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Albrechtický zpravodaj

srpen 2012

Jarní výlet občanů Albrechtic do muzea KRNAPu v Jilemnici, na Kozákov a do Semil

Pohled na krásné prostředí zámku hraběte Harracha v Jilemnici a
přilehlý starý pivovar přeměněný na další muzeum. Rekonstrukce
proběhla díky Norským fondům (oprava stála 70 milionů Kč).

Společná fotografie na Kozákově (747 m.n.m.),
v pozadí vojenský vysílač využívaný zároveň jako
rozhledna.

V restauraci u oběda v Semilech pokračoval družný hovor Albrechtičáků.
Vpravo dole řidič autobusu pan Malý a místostarostka A. Kuřátková.
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Pálení čarodějnic

Tradiční čarodějnice v našem sportovním areálu u Kamenice 30.4.2012. Letos nám počasí přálo a
cestu do areálu si našlo více jak 300 návštěvníků z Albrechtic, Jiřetína a Tanvaldu.

Setkání starostů Jablonecka s ministrem dopravy Bártou

V Jablonci n.N. se setkal ministr dopravy se zástupci obcí a měst Jabloneckého okresu. Na fotografii
druhá zleva místostarostka A. Kuřátková a uprostřed s květinou ministr dopravy Bárta.
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8. květen - Den vítězství, uctění památky obětem I. a II. světové války

Vzpomínka na oběti I. a II. Světové války u pomníku v Albrechticích 8. května 2012. Zhruba třicítka
občanů Albrechtic přišla uctít památku obětí I. a II. Světové války, po krátkém projevu starosty
Jaroslava Zemana bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení v penzionu Permon.

„Cvičenky z našeho údolí“

Již více jak 20 let funguje ve školní tělocvičně cvičení žen. Nejvěrnější cvičenky z údolí
v dubnu 2012 před cvičením (foto u základní školy).
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Zlatá popelnice

V červnu 2012 jsme obdrželi cenu za 4. místo v soutěži o „Zlatou popelnici“ Libereckého kraje.
V horském hotelu Ještěd, uprostřed náměstek hejtmana libereckého kraje Jaroslav Podzimek a
vpravo s cenou starosta Albrechtic Jaroslav Zeman.

Výsledky Zlaté popelnice v kategorii Obce 2011
1. místo – Bedřichov
2. místo – Paseky nad Jizerou
3. místo – Troskovice
4. místo – Albrechtice v Jizerských horách
5. místo – Josefův Důl
6. místo – Jestřebí
7. místo – Chotovice
8. místo – Brniště
9. místo – Kořenov
10. místo – Karlovice
Zdroj: www.kraj-lbc.cz
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Opravy a rekonstrukce v naší obci

Havarijní stav kanalizace v úseku mezi Typeltovými a cukrárnou u Voborníků. V dubnu a
v květnu proběhla rekonstrukce kanalizace, která za zhruba 25 let již byla značně poškozena.

Náklady dosáhly téměř 900.000 Kč. Opravy v těžkém terénu provedla firma T.S. Albrechtice.
Snímek je z přechodu kanalizace přes potok (květen 2012).

Skládka materiálu za poštou (květen 2012).

V nejbližších letech nás čeká kompletní oprava kanalizace a budovy čistírny odpadních vod.
Investice budou dosahovat zhruba 3-4 milionů korun.
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V okolí kostela probíhají významné úpravy – opravy zdi hřbitova, oprava Schowankovy
hrobky, vykácení přerostlých tují, úprava prostoru u sochy panny Marie u vstupu na hřbitov.
Předpokládané náklady v roce 2012 dosáhnou zhruba 600.000 Kč.

Odkrytím Schowankovy hrobky získala obec další dominantu.

