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MIKULÁŠ
Pod vedením paní ředitelky Januškové připravili žáci místní ZŠ hezký večer v místním
kostele v rámci Mikuláše 2008. Tato akce se těší velké popularitě mezi rodiči žáků
naší ZŠ.

VÁNOČNÍ KONCERT

Tradiční
vánoční
koncert
v Albrechticích 26.12.2008 se opět těšil
obrovskému zájmu návštěvníků. Ve
zcela zaplněném kostele sv. Františka
z Paoly vystoupila posluchačka pražské
konzervatoře
sopranistka
Katka
Hořejšová, housloví virtuosové manželé
Škampovi z Prahy, varhanní mistr Petr
Hostinský z Pardubic a dětský pěvecký
sbor Vrabčáci z Jablonce nad Nisou.
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MODERNIZACE NAŠÍ ŠKOLY v letech 2008 – 2009

Postupnou modernizací prochází naše ZŠ. Za ušetřené
peníze z odměn samosprávy nakoupila místní škola nové
moderní lavice. Staré lavice byly již po zdravotní stránce
nevyhovující. Dále bylo do tříd pořízeno i nové osvětlení.
Opět z ušetřených odměn samosprávy. Pořizovací cena za
lavice a osvětlení byla 130.000,- Kč.

Během roku 2009 by
měly být vymalovány
školní WC (foto vlevo
dole).

Úpravou projdou i školní chodby. Odstraněny budou nevyhovující umakartové obklady (foto
vpravo dole).

Poděkování touto cestou patří i manželům
Bubníkovým, dlouholetým chalupářům z Říhovky,
kteří věnovali částku 10.000,- Kč na vybavení
dětského hřiště místní MŠ.

DEPONIE SNĚHU

V zimě 2008/09 se atrakcí naší obce staly dva obří kopce sněhu u fotbalového hřiště. Tento
prostor sloužil jako deponie sněhu pro MS 2009 v Liberci v klasickém lyžování. Velké mrazy
na přelomu roku umožnily v krátkém období nastříkat zhruba 17.000 m3 umělého sněhu.
Velikost sněhových „hor“ dosahovala 12 metrů! Obec za tuto spolupráci s organizátory
mistrovství světa obdržela finanční částku, volné vstupenky pro žáky z místní školy a také
nový asfaltový povrch cesty u hřiště, který může v letních měsících naše mládež využívat
např. k bruslení na kolečkových bruslích. Finanční obnos obdržel také náš fotbalový oddíl za
pronájem kabin.

29.12.2008 – sněžná děla v plném provozu.

15.1.2009 – sníh je vyroben. Kopec dosahuje výšky 12
m!!!

Naši žáci na MS v Liberci

Zhruba 50 žáků místní ZŠ a občanů Albrechtic z bezprostřední blízkosti deponie zavítalo
v úterý 19.2. na MS 2009 do Liberce. Během dne shlédli běh žen na 10 km a kombinační
závod mužů. Byla to jedinečná příležitost pro naše občany vidět mistrovství světa, které

k nám zavítalo poprvé v historii (mimo 1. MS ve 20. letech minulého století – v Jánských
Lázních).
Starosta obce předává ředitelce školy Mgr. Januškové
volné vstupenky pro žáky naší školy na MS v Liberci.

Zážitkem na celý život byla pro naše děti účast na
druhém dnu mistrovství světa v běžeckém areálu ve
Vesci a skocích na Ještědu.

Rozhovor na téma
„Plány rozvoje lyžařského střediska Špičák“ s Pavlem Bažantem, ředitelem TJ Bižuterie



Jak se promítly dvě špatné zimy 2007 a 2008 do plánů rozvoje
Špičáku?
Špatné zimy nám odsunuly všechny velké investice. V tomto období
jsme však připravili věškerou projektovou dokumentaci (trvalo to 34 roky!!!) včetně změny územního plánu města Tanvald (areál
Špičáku leží na katastru Tanvaldu). Tato dokumentace zahrnuje
kompletní modernizaci zimního střediska, zahrnuje nový
zasněžovací systém, rozšíření stávajících sjezdových tratí,
vybudování nové zelené sjezdovky a novou čtyřsedačku na
slalomáku.

