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Vážení spoluobþané,
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Zlatá popelnice 2013

chtČl bych Vám podČkovat za vysokou úþast
v letošních komunálních volbách, která patĜila
k nejvyšším v Libereckém kraji.

Vyhlášení soutČže Zlatá popelnice Libereckého kraje za rok 2013 v horském hotelu na JeštČdu 29. 9. 2014.
V kategorii obcí jsme obsadili III. místo (za KoĜenovem a BedĜichovem). SoutČž hodnotí tĜídČní odpadu na
jednoho obyvatele. Velké uznání si zaslouží paní Ĝeditelka ZŠ Mgr. Hana Janušková a její kolegynČ, které
uþí již Ĝadu let naše školáky tĜídit odpad.

Díky Vašim hlasĤm máme silný mandát
pokraþovat v zapoþaté práci z volebního období
2010 až 2014. Budeme i nadále zvelebovat naši
obec, vytváĜet podmínky pro rozvoj cestovního
ruchu, který pĜináší do obecní pokladny nemalé
finanþní prostĜedky. DĤležitou prioritou je pro
nás i kulturní a spoleþenské setkávání našich
spoluobþanĤ.






ZároveĖ Vám touto cestou, jménem celého
nového zastupitelstva, pĜeji hodnČ zdraví, štČstí
a spokojenosti v roce 2015.





Jaroslav Zeman
starosta obce






VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
NovČ zvolené zastupitelstvo






Na snímku pĜebírá cenu starosta Jaroslav Zeman od zástupcĤ Libereckého kraje.


1.

Jaroslav Zeman
starosta

preferenþní hlasy

1 23

2.

Anna KuĜátková
místostarostka

preferenþní hlasy

80

3.

Antonín Kuþera
místostarosta

preferenþní hlasy

75

4.

Mgr. Hana Janušková
pref. hlasy
pĜedseda kontrolního výboru

68

5.

Miroslav Zmrzlý
preferenþní hlasy
pĜedseda finanþního výboru

67

6.

Adam Hübner

preferenþní hlasy

55

7.

Jan Novák

preferenþní hlasy

45

SemináĜ k prevenci kriminality
SemináĜ k prevenci kriminality na Tanvaldsku uspoĜádalo mČsto Tanvald a senátor Jaroslav Zeman.
10. listopadu 2014 se na radnici v TanvaldČ uskuteþnilo setkání starostĤ z okolí Tanvaldu s pracovníky
Ministerstva vnitra ýR.




Volební úþast byla 72,48%. K volbám pĜišlo 187 voliþĤ.
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Podzimní výlet

Oprava kostelní vČže

V sobotu 27. záĜí 2014 jsme uspoĜádali pravidelný výlet. Padesátka obþanĤ Albrechtic zavítala nejprve do
muzea ve firmČ DETOA Albrechtice s.r.o., kde si prohlídla nové expozice: o Rudolfu Burkertovi a o historii
II. svČtové války ve firmČ Schowanek (nyní Detoa). Následoval odjezd k lanovce na JeštČd, prohlídka
horského hotelu a obČd.

Dlouhé roky þekal na opravu kĜíž na našem Kostele sv. Františka z Pauly, který byl poškozen orkánem
Kyril v roce 2007.





Po sejmutí byla otevĜena i historická schránka a novČ do ní byly uloženy informace ze souþasnosti.
K opČtovné instalaci byl použit obĜí jeĜáb, kterému asistovali výškoví specialisté. Fotografie z 20. 10. 2014.










































Budování
nových chodníkĤ

Stavba chodníkĤ v úseku od odboþky do
Vaberlochu po odboþku na ěíhovku.
PostupnČ jsme uložili do zemČ elektrické
a telefonní vedení. Provedli jsme
odvodnČní a také proĜez stromĤ v tČsné
blízkosti silnice.

Poþasí na vrcholu bylo deštivé a mlhavé,
pak ale následovalo protrhávání oblaþnosti
a výlet konþil sluncem a modrým nebem.

Ochotná Horská služba svezla dolĤ
k autobusu pana Holešinského a paní
Svárovskou. Cestu mČli zpestĜenou i
výkladem bývalého slavného horolezce
Jaroslava Kutila.



Fotografie z listopadu 2014
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Práce na Protržené pĜehradČ


Práce na Protržené
pĜehradČ

I bČhem Ĝíjna a listopadu probíhaly úpravy kulturní památky ýR Protržené pĜehrady.
















































Unikátní pohled do nitra vČže poĜídil J.Kutil (vynikající
horolezec - bývalý reprezentant ýeskoslovenska).

