 50, 100 a 200
m, starší kategorie bČželi jjiž nahoru na
n tratČ v
okolí sjeezdovky a hĜbitova.
h
Práv
vČ nejvíce ppoþetná skup
pina byla
tČch nejm
menších, od dvouletých po prvĖáky (2007), kterrých bylo
na startuu témČĜ 90 a další padeesátka v žákoovských kattegoriích.
Hlavní kkategorie naa 9 km starto
ovala v 11 hhodin a traĢĢ zavedla
závodníkky na Tanvaldský Špiþák a Mariánnské schody
y. Závod
mužské kategorie vyhrál
v
libereecký atlet D
Dušan Podrroužek v
traĢovém
m rekordu 400:49 a žensk
kou kategoriii veteránka,, stĜíbrná
medailisstka z olymppiády v Sarajevu Blanka PaulĤ. Medaaile letos
díky velké konkurennci bČžcĤ ležžely opravduu vysoko, což uznal i
5. Dušann Kožíšek, bronzový
b
meedailista z M
MS v bČhu na
n lyžích,
který see však spíšee zamČĜuje na sprinty. BČhu se zú
úþastnilo
rekordníích 203 bČžccĤ (z toho 54
4 v hlavní kkategorii) a pĜihlíželo
p
odhadem
m 300 divákĤĤ, þímž jsme se oprávnČnnČ zaĜadili do
o poþetné
rodiny ppoĜadatelĤ pĜespolních
p
bČhĤ
b
na Jabblonecku. Velký
V
dík
patĜí všeem poĜadatelĤĤm, kteĜí bČh
h intenzivnČ pĜipravovali 3 týdny
dopĜedu a sponzorĤm
m, bez jejich
hž materiálnní a finanþní podpory
bychom se neobešly..

Dne 200.6.2014 se konala slaavnostní akcce poĜádanáá Lesy ýR
R. V Desné na kĜižovaatce byla
odhalenna pietní Zvvoniþka, kteerá byla vyttvoĜena na letošním DĜevosochánní na pouti v Desné,
dále HĜeebenovka (III. þást cesty
y v Albrechhticích) a no
ová lávka naa Protržené pĜehradČ.

PodČkovvání všem poĜadatelĤm
p
, kteĜí se nna bČhu po
odíleli: Jan Novák, Adaam Hubner,, Andrea
Novákovvá, Jitka Hájjková, Láća Hájek, Jana Hubnerová,, Martin Lho
ota, Lenka Skkálová, Honza Pipek,
Míra Baalatka, Petr Smutný,
S
Miluška Kuþeroová, Mevald
dovi, Honza Hubner, Petr
tr a Petr Studniþkovi,
Martin P
Pertlíþek
Sponzorrské dary, cenny vítČzĤm:
NOVASO
OL
SPORT A
ALBI
SPORT V
VESPO
Petr Jelínnek - Atelier Albrechtsdorf
A
Bazén Jabblonec
Obec Albbrechtice
TesaĜství Petr Smutný
Vinotékaa U Endyho
Veronikaa Kyselová
Simona S
Studniþková
PekaĜstvíí Mašek
Martin Peertlíþek

poukaazy v hodnotČČ 14 000 Kþ
zbožíí v hodnotČ 7 000
0 Kþ
zbožíí v hodnotČ 7 000
0 Kþ
profeesionální fotorreportáž závod
du
b
v hodn
notČ 5000 Kþ
poukaazy vstup do bazénu
5 0000 Kþ
3 0000 Kþ
vína v hodnotČ 300
0 Kþ
2 plecchy domácího
o koláþe
2 plecchy domácího
o koláþe
30 kooblih
obþerrstvení zdarmaa pro poĜadateele