 Jak se vyvíjí letošní zima 2009 z hlediska provozu areálu?
Přes pesimistické předpovědi je letošní zima pro nás vcelku příznivá,
i když jsme museli prakticky veškerý sníh na sjezdových tratích

vyrobit. Dnes je 20.1.2009, zasněžujeme více jak měsíc a náklady jdou do miliónů!!! Do
nákladů spadají mzdy, elektrická energie, náhradní díly na sněžná děla atd..



Lidé se často ptají, proč zasněžujete nejdříve tu
či onu sjezdovku?

Největší
návštěvnost
v posledních
letech
zaznamenávají tratě modrá a červená, proto jsou
prioritní při zasněžování. Navíc jsou obě obsluhovány
sedačkou, tudíž odpadne zasněžování stopy pod
vlekem v lese. Po nepřetržitém 15denním
zasněžování modré a červené sjezdovky jsme ihned
přešli na černou a dětský vlek.



Jaké jsou prioritní plány rozvoje Špičáku v roce
2009 a 2010?
Rozšíření stávajících sjezdovek a vybudování nového
zasněžovacího systému, který se zvýší ze současných
50l/s vody na kopec na 160l/s. tento parametr je ve
vztahu k zasněžovaným plochám špičkový v rámci celé Evropy.

leden 2009

 Jaký očekáváte vývoj návštěvnosti střediska Špičák mezi lety 2010-2015?
Nepředpokládám žádné velké změny v nárůstu nebo poklesu návštěvnosti. Samozřejmě
musíme plánované investice zrealizovat. Další velmi důležitou podmínkou je nabídka
doprovodných služeb jako je ubytování, restaurace, ale to je především o místních
podnikatelích.



Z jakých finančních zdrojů investujete do rozvojů Vašich středisek Špičák, Severák a
Bedřichov?
Investujeme především z vlastních zdrojů, snažíme se o prosazení našich produktů do ROP a
získat dotaci z EU.

Pozn.: Slibně se vyvíjející zimní sezónu poznamenal březen 2009, který byl pro vlekaře v Jizerských
horách opět velmi špatný. Návštěvníci – lyžaři zcela vymizeli. Jednak se na tom podepsalo více než
dvouměsíční počasí bez slunce a také na lyžaře začala dopadat ekonomická situace v Evropě a ČR.

Odstranění některých stromů u hlavní silnice

V rámci zajištění bezpečnosti obyvatel a
návštěvníků byly odstraněny některé stromy
v těsné blízkosti silnice. Stromy byly
pokáceny
podle
zpracovaného
dendrologického
posudku
z roku
2008.(chtěli jsme se vyhnout tragédii ze
čtvrtka 22.1. ve Zlíně, kdy na pohled zdravý
strom spadl a usmrtil 2 školáky a zranil
několik dalších lidí).

Zdeformovaný a vyhnilý strom u mostu pod
Scharfovými.

Problémem pro autobusy a nákladní auta byly vyhnuté
stromy u Jizerky.

Kolaudace cukrárny

V lednu 2009 proběhla kolaudace cukrárny manželů Voborníkových. Cukrárna zahájí provoz
1.5.2009 a doplní tak chybějící službu v Albrechticích.

Leden 2009 – exteriér cukrárny.

Míra Voborník a Ing. Kozlovský při kolaudaci.

Silnice Krajské správy v obci

Silnice vedoucí naší obcí je po letošní zimě v dezolátním stavu. Více než 30 let nebyl
v Albrechticích položen nový asfaltový koberec. To má za následek neustálé „vytloukání“
zalepených děr. Již více než měsíc probíhají jednání s majitelem silnic KSSLK.

Jedna z mnoha děr u školy.

Duben 2009 „slalomová“ jízda obcí.