Další unikátní snímek zachycuje manipulaþní kolo
v šoupátkové vČži, které tam vydrželo témČĜ 100 let.

Sobota 8. 11. 2014 - betonování patek pro usazení

rámu pod Krömerovou boudou u Protrženky.




V nedČli 9. 11. 2014 byl rám již na místČ.











Práce na Protržené pĜehradČ probíhaly naplno, i
díky teplému poþasí, celý listopad.
Na snímku (17. 11. 2014) úprava cesty na hrázi a
frézování paĜezĤ – práce provedlo Povodí Labe.



Na šoupátkovou
vČž byla instalována kopie
pĤvodní lávky, která spojovala vČž s hrází (ta
pĤvodní byla odĜíznutá v 90tých letech).










25. 10. 2014 – práce na šoupátkové vČži

NahoĜe: Ve stĜedu 12.11.2014 instalovali pracovníci
firmy Taxus „þeslo“ do vchodu bývalého tunelu pod
šoupátkovou vČží. Instalaci kontroluje místostarosta
Antonín Kuþera.



NahoĜe: Akrobatické výkony podávali horolezci
Jaroslav Kutil (na snímku) a Pavel Horký.

Vlevo: „Složené dĜevo“ na Protržence.







Vlevo: Jaroslav Kutil pĜi instalaci repliky mostu.

JeštČ v listopadu zapoþala oprava dĜevČných
vyhlídek na torzu hráze (snímek ze 14. 11. 2014).
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Pozn.:Pervitin vyrábČl z léku zvaného "Cirrus", pravdČpodobnČ dovezeného z Polska, kde je v síti lékáren bČžnČ
dostupný na léþbu zánČtu horních cest dýchacích. V ýeské republice se ve vČtším množství bez receptu prodat nedá.
Tento lék obsahuje látku pseudoefedrin, kterou výrobci drog využívají k výrobČ pervitinu).

POZVÁNKA
policistĤ z Obvodního oddČlení policie Smržovka

Vše potĜebné k výrobČ drogy obstarával 36letému muži další, 32letý spolupachatel z Frýdlantska. Ten 36letého dnes
již obvinČného muže oslovil v kvČtnu s tím, zda by pro nČho nechtČl drogu vyrobit. Jeho návrh v nČm vzbudil zájem, a
tím také rozhodnutí spáchat trestný þin. Poté, co se oba dva domluvili na spolupráci, nakoupil 32letý muž potĜebné
pomĤcky, tj. varné sklo, teplomČry, digitální váhu, ale také chemikálie a následnČ také v nČkolika pĜípadech opatĜil lék
Cirrus s obsahem pseudoefedrinu, a to postupnČ v celkovém množství nejménČ 3 kg. K pĜedávkám zboží docházelo
zpravidla v domČ v Albrechticích v Jizerských horách. KriminalistĤm se podaĜilo prokázat, že i tento 32letý muž v
období jednoho mČsíce prodal na rĤzných místech na Frýdlantsku i jinde pervitin, v množství nejménČ 20 g, za které
získal 20 000 korun. Tuto spolupráci však muži v prĤbČhu mČsíce srpna ukonþili.

Dovoluji si Vás pozvat na setkání s policisty zodpovČdnými za danou þást služebního obvodu policie ve
Smržovce. Setkání jsou na rok 2015 plánována vždy jednou v mČsíci. K realizaci tČchto setkání bylo ve spolupráci
s obcí Albrechtice v Jizerských horách vytvoĜeno na obecním úĜadČ „Kontaktní centrum“ – z organizaþních
dĤvodĤ bude policista v uvedených dobách provádČt pČší obchĤzku v okrsku Albrechtice v J.h. a bude
možné ho kontaktovat a domluvit si osobní schĤzku na telefonu 728 476 474.

Kriminalisté 36letého muže z Frýdlantska poþátkem Ĝíjna tohoto roku, po pĜedchozím souhlasu státního zástupce
zadrželi, a to u domu jeho pĜechodného bydlištČ v Albrechticích v Jizerských horách. Zadržení probČhlo velice rychle.
Muž se pĜi zadržení nebránil, ani jinak nekladl odpor.

Cílem tČchto setkání je pĜedávání informací v oblasti veĜejného poĜádku a bezpeþnosti a jejich následnému
Ĝešení. Výsledné aktivity budou zamČĜeny zejména na posílení bezpeþnosti obþanĤ a odstranČní pĜíþin závadového
chování. Tato setkání by mČla pĜispívat k celkovému snížení kriminality a v jejím dĤsledku k vČtší spokojenosti a
spoluúþasti obþanĤ v oblasti veĜejného poĜádku a bezpeþnosti.