-jn-

Cesta z Mariánské hory smČrrem ke KĜížžku a Sváro
ovskými by
yla upravenna z dotací (90%) a
obecnícch penČz. Celková þásttka úprav ddosáhla vícee než 850 tiis. Kþ. Páskku pĜestĜihl starosta
Desné JJ. KoĜínek,, starosta Albrechtic
A
JJ. Zeman a J. Zámeþník Ĝeditel Euroregion
nu Nisa.
Snímekk vlevo nahooĜe.
Nová láávka na Protržené pĜeh
hradČ byla fi
financována Lesy ýR (300 tis. Kþ)). Mezi pĜíttomnými
hosty byli kromČ sousedních starostĤ obbcí také generální Ĝeditel Povodíí Labe Ing. Šebesta
z Hradcce Králové a I. Hujerov
vá – radní Liibereckého kraje. Sním
mek vpravo nnahoĜe.
DČti ze ZŠ Albrechhtice vystou
upily s paníí Ĝeditelkou
u Januškovo
ou a zazpívaaly pár písn
niþek pro
v
dole). Lesy ýR zaajistily vedlle slavnostn
ních fanfár nna lesní roh
hy i malé
pĜíchozíí (snímek vlevo
obþerstvvení pro úþaastníky slav
vnosti.
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Výlet po Jizerskýcch horách
h
V sobottu 21.6.20144 jsme uspo
oĜádali pro nnaše obþany
y další výleet
po Jizerrských horáách. OpČt plný
p
autobuus se nejdĜíve vydal na
Protržennou pĜehraadu, kde sttarosta Jarooslav Zemaan seznámiil
úþastníkky zájezdu s postupem
m prací v areeálu. Celý areál
a
by mČČl
být uprraven do rooku 2016, kdy si pĜippomeneme 100 let od
d
protrženní hráze. Poté náás þekal brzký ob
bČd v novČ
zrekonsstruovaném horském hotelu Preemier pod Královkou
u.
Tento hhotel vynikáá hlavnČ nád
dherným výýhledem z restaurace na
celý Jabblonec nad Nisou a krásným
k
mooderním intteriérem. Po
o
výbornéém obČdČ jsme
j
mČli pro obþanny ještČ pĜĜekvapení, o
kterém jsme dopĜĜedu nemlu
uvili, a to v podobČ exkurze do
o
g.
desenskké Preciosyy (na pozzvání geneerálního Ĝeeditele Ing
Šebesty),
kde
k probíhaal
Den
otevĜených
h
dveĜí
d
a tak jsme mohlli shlédnoutt výrobu
sklenČných
s
perliþek. D
DČtští návštČČvníci si
mohli
m
vyzkoušet i fouukání… Ceestou do
Desné
D
jsmee se spoleþnnČ vyfotograafovali u
novČ
n
instalo
ované pietníí Zvoniþky,, která je
památkou
p
na
n obČti PProtržené pĜehrady
p
z roku 1916. Na této Zvvoniþce je umístČna
u
i kopie rak
kouskouhersské cedulk
ky, která
oznaþuje
o
vý
ýšku, kam až sahala voda
v
pĜi
katastrofČ.
k
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M
MateĜská
školka
š
– vvelká reko
onstrukcee v þerven
nci

Velkou rekonstrukcí procházeela v létČ naaše mateĜskáá školka. Zaa více jak 1 ,1 mil. Kþ probČhly
p
B
obnovveno odvodn
nČní celého
o bĜehu u vsstupu do MŠ
M a také
zpevĖovvací a izolaaþní práce. Bylo
probČhly úpravy interiéru. Opravu
O
má nna starosti zastupitel Antonín K
Kuþera a Ing. Pavel
Musil z Jablonce nad Nisou. DoþasnČ
D
muusela být u školky
š
uzavĜena i komuunikace.
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Veterán
V
rrallye Jizeerské hory
y
V sobottu 19. þerrvence za krásného
horkéhoo letního poþasí naše obec
spoleþnnČ s firmouu DETOA,, mČstem
Desná, KoĜenovem
m a firmou
u Preciosa
Ornela uspoĜádalyy 1. roþník
k Veterán
rallye. D
Dva roky jsme
j
se sn
nažili najít
vhodný termín proo setkání veeteránĤ, až
se nám ho koneþnnČ podaĜilo
o spoleþnČ
najít na sobotu 19.77.2014.
Rallye bby mČla do budoucna oživit
o
letní
mČsíce v Albrechtiicích a okolíí. Krásnou
kulisu pro fotoografování vozĤ a
motocykklĤ poskytoovaly novČ opravené ppatníky ved
dle silnice pod
p Menclov
ovými. Souþþástí dne
bylo i vvyhlašování vítČzĤ rĤzn
ných kategorrií.

Pro cenu si krááþeli i pánov
vé v apartníím
pĜev
vleku Krteþþka a Myšky
y.
Záv
vČr soutČžee, které se
s zúþastniilo
reko
ordních 665 posádeek, probČČhl
v allbrechtickém
m sportovn
ním areálu u
Kam
menice.
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Integrrovaný zá
áchranný systém v Albrechtticích 23.88.2014