Březen 2009.
V dezolátním stavu jsou propustky a kanálky v obci.
Bez jejich oprav je zbytečné pokládat nový asfalt.
Rychlé poškození a podemletí vodou je nevyhnutelné.
Foto: jarní potoky na hlavní silnici na křižovatce u
pomníku.

Aktuality

Duben 2009. Jednání zástupců obce na Krajské
správě silnic (J. Zeman a A. Kučera). Po KSSLK chceme
nejdříve opravu propustků a kanálů tak, aby byla
odvedena dešťová voda.

Duben
Duben
2009.
2009.
Jednání
Kontrola
na obecním
u hasičárny.
úřadě:Policie
témaČR
generální
Smržovka
rekonstrukce
doplnila po hlavní
dlouhých
silnice,
letech
rekonstrukce
své stavy. Nyní
veřejného
provádí
osvětlení,
časté kontroly
vybudování
ve svém
jednostranného
obvodu. To se
promítlo na snížení
chodníku.
kriminality v naší obci.
Preventivní kontroly řidičů povedou časem k větší
Zprava: místostarosta P. Hübner, zastupitel A.
bezpečnosti na našich silnicích. Na květen 2009
Kučera, Ing. J. Fól a Ing. Živnůstka z firmy Elprom.
připravujeme besedu Policie ČR s občany.
Podrobnosti včas oznámí místostarostka A.
Kuřátková.

Co nového u sousedů…

10. dubna 2009. Velkou úpravou prochází vila
Schowanek v Jiřetíně. Obec Jiřetín ji po převodu od
firmy Detoa přeměňuje na kulturně informační
centrum. Součástí by měla být později i expozice
z historie průmyslu v údolí Kamenice. Slavnostní
otevření vily proběhlo 28.4.2009.

22.4.2009. Centrum Josefova Dolu prochází
postupnou úpravou. Po nových chodnících v okolí
kostela a v úseku od bývalé výdejny plynu směrem
k Hornímu Maxovu přichází na řadu i rekonstrukce
veřejného osvětlení – nové lampy a stažení
elektrického vedení do země.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Všichni jste srdečně zváni na
pálení čarodějnic, které se
uskuteční na fotbalovém hřišti
v Albrechticích v Jiz. h. dne 30.4.2009 od 20:00 hodin.

Občerstvení zajištěno v kiosku J. Jandy!!!

Sběr železného šrotu a velkoobjemového odpadu
Sběr železného šrotu

V pátek 8.5.2009 (od 14. 00 hod.) a v sobotu 9.5.2009 (do 14.00 hod.) se uskuteční sběr železného
šrotu v Albrechticích v J.h. a na Mariánské Hoře.
Majitelé nemovitostí mohou železný šrot připravit k níže uvedeným komunikacím.
Svozová trasa:
Albrechtice – hlavní silnice v obci, místní komunikace (Zlatá ulička, Říhovka, ke kostelu, zadní cesta u
obecního vleku, zadní cesta u Svárovských).
Mariánská Hora – k Chatě Mariánka ( býv. Loko depo Nymburk, k hájence, k Penzionu Alpin,
Waberloch).

Sběr velkoobjemového odpadu
V sobotu 9.5.2009 se uskuteční od 14.00 do 16.00 hod. sběr objemného odpadu ( např. koberec,
čalounění, linoleum atd.).
Objemný odpad lze uložit do velkoobjemových kontejnerů umístěných v ohradě na parkovišti pod
bývalým Obecním domem, kde bude přítomen zástupce obce.

Je zakázáno ukládat odpad před stanoveným termínem !!!

Obecní úřad
Albrechtice v J.h.

Gratulace našim jubilantům

Karel Kottik 65 let – listopad 2008

Oldřich Hloušek 75 let – leden 2009

Vlastimila Svárovská 70 let – prosinec 2008

Dietmar Herrmann 65 let – únor 2009

Olga Chlumová 85 let – únor 2009
Roland Seibt 70 let – duben 2009
Vlasta Sochorová 85 let – duben 2009

