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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
V sobotu 23. srpna se konal již 6. ročník předváděcí akce techniky
a práce jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému.
Celou akci slavnostně zahájili: zleva plukovník V. Kříž - ředitel
Věznice Rýnovice (s mikrofonem), podplukovník K. Navrátil
– chemická brigáda Liberec, plukovník P. Bartoň – ředitel HZS
v Jablonci nad Nisou, plukovník P. Šikola – ředitel Policie
v Jablonci, poslankyně J. Pastuchová – dodnes pracuje jako
zdravotní sestra u Záchranné služby v Jablonci, senátor a starosta
obce J. Zeman.

Nově u nás předvedla své umění i vězeňská služba z věznice
v Rýnovicích, kde je umístěno zhruba 700 vězňů, včetně těch
nejtěžších. Na snímku demonstrují vzpouru a její následné
potlačení.

Po loňském „půstu“ se v rámci 6. ročníku dne Integrovaného
záchranného systému konala i hasičská soutěž o „Zlatou proudnici Detoa“. Na snímku vítězná družstva mužů a žen z JSDHO
Bozkov po převzetí putovní ceny a plaket pro vítěze.

Chemici z liberecké posádky Armády ČR ukázali mnoho ze
svého umění, které získali na bojových misích v Kuvajtu, v bývalé
Jugoslávii, Iráku i Afghánistánu.

Velkou pozornost vzbudil největší vrtulník v Evropě, ruský
MI 17, který umí vzlétnout i se 7 až 8 tunami zátěže. Rozpětí
vrtule je přes 21 metrů. Celou dobu přistání na dojezdu slalomáku byl v obležení více jak 300 dětí z celého okolí. Piloti totiž
udělali takzvaný „den otevřených dveří“, malí i velcí si mohli
tento stroj prohlédnout i zevnitř, což bylo velkým lákadlem.
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Vystoupilo zde celkem 110 specialistů z Armády ČR, Věznice
Rýnovice, Horské služby ČR, Policie ČR a záchranné služby.
Přišlo také rekordní množství diváků - kolem 1200!
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PODZIMNÍ VÝLET
Podzimní výlet do Jizerských hor se konal v neděli 24. srpna. Hned následující
den po tradičním dni IZS jsme vyrazili
na výlet do hor. Kvůli možným střetům s
cyklisty jsme vyrazili brzy ráno - již v 7:30.
Zahájili jsme prohlídkou Protržené přehrady, pak jsme objeli Smědavskou horu s
krásným výhledem do údolí na Bílý Potok

a Hejnice, které jsou o 500 až 600 metrů
níže, což připomíná pohled z letadla. Krátce jsme zastavili v přírodní rezervaci na
Čihadlech a následně jsme směřovali na
Prezidentskou chatu do Janova nad Nisou
na oběd. Velká většina z 50 účastníků byla
na „Prezidentské“ po rekonstrukci poprvé.
Celá skupina před Krömerovou boudou,

kde by mělo od roku 2016 fungovat občerstvení pro turisty.
Na fotografii jsou zachyceni Máša Herrmannová a Míra Skupilík, Boženka Sedláková a Jirka Kuník na Čihadlech, kde byl
před 2 lety zrekonstruován chodníček a
dřevěná vyhlídka.

VESNICE
ROKU
Letošní soutěž Vesnice roku 2015 Libereckého kraje skončila vítězstvím obce Mříčná u
Jilemnice. Mříčná s pěti sty obyvateli vyhrála
a postoupila do celostátního kola. Obec Albrechtice dostala čestné uznání. Na snímku
gratulují starostovi Jaroslavu Zemanovi poslanci Sněmovny Parlamentu ČR Václav Horáček a Jana Pastuchová.
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Náročnou stavební úpravou prošla obecní komunikace mezi Svárovskými a Karchovými. Při velkých deštích se tato cesta měnila
v řeku, která zaplavovala okolní sklepy a zanášela hlavní albrechtickou silnici náplavou písku. Po celé délce komunikace byla osazena zvýšená krajnice a svedena dešťová voda z okolních domů.
Na zimu jsou připravené vymezovací tyče pro lepší orientaci při
pluhování. Opraven byl také taras při vjezdu na hlavní silnici a
konec místní komunikace, kde byl umístěn mohutný štěrbinový
svod vody. Na snímku Miroslav Zmrzlý se svojí partou při ukládání svodu.