Zcela nově je upravený vstup na hřbitov. Bylo odstraněno křoví za pomníkem, byly odstraněny
polosuché stromy. Zároveň probíhala i oprava zdi hřbitova. Červen 2012.
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Na snímku je rozpadlá horní zeď hřbitova (květen 2012)

Stav zdi po opravách (červen 2012)
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Opravy obecního sportovního areálu u Kamenice

Již od roku 2011 opravujeme fotbalové kabiny. Letos zrekonstruujeme druhou polovinu. Zcela
nová je instalace elektřiny. Vznikne zde i bufet pro 25 lidí. Vyměněna byla všechna okna a dveře.
Kabiny pochází ze 70tých let minulého století. Na snímku správce Josef Janda a vzadu Borek Kiss
(květen 2012).

V dubnu jsme zpevnili i břeh Kamenice, který byl postupně podemílán, a voda už byla těsně u
plotu hřiště. Zároveň firma Metalmont Josefův Důl dokončuje nové oplocení hřiště. (foto květen
2012).
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Eroze stráně u hřiště nás trápí více jak 30 let. Letos plánujeme zpevnění břehu za ochozem pro diváky
a výměnu prasklých panelů těsně u hřiště. Chceme také postupně odvodnit a zatravnit hrací plochu.
Poslední velká úprava sportovního areálu probíhala v roce 1981 před Sportovními hrami
Československých hudebních nástrojů, které proběhly v roce 1982.

Stav druhé části fotbalových kabin po
částečné rekonstrukci, srpen 2012.
Na snímku správce Josef Janda.
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Další úpravy a rekonstrukce v naší obci

Postupně se snažíme opravit mostky přes potoky. Oprava zábradlí ve Vaberlochu květen 2012.
V červenci probíhala oprava mostku i na začátku Říhovky, v rámci odvodnění komunikace na Říhovce.

Zhruba 180.000 Kč stálo odvodněné spodní části
Říhovky. Odvodnění ústí do potoka u Grosghottů. Za
80.000 Kč jsme provedli i opravu silně poškozeného
mostu v tomto úseku. Na snímku zastupitel naší obce
Kučera při předávání díla (červenec 2012).
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Na opravu čeká i prostor před školou (parkoviště a info tabule). Stráň zde ujíždí, cedule se
neustále naklánějí. V roce 2013 chceme zpevnit stráň, instalovat nové cedule a rozšířit stání pro auta
na 6-7 míst.

V obci postupně opravujeme staré vyvrácené patníky, které tvoří významný krajinný prvek.
Úsek u Menclů na výjezdu z Vaberlochu. Červen 2012, pracovníci T.S. Albrechtice a starosta
J.Zeman.
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V obci postupně zvyšujeme dopravní bezpečnost. Instalováno bylo již třetí zrcadlo,
snímek ukazuje nebezpečný výjezd z Vaberlochu (květen 2012).

O prázdninách probíhala výměna plynových kotlů v základní škole. Rekonstrukci prováděla firma
SATO Tanvald. Staré kotle po 20 letech byly již vysloužilé. Cena dosáhla cca 500.000 Kč.
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V rámci zachování krajinného rázu Albrechtic se snažíme i o pravidelné sekání luk v obci.
Fotografie z července 2012 nám přibližuje čerstvě posekanou stráň na Světlém vrchu. Pravidelně
také sekáme příkopy podél komunikací, tak aby obec byla stále upravena.

Bohužel se najdou mezi námi „lidé“, kterým vadí i obnovené staré patníky.
Fotografie ukazuje vyvrácené patníky u cesty na Mariánskou horu zhruba měsíc
po jejich obnově. Červen 2012.

Stránka 14

Albrechtický zpravodaj

srpen 2012
Vesnice roku a výsledky

Soutěž „Vesnice roku 2012“ Libereckého kraje. Hodnotitelská komise přijela 1. června na kontrolu
naší obce. Kritéria soutěže byla následující: upravenost obce, společenský život, přístup k památkám,
fungování školy atd.