SouþasnČ probČhla na základČ soudního pĜíkazu domovní prohlídka domu v Albrechticích v Jizerských horách, kde
mČlo k samotné výrobČ pervitinu docházet. PĜi domovní prohlídce kriminalisté zajistili domácí laboratoĜ sloužící k
výrobČ pervitinu (varné sklo, chemikálie, teplomČry, váhy, plastové sáþky, krystalický materiál a další pomĤcky).

Setkání se uskuteþní zpravidla tĜetí stĜedu v mČsíci od 15:30 hodin do 17:00 hodin stĜídavČ na Obecním úĜadČ
Albrechtice v J.h.
Termíny Obecní úĜad Albrechtice v J.h. – 21.1.2015, 18.2.2015, 18.3.2015, 15.4.2015, 20.5.2015, 17.6.2015,
15.7.2015, 19.8.2015, 16.9.2015, 21.10.2015, 18.11.2015, 16.12.2015.
S pĜípadnými zmČnami budou obþané informováni cestou obecního úĜadu (rozhlas, zpravodaj, letáky).
Na setkání s Vámi se tČší pprap. Tomáš Benkö a prap. Petra Hošicová.
npor. Mgr. Zuzana Nechanická
vedoucí oddČlení

Druhého 32letého muže kriminalisté zadrželi ve stejný den v odpoledních hodinách v jeho bydlišti na Frýdlantsku.

Výrobou a distribucí psychoaktivní látky si 36letý muž zajišĢoval finanþní prostĜedky na bČžné životní potĜeby. Drogou
zásoboval dospČlé uživatele z Liberecka a Jablonecka, k pĜedávkám zboží docházelo zpravidla v Liberci a Tanvaldu,
ale také, pĜímo v Albrechticích v Jizerských horách.
Sám 36letý obvinČný je od svých 16 let závislý na pervitinu. PĜestože v minulosti podstoupil protitoxikomanickou
léþbu, nepĜineslo to žádný kladný výsledek, neboĢ léþbu zcela nedokonþil. Protiprávního jednání, které mu je nyní
kladeno za vinu, se navíc dopustil ve zkušební dobČ. Poþátkem letošního roku jej Okresní soud v Liberci pravomocnČ
odsoudil za stejnou trestnou þinnost, a to k podmínČnému trestu odnČtí svobody v délce trvání 12 mČsícĤ.
VyšetĜovatel zahájil trestní stíhání obou mužĤ. U 36letého pro zvlášĢ závažný zloþin nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a psychotropními látkami.
Druhý, 32letý, byl obvinČn ze spáchání zvlášĢ závažného zloþinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy ve formČ úþastenství, a dále pĜeþinu nedovolené výroby a jiného nakládání s
omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
V pĜípadČ pravomocného odsouzení hrozí obČma mužĤm trest odnČtí svobody v délce trvání od 2 do 10 let. Oba
dva jsou vyšetĜováni na svobodČ.

Tisková zpráva

Policisté odhalili další varnu pervitinu, tentokrát v Albrechticích v Jizerských horách

npor. Mgr. Zuzana Nechanická
vedoucí oddČlení

Dalším úspČchem na úseku potírání drogové problematiky se mohou pochlubit tentokrát jabloneþtí kriminalisté z
oddČlení obecné kriminality ve spolupráci s kriminalisty z pracovního týmu "TOXI" Krajského Ĝeditelství policie
Libereckého kraje a policisty z Obvodních oddČlení policie ve Smržovce a v Tanvaldu. Ve velmi krátké dobČ (zhruba
po mČsíci intenzivního provČĜování) se jim podaĜilo odhalit další varnu pervitinu na území Libereckého kraje, tentokrát
na Jablonecku v Albrechticích v Jizerských horách.
PĜi akci pod krycím názvem “SLALOM” se jim podaĜilo zadržet dva muže ve vČku 36 a 32 let, oba z Frýdlantska, kteĜí
se podíleli na výrobČ pervitinu a jeho následné distribuci pro drogovČ závislé na Jablonecku a Liberecku.
PolicistĤm se na základČ provČĜování všech získaných poznatkĤ podaĜilo prokázat, že 36letý muž nejménČ od kvČtna
letošního roku do konce mČsíce záĜí v domČ v Albrechticích v Jizerských horách, kde právČ pĜebýval, vyrábČl
pervitin a v této obci i jinde jej opakovanČ prodával dalším osobám.
KriminalistĤm se podaĜilo zjistit, že od kvČtna tohoto roku vyrobil celkem 640 g pervitinu, který z þásti prodal dalším
osobám a z þásti použil pro svou potĜebu. Jen pro zajímavost lze uvést, že z množství 100 g pervitinu lze uspokojit až
1 tisíc dávek. Jeden gram prodával muž za 1 000 korun, tudíž si pĜišel prodejem na þástku 640 000 korun.