Velkou opravou prošlo i parkoviště pod hasičárnou. Vyvrácené
obrubníky byly nahrazeny novými, byl rozšířen vjezd tak, aby
se tu otočil i autobus a byly vyspárovány praskliny v asfaltovém
povrchu.
Obecní parkoviště u sjezdového areálu bylo letos také upraveno
novým asfaltovým povrchem.
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Obecní cesty často trpí stavební činností chalupářů. Plný mix
betonu i s autem váží až 35 tun a cesty, které jsou konstruovány
maximálně na 7 tun „dostávají zabrat“. Obec objednala odborné
posudky pro stanovení maximální únosné zátěže jednotlivých
komunikací. Stavební činnosti se určitě nevyhneme, ale chceme, aby se používala menší (lehčí) stavební technika. Po různých
výstavbách obcím zůstávají jen rozbité silnice…
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PROHLÍDKA ŠTOLY NA PROTRŽENÉ PŘEHRADĚ
Po dlouhých 40 letech došlo k opravě štoly, která spojuje Protrženou přehradu s
přehradou Souš. Štola je 1100 m dlouhá
a je největším zimovištěm netopýrů ve
střední Evropě. Firma z Malých Svato-

ňovic zde provedla opravy za 3,5 mil. Kč.
Osm bývalých horníků pracovalo až deset
hodin denně v těžkých podmínkách ve
studeném a neustále mokrém prostředí.
V poškozených místech byly použity důl-

ní výztuhy a speciální betonový nástřik.
Na pozvání starosty přijela na exkurzi
i Česká televize, deníky Mladá fronta
a Právo. Opravy byly ukončeny k
31.10.2015 a štola byla opět uzavřena.

NOVÍ STRÁŽCI LESNÍCH CEST
Od podzimu můžete při svých výletech
potkat celkem osm nových dřevěných
strážců cest v okolí Protržené přehrady.
Unaveným nohám můžete dopřát odpočinku na „Židli hrázného“, pozdravit se se

vždy dobře naladěnou „Vílou z Protržené
přehrady“, nebo si popovídat s „Rybou na
suchu“... Dřevěné sochy vznikly na tradičním Dřevosochání v Desné, jejich vydražitelé je poskytli k umístění k cestám

v okolí Protržené přehrady. Název díla,
jméno dárce i kam putoval výtěžek dražby se dozvíte z tabulky umístěné u každé
sochy.
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FOTBAL
Historickým
úspěchem
fotbalistů
Albrechtic byl postup do I.B třídy, což je
soutěž mužstev okresů Jablonec a Semily.
16. srpna proběhl první zápas po postupu, naši poměřili své síly s Harrachovem.
V utkání, které mělo velký náboj, naše
mužstvo nakonec zvítězilo 4:2. Náš fotbalista Bělohlávek dal již v 5. minutě premiérový gól. V mužstvu Albrechtic hraje
již třetí generace Koldovských, Sedláků
a Pipků. Domácí zápasy se těší vysoké návštěvnosti, u hřiště se sejde až 150 diváků
z Albrechtic, Horního Tanvaldu, Jiřetína
a Josefova Dolu.
Horní řada zleva: J. Pipek ml., J. Hradecký, P. Zelinka, M. Vaněček, L. Koldovský, J. Sedlák. Dole zleva: M. Bělohlávek,
M. Vávra, R. Bartl, R. Svoboda a M. Štěpnička. Po podzimních zápasech jsme
v naší tabulce na 6. až 8. místě společně
s Plavy a se Smržovkou se 20 body. Vede
družstvo Držkova před Horní Brannou.