Při své první účasti obdrželi Albrechtice „Ocenění za rozvoj venkova“. Vesnicí roku se stal Studenec.
Příští ročník soutěže by měl dopadnout pro Albrechtice ještě lépe – zbývá nám hodně času na další
vylepšení naší obce.
Přehled vítězů a ocenění krajského kola soutěže v Libereckém kraji:
Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec: Studenec (okres Semily)
Modrá stuha – za společenský život
Obec: Mříčná (okres Semily)
Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Nová Ves nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec: Všelibice (okres Liberec)
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Karlovice (okres Semily)
Skokan roku:
Obec: Jiřetín pod Bukovou (okres Jablonec nad Nisou)
Ocenění za rozvoj venkova:
Obec: Albrechtice v Jizerských horách (okres Jablonec nad Nisou)
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Dotace článek ČR - Polsko

Tento projekt je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Euroregionu NISA.

EVROPSKÁ UNIE
„PŘEKRAČUJEME HRANICE“

Obec Albrechtice v Jizerských horách v rámci projektu CZ.3.22/3.3.01/10.02101 „Spolupráce
základních škol Albrechtice v Jizerských horách a Wlen“ podpořeného dotací z Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013, CÍL 3, Fond Mikroprojektů
Euroregionu Nisa provedla výstavbu zpevněné herní plochy pro volejbal, nohejbal, vybíjenou, malý
fotbal, případně i tenis v areálu dětského hřiště u základní školy, vybavila areál dětskými herními
prvky rozvíjejícími pohyblivost a obratnost dětí a provedla nové oplocení pro zvýšení bezpečnosti
dětí. Po ukončení stavebních prací se konaly tři akce pro děti ze základní školy Albrechtice v
Jizerských horách a Wlen. Dne 22.9.2011 se konal společný výlet do Liberce do Zoologické zahrady a
do IQ parku v Centru Babylon. Dne 4.10.2011 se konal sportovní den dětí v Albrechticích v Jizerských
horách, kdy byly pro děti připravené soutěže na modernizovaném hřišti, konala se prohlídka základní
školy v Albrechticích a děti se seznámily s obcí Albrechtice v Jizerských horách a s Jizerskými horami.
Poslední akcí byl sportovní den na základní škole Wlen dne 11.10.2011. Všech akcí se účastnily děti z
obou uvedených základních škol.
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Info Městská policie

Odtahy vozidel
V roce 2012 MP Desná bude více využívat svého oprávnění k nařízení odtahu špatně zaparkovaných
vozidel. K tomuto kroku přistupujeme z důvodu zachování sjízdnosti pozemních komunikací. Stále
více se objevuje nešvar bezohledných řidičů, kteří zaparkují svoje vozidlo tak, že tvoří překážku
silničního provozu a znemožňují průjezd ostatním vozidlům, včetně údržby vozovky.

Kdy může strážník nařídit odtah vozidla?
Strážník obecní (městské) policie rozhodne o odstranění vozidla (o odtahu) tvoří-li vozidlo překážku
na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 45 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Odstranění vozidla z pozemní komunikace se provede na
náklady jeho provozovatele. V § 2 písm.ee) citovaného zákona je definována překážka provozu na
pozemních komunikacích jako vše co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní
komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.
Dále může nařídit odtah vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, vozidlo se
odstraní na náklad jeho provozovatele.
O odtažení vozidla rozhoduje strážník na místě samém.
K zajištění tohoto oprávnění MP Desná je uzavřena smlouva mezi Městem Desná a Technickými
službami Jablonec nad Nisou, které budou realizovat odtahy vozidel na vlastní hlídané parkoviště
v Jablonci nad Nisou za stanovených podmínek.