kovišti pod Špiþákem aakce Integrrovaného
V sobottu 23.8.2014 od 14:00 hodin zaþaala na park
záchrannného systém
mu. Byl to
o už pátý rooþník, který
ý v našich Albrechticíc
A
ch probČhl. NaštČstí
nám opČt pĜálo pĜííjemné poþaasí, takže m
mohl pĜiletČČt i vrtulník, na který vvšichni þekali. Celá
p
Jany Pastu
uchové a senátora Jarooslava Zemaana a za
akce prrobíhala podd záštitou poslankynČ
mády ýR, Hasiþského
H
záchrannéh
ho sboru (naa snímku Ĝeeditel HZS Ing.
I
Petr
pomocí složek Arm
H
služžby, Leteckké záchrann
né služby a ýervenéhoo kĜíže moh
hla zaþít
BartoĖ), Policie, Horské
s
jednotku Arm
mády ýR z Liberce,
pĜehlídkka tČchto slložek v akcii. Diváci zhhlédli také speciální
která ppĜedvedla bojová
b
umČČní. DČti sii mohly nechat namaalovat na oobliþej rĤzzné typy
drobnéhho „zranČníí“ jako nap
pĜíklad monnokl, boulii na þele nebo
n
modĜiiny. Byla zde
z také
statickáá ukázka teechniky a vybavení
v
jeednotlivých složek, a tak návštČvvníci mohlii vidČt i
s
pro cchemiky a jee jediné na svČtČ. Jehoo cena je 80 mil Kþ!
obrnČnéé vozidlo Ivveco, který slouží
Hodnotaa veškeré teechniky, kteerá se na IZS
S pĜedvedlaa, byla témČČĜ 500 mil. K
Kþ.
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S
Setkání
bý
ývalých p
pracovník
kĤ ve firm
mČ DETOA
A

Pravidelné
P
ssetkání bývaalých pracovníkĤ
DETOA
D
Albbrechtice prrobČhlo 5.9..2014.
Setkání
S
se zú
zúþastnilo 15
50 pracovnííkĤ
Tofy
T
a Detooy, z toho 20
0 AlbrechtiþþákĤ.
Nejstarší
N
úþaastnicí bylaa devadesátiiletá
paní
p Ilse Noováková.

Dalšíí þást chod
dníku
Výstavbba chodníkuu a nového
o veĜejného osvČtlení v rámci tzv
v. „Bezpeþnné cesty do
o školy“.
Fotograafie jsou poĜĜízené v záĜĜí 2014. Daalších 600 metrĤ
m
chodn
níku ve spoddní þásti ob
bce bude
dokonþeeno bČhem mČsícĤ zááĜí – Ĝíjen. Chodníky budou
b
osvČČtlovat styloové pouliþn
ní lampy
stejnéhoo typu jako u pomníku..

Po
P prohlídcee výrobních
h stĜedisek
následovalo
n
o pohoštČní ve
v Schowan
nkovČ
vile,
v kde si m
mohli všich
hni ještČ
popovídat
p
a zavzpomín
nat na pracovní
léta, která sppolu strávilii.

on obþana z Mariánsk
ké hory „O klidu“
Fejeto

PĜeechod u šk
koly

O naašich Albrechticích se ĜĜíká, že to je ideální
turisttická oblast. Jedna chal
aloupka vedlle druhé,
posek
kané louky, podél
p
silnic bbílé patníky, dokonce
i výjiimeþnČ þistéé ovzduší, jaak tvrdí jedeen chytrý
pán, co mČĜí kvalitu vzduchuu. KromČ tČcchto patĜí
k pĜíjjemnému
pobytu
nnebo
víkendovému
odpoþinku i klid
d. A máme my tu klid
d? Jak se
obotu po
v kvČČtnu vyþasilo, vyrazil jjsem si v so
ilustraēníffoto
obČdČČ na kole na minivýleet – z Mariiánky do
Josefodoolu a pĜes Sm
mržovku a Albrechtice
A
zzpátky domĤ
Ĥ. Cestou jseem minul šesst bČžících sekaþek
s
a
jednu cirrkulárku. V nedČli po obČdČ jsem ssi trasu zopaakoval. A ten
ntokrát jsem
m slyšel sekaaþek osm,
z toho þþtyĜi v samottných Albrecchticích. Sam
mozĜejmČ, chápu,
c
údržb
ba kolem doomu je nutn
ná, o tom
žádná, aale vážnČ mČČ musí pĜi needČlní procháázce ohlušov
vat sekaþka nebo
n
motoroová pila? Není nedČle
náhodouu „den kliduu“? NČkteré obce to Ĝeeší vyhláškou, jenže ta vyžaduje kkontroly a sankce za
porušováání, jinak se takovému
u naĜízení m
mĤžeme nad
d pivem zasmát. VždyĢĢ by nás do
održování
nedČlníhho klidu mČČlo napadno
out samotnéé! A pokud ne, možnáá by se doo toho moh
hlo vložit
zastupiteelstvo. Staþilla by jednod
duché doporu
ruþení všem obþanĤm a chataĜĤm see stanoveným
m þasem,
kdy bycchom se mČlli zdržet tČch
h zahradnickkých aktivit,, ze kterých kolemjdouccího bolí uši. Takhle
bychom pĜece nevyššli vstĜíc jen turistĤm,
t
alee i sami sobČČ. Ono pracov
vat pĜes týdeen u hluþného stroje a
o víkenddu jedním uchem posloucchat cirkulárkku a druhým
m motorovou pilu zrovna na klidu a odpoþinku
-mhnepĜidá.