OPRAVA UBYTOVNY V JIŘETÍNĚ POD BUKOVOU
Rok 2015 přinesl Jiřetínu velkou změnu.
Na jaře obec začala s demoličními pracemi ubytovny, kde svého času bylo až
40 lůžek. Ubytovna se započala stavět v
šedesátých letech minulého století jako
takzvaná “svobodárna”. Zde po svém stu-

Foto z května 2015
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diu či vyučení nastartovala kariéru řada
dlouholetých pracovníků podniku TOFA
a následně pak firmy DETOA.
V listopadu byla již postavena zcela nová
budova za více než 25 mil. Kč. Objekt by
měl sloužit jako Enviromentální centrum

Foto z října 2015

pro děti, mělo by navazovat na populární
muzeum firmy DETOA a dětským návštěvníkům našich hor rozšířit nabídku
volnočasové zábavy.
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NABOURANÝ ROZCESTNÍK
Na začátku listopadu došlo v naší obci k
dopravní nehodě. Nepozorný řidič porazil v odpoledních hodinách turistický

LETNÍ PNEUMATIKY
A LED NEJDOU
DOHROMADY

rozcestník na křižovatce směrem na Mariánskou Horu a odřel betonové obrubníky
chodníku. Turistické značení je majetkem

ZLATÁ POPELNICE
ve výši 40 tisíc korun. Obec k této odměně
přidala ze svého rozpočtu 16 tisíc korun a
zakoupila do sportovního areálu u fotbalového hřiště cvičební prvky pro všechny
věkové kategorie.
Na fotografii vlevo paní Kuřátková (uprostřed) a pan Kučera (vpravo) při slavnostním vyhlašování výsledků soutěže. Na fotografii dole cvičební prvek „běžky“.

Další dopravní nehodu zapříčinila
kombinace letních pneumatik a ledu
na silnici. V pondělí 23. listopadu se
nepřezutí na zimní pneumatiky nevyplatilo řidiči vozu Škoda Superb, který
na zledovatělé silnici dostal smyk a sjel

ze stráně, kde se převrátil na střechu.
Problém s příjezdem na místo nehody
měli kvůli ledovatce i hasiči a záchranáři.

Mikroregionu Tanvaldsko, který zajistí
výrobu nových ukazatelů a jejich vrácení
zpět do křižovatky.

Soutěž o „Zlatou popelnici“ je soutěž obcí
a měst Libereckého kraje o největší objem
vytříděných odpadů v poměru na jednoho občana s trvalým pobytem v dané obci
nebo městě. Albrechticím se podařilo
zvítězit v kategorii obcí za rok 2014. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na
Ještědu, ocenění za první místo přebrali
místostarostka, paní Anna Kuřátková, a
místostarosta, pan Antonín Kučera. Za
vítězství si odvezli nejen broušenou vázu,
která doplnila již četnou sbírku váz za
účast ve finále této soutěže, ale i poukaz
na finanční dar na nákup herních prvků
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SMRŽOVSKÁ POLICIE HLÁSÍ, INFORMUJE, ODPOVÍDÁ
V měsících leden až říjen roku 2015 bylo ve služebním obvodě
OOP Smržovka spácháno 207 trestných činů. Za stejné období
roku 2014 bylo ve služebním obvodě OOP Smržovka spácháno
274 trestných činů. V letošním roce došlo tedy k poklesu o 67
trestných činů. Za stejné období roku 2015 bylo 90 trestných
činů objasněno a za stejné období roku 2014 bylo objasněno 120
trestných činů.