Co dělat při zjištění, že vozidlo není na místě, kde bylo zaparkováno?
Informovat se na MP Desná nebo u PČR, zda vozidlo nebylo odtaženo do areálu TS Jablonec n.N.,
Souběžná 7, Jablonec n.N.
Vyřídit přestupek s MP Desná
Dostavit se na parkoviště TS Jablonec n.N. s doklady totožnosti a k vozidlu
Uhradit náklady za odtah a uskladnění vozidla
Potvrdit převzetí vozidla, případně uplatnit reklamaci na poškození vozidla

Město Desná pověřilo TS Jablonec n.N. jak k ostraňování vozidel tvořících překážku silničního
provozu, tak i k zajištění pohledávek spojených s úhradou nákladů vzniklých městu Desná v J.h. a
případně i uplatněním zadržovacího práva k tíži povinného.

Cena uskutečněného nuceného odtahu je vykalkulována na částku 2.000,- Kč. K tomu lze připočítat i
maximální blokovou pokutu ve výši až 2.000,- Kč dle § 125c/6a z.č. 361/2000 Sb., ( ve správním řízení
1.500,- až 2.500,- Kč), za přestupek dle § 125c/1k, pro porušení ustanovení § 45/1 téhož zákona.

Zdroj: Městská policie Desná
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Štít Albrechtic
39. ročník setkání obcí ČR s názvem Albrechtice

Již od roku 1973 se pravidelně schází představitelé obcí Albrechtic. Na setkání se prezentují úspěchy,
ale i starosti jednotlivých Albrechtic. V tomto roce proběhlo setkání v Lesních Albrechticích u Opavy.
Letošní ročník byl poznamenán smutnou událostí – úmrtím zakladatele a předsedy organizačního
výboru Jana Škrobánka (66 let) z Velkých Albrechtic.

Naše Albrechtice v Jizerských horách po vítězném utkání o 3. Místo.!

Lavička našeho mužstva zleva Jaroslav Zeman, Josef Janda a Borek Kiss.
Celé setkání provázela tropická vedra, která zejména fotbalistům
ztrpčovala pohyb na hřišti. Naše mužstvo vybojovalo krásné 3. místo!
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Náš tým podržel zodpovědným výkonem Rosťa Bártl – v roli gólmana.

*1:0*

Závěrečné umístění a jednotlivé výsledky turnaje. Vítězem se staly Velké Albrechtice
u Bílovce (20km od Ostravy).
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Jubilanti

Oslavenci, zleva Josef Sedlák (70 let), vedle hodin ředitel Detoa a starosta J.Zeman,
v černých brýlích Josef Balatka (85 let) a vpravo Petr Sochor (65 let).
Jubilanti a zároveň dlouholetí pracovníci firmy Detoa Albrechtice v ředitelně
zavzpomínali na svoji práci a obdrželi dárkové balíčky (únor 2012).

Dne 1.6.2012 oslavila paní Ludmila Fikarová 70. narozeniny. Pan Václav Fikar oslavil
své 75. narozeniny dne 30.5.2012. Blahopřejeme.
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Zprávy ze školy

Naše škola se letos opět zapojila do sběru starých mobilních telefonů pro záchranu goril nížinných.
Akci organizovala pražská ZOO, a tak jsme se rozjeli odevzdat 115 nasbíraných mobilů do Prahy. A
protože jsme chtěli poznat i památky Prahy, vyrazili jsme na 3 dny. První den jsme prošli
Staroměstské náměstí s orlojem a v klidu si užili atmosféru Karlova mostu. Metrem a autobusem
jsme potom cestovali do Toulcova dvora, kde jsme měli ubytování a také objednaný vzdělávací
přírodovědný program. Večer jsme se prošli celým areálem a pozorovali kozy, ovce, kravičku, slepice,
prasátka a koníky v jízdárně. Zkrátka za hospodářskými zvířaty do Prahy