Zásah speciální jednotky v Albrechticích – vstup do objektu.
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Okresní pĜebor
PodČkování zástupcĤm Policie
Starosta Jaroslav Zeman podČkoval
jménem zastupitelstva Policii ýR npor.
Mgr. ZuzanČ Nechanické (vedoucí
oddČlení Smržovka) a Mgr. Bc. Petru
Šikolovi (vedoucí územního odboru
Jablonec nad Nisou) za mimoĜádné
úspČchy pĜi Ĝešení trestné þinnosti
v Albrechticích.
Slavnostní setkání Policie ýR se konalo
24.10.2014 v Jablonci nad Nisou.













Vánoþní výzdoba v obci
V prosinci se rozsvítila nová pouliþní svČtla vþetnČ vánoþní výzdoby u nového chodníku. Investice
dosáhla témČĜ 3 mil. Kþ (chodníky, kabeláž do zemČ, O2, ýEZ a lampy).
Místostarosta A. Kuþera a zastupitel M. Zmrzlý pomáhali také pĜi zdobení vánoþního stromku u
školy. Jako „vánoþní dárek“ vyjednal místostarosta Kuþera pro dČti z Albrechtic výraznou slevu na
permanentky Ski Bižu (z 1800,- na 1000,- pro nejmenší lyžaĜe).

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Albrechtice v J. h. /JiĜetín
Sokol Maršovice
Sokol Držkov B
SK Malá Skála
Sokol Kokonín
Luþany n.Nisou
Jiskra Tanvald
Sokol Radþice
Sokol Rádlo
SK Hodkovice n.Mohelkou
10.
B
11. FC Atax Jenišovice B
12. Sokol Zásada B

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
8
7
7
7
6
4
4
4
4

R
1
3
0
0
1
2
1
2
1

P Skóre B +/2 53:18 26 8
1 50:16 25 4
4 33:24 21 3
4 39:35 21 6
4 32:31 20 2
5 32:26 14 -4
6 18:26 14 -7
5 19:30 14 -4
6 21:34 14 -4

11 3

1

7

22:39 11 -7

11 3
11 2

1
1

7
8

17:37 10 -5
17:37 7 -11

Tabulka okresního pĜeboru v kopané po podzimní þásti.

Albrechtice jsou na 1. místČ.





Návrat na domácí hĜištČ po dvouletém exilu v JosefovČ Dole fotbalistĤm prospČl. Naše
zápasy jsou i hojnČ navštČvovány fanoušky z Albrechtic a JiĜetína.










Foto ze Štítu Albrechtic.
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Toulavá kamera
PĜi natáþení populárního poĜadu Toulavá kamera ve firmČ
DETOA Albrechtice s.r.o. v srpnu 2014 jsme navštívili
s moderátorkou Ivetou Toušlovou a štábem ýeské
televize i areál Protržené pĜehrady a projednali možnosti
propagace této kulturní památky.
Na fotografii výrobní Ĝeditel VíĢa Popr a moderátorka Iveta
Toušlová pĜi natáþení v barvírnČ.
PoĜad vysílala ýT 1 v Ĝíjnu 2014.


Gratulujeme jubilant̂m
Vilém Bittner – 80. narozeniny
Miroslav PetrĤ – 65. narozeniny



PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚěADU ALBRECHTICE V J.H.
O VÁNOýNÍCH SVÁTCÍCH

PondČlí
Úterý
StĜeda
ýtvrtek
Pátek
PondČlí
Úterý
StĜeda
ýtvrtek
Pátek

22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
1.1.2015
2.1.2015

8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
ZAVěENO - SVÁTEK
ZAVěENO - SVÁTEK
ZAVěENO - SVÁTEK
8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.
DOVOLENÁ
ZAVěENO - SVÁTEK
8.00 – 12.00 hod.

Kulturní akce, které nás þekají do Vánoc
Slavnostní zahájení zimní sezóny na Tanvaldském Špiþáku II.
poĜádá Skiaréna Jizerky dne 13.12.
Adventní veþer pro obþany Albrechtic
pĜipravuje místostarostka Anna KuĜátková dne 17.12.