V měsících leden až říjen roku 2015 bylo ve služebním obvodě
OOP Smržovka spácháno 276 přestupků a 639 přestupků bylo
vyřešeno v blokovém řízení. Za stejné období roku 2014 bylo ve
služebním obvodě OOP Smržovka spácháno 241 přestupků a 463
přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení. V letošním roce došlo tedy k nárůstu o 35 přestupků a k nárůstu o 176 přestupků
vyřešených v blokovém řízení.

Porovnání bezpečnostní situace na teritoriu OOP Smržovka v měsících leden až říjen 2014 a 2015:
2014

2015

Rozdíl

Trestné činy

274

207

-67

Objasněno

120

90

-30

Přestupky

241

276

+35

Blokové pokuty

463

639

+176

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

35

22

23

19

17

20

18

14

15

24

207

Objasněno

8

7

12

11

6

10

13

7

6

10

90

22,86

26,32

33,75

38,38

37,93

39,71

43,51

44,05

43,72

45,41

45,41

Objasněno %

celkem

prosinec

únor

Nápad

leden – říjen
2015

listopad

leden

Bezpečnostní situace na teritoriu OOP Smržovka v jednotlivých měsících roku 2015:

Porovnání bezpečnostní situace jednotlivých měst a obcí na teritoriu OOP Smržovka v roce 2015:
Trestné
činy

Krádeže
a vloupání
do OMV

Krádeže
vloupáním
do RCH

Zkrácené
přípravné
řízení

Objasněno

Přestupky

Objasněno

Blokové
pokuty

Smržovka

142

3

0

44

70

172

125

350/486

Lučany n. N.

40

2

7

7

13

42

32

101/163

Josefův Důl

17

0

0

7

7

21

14

33/38

Nová Ves n. N.

17

1

1

3

7

11

7

95/107

Albrechtice v J. h.

13

0

2

0

1 (RCH)

10

8

25/30

Jiřetín p. B.

7

0

0

2

5

20

16

9/9

leden-říjen
2015

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).
Za celý kolektiv OOP Smržovka přeji Všem lidem klidné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do Nového roku.
npor. Mgr. Zuzana Nechanická
vedoucí oddělení
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Plné lavice dětí – to jsou naši prvňáčkové.
V letošním školním roce nastoupilo do 1.
třídy 11 žáků, což je za posledních více

než 30 letech nejvyšší počet. Máme z nich
radost a přejeme jim, aby se jim ve škole
líbilo a učení je bavilo.

ZAHAJOVACÍ POBYT NA MALÉ SKÁLE
Letos jsme opět zahájili školní rok výletem, tentokrát na Malou
Skálu. První den jsme prošli nádherné skalní město Besedické
skály s tajuplnou slují Českých bratří a vyhlídkou Sokol a potom

jsme prozkoumali jedny z nejzajímavějších skalních útvarů Českého ráje - Suché skály. Ve Žlutých lázních na Malé Skále nás
čekalo ubytování a dobrá večeře.

Druhý den jsme se vypravili na rafty. Byla to velká akce, než jsme
se všichni nalodili. Plavba se nám moc líbila, jen kdyby bylo více
vody, stále jsme najížděli na mělčiny. V Křížkách jsme se převlék-

li, naobědvali a rychle se vrátili na plovárnu, kde nás čekaly koloběžky a poslední část výletu – jízda do Líšného. Jeli bychom rádi
ještě dál, ale museli jsme se sbalit a autobusem se vrátit domů.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ÚČAST NAŠICH DĚTÍ NA„TÝDNU ČESKÉ HRAČKY“
V týdnu od 19. do 24. října 2015 se v hračkářské firmě DETOA konal další ročník soutěže v tvořivosti, na kterou se každoročně přihlásí i děti z naší mateřské a základní školy. Děti zde rozvíjí svojí kreativitu i zručnost při výrobě vlastních návrhů hraček.