Druhý den jsme strávili v ZOO. Po odevzdání mobilů jsme měli prohlídku opičích pavilónů s lektorkou.
Hráli jsme hry, něco se o opičkách naučili a s poděkováním za sběr mobilů jsme dostali kalendáře
s Mojou a drobné dárky.
Třetí den se nám ani z Prahy nechtělo, ale
museli
jsme se sbalit a vydali jsme se na nejznámější symbol
Prahy –
Hradčany. Lanovkou jsme vyjeli na Petřín,
zasmáli se v bludišti a prošli jsme celý hrad i katedrálu
sv. Víta. Posledním zastavením bylo Muzeum hraček a
potom už honem na metro a k autobusu směr
Jablonec n.N..
Na nádraží už netrpělivě čekali naši rodiče. Ahóój!
Výlet se nám moc líbil, se zážitky a poznatky z Prahy
jsme ve škole ještě pracovali. Před koncem, roku dostali
rodiče neobvyklou pozvánku na diashow „Albrechtice
v Praze“.
Paní učitelka Engeová vytvořila pásmo z fotografií a
videí a děti si připravily básničky a povídání o Praze.
Všem se akce moc líbila, bylo to pěkné zakončení
školního roku.
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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 2.6. 2012. Soutěže a hry byly opět v jednotném
duchu – tento rok to bylo putování světadíly za zvířaty. Počasí vypadalo ideálně, ale přišla zrada
v podobě prudkého větru.
Panely jednotlivých světadílů s obrázky zvířat, které paní učitelky připravily k jednotlivým stanovištím,
se rozlétly po celém hřišti a některé málem skončily až v Kamenici. Různými provázky, drátky, kameny
bylo vše napraveno a soutěže mohly začít.
Pití jako žirafy

Běh jako pštros emu

Po soutěžích ve všech světadílech čekaly na děti pěkné ceny, většinou s tématem zvířat. Těšíme se za
rok, jaké překvapení nás na Dětský den bude čekat.

Program “Muzea výroby hraček“ Detoa Albrechtice podzim 2012
1. 9. 2012, sobota
Veteráni, auta z Královéhradecka
historická auta, která budou mít
zastávku u muzea od 10:00 do 12:30
8. 9. 2012, sobota
Historické motorky
zhruba 90 starých strojů, zastávka na
parkovišti u Muzea výroby hraček od
10:30 do 12:00
15. 9. 2012, sobota
Vojenská veteránská vozidla
na parkovišti u Muzea výroby hraček
budou k dispozici divákům a fanouškům
od 11:00 do 12:30
24. - 29. 9. 2012, pondělí - sobota
II. ročník “Týden české hračky“
soutěž v tvořivosti nejen pro děti

6. - 9. 12.2012, čtvrtek - neděle
“Vánoce s českou hračkou“
děti dělají dárky svým rodičům
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Úprava centra obce a zvýšení bezpečnosti chodců

Výstavba chodníků vyřešila i zadrátování centra Albrechtic a „stromořadí“ sloupů. Od
Pomníku směrem k bytovému domu POMI jsme nechali odstranit sloupy a dráty ČEZu a O2.
Veškeré vedení je nyní uloženo v zemi. Srpen 2012

Vylepšení Skiareálu Špičák

Na příští zimu se chystá i majitel SKIAREÁLU Špičák. Od července dochází k rozšiřování
dojezdu Slalomáku. Novými buňkami s dočasnou životností bude vybaveno i parkoviště u
Slalomáku. V buňkách bude WC, kasa, půjčovna lyží a lyžařská škola.
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Časté dotazy občanů Albrechtic a turistů směřují k uzavřené Obecní hospůdce. Současný
nájemce má platnou nájemní smlouvu do 30.9.2012. Z jakého důvodu je hospůdka od dubna
uzavřena není OÚ známo. Obecní úřad se snažil s nájemci několikrát dohodnout o
předčasném ukončení nájmu a hospůdku zprovoznit s novými vlastníky. Bohužel současní
nájemci navíc dluží Obci Albrechtice za nájem několik desítek tisíc Kč.
Veškerá snaha o vyřešení fungování „Obecní hospůdky“ zatím nikam nevedla.

Stránka 24