Po vícee než dvoulletém vyĜizzování povoolení jsme zaþali se sttavbou zvýýšeného pĜechodu u
základnní školy a obbecního úĜadu. Foto zee záĜí 2014. Zpomalovaací práh má pĜesný profil a mČl
by Ĝidiþþe nutit doddržovat 40 km rychloost v obci. Náklady
N
naa bezpeþnosstní práh dosáhnou
d
témČĜ 200.000 Kþ.
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Prvn
ní den ve škole
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Zprrávy ze šk
koly
Letos jsme zahájiili nový šk
kolní rok vvýpravou do
o Jizerskýcch hor. SE
EV Jizerka pro nás
pĜipraviilo zajímavvé putování po okolí Jizerky. Po
ozorovali jssme kvČtiny
ny, zvíĜata i neživé
pĜírodniiny. Putovalli jsme dČjin
nami osídloování Jizerk
ky a setkávali se s historrickými posstavami.

Do našíí základní škkoly letos opČt nastouppili noví žáþþci, které pĜiišel pĜivítat starosta ob
bce
Jaroslavv Zeman a Ĝeditelka
Ĝ
ško
oly Hana Jaanušková. DČti
D se seznáámily se staaršími žáky a
školou, kterou budoou navštČvo
ovat. Je zajíímavé, že vššichni prvĖááþci pocházzejí z okolníích obcí.
Z našichh Albrechticc není ani jeeden.
Noví prrvĖáþci:
Natálie BĜicháþkovvá
Lucius ý
ýervenka
VojtČchh Dolenský
Jan Kyssela
Lukáš M
Müller
Michal Novák
Amélie Zbihlejová

Žćár Taanvald
Smržovk
ka
Údolí Kamenice
K
Taanvald
Údolí Kamenice
K
Taanvald
Údolí Kamenice
K
Taanvald
Smržovk
ka
Tanvald
d


*****************************
****************************************************
*******

JUBILANTģ
ģM GRAT
TULUJEME !
ýerveneec
Srpen

ZáĜí
ěíjen

Kotttíková Jarosslava – 70 leet
Klíbbrová Vlastaa – 85 let
Vurm
mová Gertrrud – 85 let
Žćáánská Eva – 75 let
Benediktová Liibuše – 65 leet
Konníþková Marrie – 80 let
Holeešínská KvČČtoslava – 770 let

********************************** *************************************
*******
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COSEN
NÁMPO
ODA\ILO
OPRAVITNEBO
DOVATVLETECH
VYBUD
20010–2014.

NovéveƎejnéosvĢtleení
odpomníkun
o
naM.horu2012Ͳ 2014

Investiccestályp
pƎibližnĢ
15mil.Kē.Bylyhrazeny
y
becníhorrozpoētu
u
jakzob
adotaēēníchpenĢz,tak
zestáttníhorozzpoētu.

Opravaaēistiēky2013
3Ͳ 2014

Novélampyyuhlavnísilnice 2011

Novézábradllínamostechve Vaberlochu
4
2013Ͳ2014

SportovníarreáluKamenicce2010Ͳ 2014
4

Opravacesstyz Mariánskkéhorydo
Des néI 2013Ͳ 20
014

NovépparkovištĢuškoly2013
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Velkááopravakanalizace2013
O
OpravahƎištĢ
uZŠaMŠ20111

TuristickýpƎƎístƎešekuhájjovny2011

Opravazdina
ahƎbitovĢ20112

Novýsjezd
dnaobecnípaarkovištĢ
2011

OpravakaapliēkynaM.HoƎe2012

OpravacesstykSieberƽm
m2011

Infformaēnícedu
ule2011Ͳ 201
13

OdvodnĢní\íhovkyy2012




Úpravao
okolíhƎbitovaanovábrána 2011

ásteēnáo
opravahrobkyy2012

Instalacekamerovéhossystému2013
3s napojenímnapolicii

VýmĢnakotlƽatopenív ZŠ2012
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RekonstrukceMŠ2014

Opravamosttƽ\íhovka 20
013Ͳ2014

ÚpravaareáluProtrženép
pƎehrady20133Ͳ2014

Opravapatnííkƽ2013Ͳ20144

Opravalaviēekv obci2014