SEVEROČESKÉ MUZEUM
V Severočeském muzeu byla instalována výstava Život a smrt
v pravěku. Na výstavě jsme si prohlédli unikátní archeologické
nálezy z Příšovic u Turnova – např. žárové hroby z pozdní doby
bronzové, model krematoria, nálezy potřeb každodenního života a originální fotografie z výzkumu vesnice prvních zemědělců.
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Děti si zkusily vyrobit pravěkou sošku, namalovat nástěnný obraz
a tkát na primitivním stavu. V dalším oddělení jsme se věnovali
přírodě Jizerských hor. Zároveň jsme plnili úkoly do naší celoroční hry. Na závěr nás čekaly staré hrací stroje a strojky. Některé
jsme si mohli i sami vyzkoušet.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V pátek 4. prosince uspořádala základní škola ve spolupráci s obcí dětský pěvecký koncert v našem kostele
sv. Františka z Pauly. Kostel se rozezněl tóny tradičních
vánočních koled, cinkání zvonku na závěr oznámilo
příjezd Mikuláše, který dětem rozdal nadílku. Při této
příležitosti byl slavnostně rozsvícen vánoční stromeček
u kostela.

Vítání nových občánků naší obce proběhlo 24. listopadu v zasedací místnosti v budově úřadu. Na vítání bylo pozváno celkem 11
dětí: Věra Nováková, Jan Hübner, Štěpánka Reinhardtová, David
Holec, Lukáš Pech, Kryštof Sieber, Vojtěch Jelínek, Anna Koldovská,
Martin Plešinger, Sophia Petrů. Rodičům i dětem přejeme, aby se
jim v naší krásné obci dobře žilo.

ZPRÁVY Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
V průběhu letošního roku byl v knihovně za přispění dotace z Ministerstva kultury ČR zaveden nový knihovní systém
Tritius. V rámci projektu „Automatizace
obecní knihovny Albrechtice v Jizerských
horách“, podprogram VISK 3, tak obec
získala finanční dotaci ve výši 24 000,- Kč.
V praxi to znamená, že knihy byly opatřeny čárovým kódem, přes který budou od
nového roku půjčovány. Dále budou mít
čtenáři možnost prostřednictvím webové aplikace, která se nachází na adrese:
www.merkur.tritius.cz/Carmen/library/
albrechtice, nahlédnout z pohodlí domova do katalogu knih naší knihovny. Zjistí

tak, jaké tituly se v knihovně nacházejí a
zda nejsou právě vypůjčeny.
Obec každoročně financuje nákup více
než 20 nových titulů. Další nové knihy
dostáváme jako sponzorský dar z nakladatelství Brána od PhDr. Zdeňka Doležala (místního chalupáře), za což mu velice
děkujeme. Knihovna taktéž v minulých
týdnech obdržela jako věcný dar knihy od
Ing. Milana Vokála (místního chalupáře),
za které také děkujeme.
Albrechtická knihovna pravidelně využívá služeb regionálního oddělení jablonecké knihovny a zapůjčením knih z jejich
výpůjčního fondu obohacuje nabídku no-

vějších titulů pro naše čtenáře. Již několik
let naše knihovna odebírá časopis Krkonoše a Jizerské hory a časopis pro spotřebitele dTest.
V případě, že čtenář má zájem o knihu,
která se v našem fondu nenachází, nabízím možnost ji zdarma zapůjčit v jablonecké knihovně.
Vzhledem k tomu, že albrechtická knihovna je pro některé starší občany špatně
dostupná, nabízím také možnost dovozu
vypůjčených knih domů. V případě zájmu
mě kontaktujte na tel. č. 734 111 529.
Věra Engeová
knihovnice
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ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
V KOSTELE SV. FRANTIŠKA Z PAULY
V SOBOTU 26.12. OD 16:00 HODIN
V letošním roce opět navazujeme na tradici
a na Štěpána pořádáme vánoční koncert
v našem kostelíku.
Srdečně zveme nejen obyvatele a návštěvníky naší
obce, ale i milovníky hudby z okolních obcí a měst.

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU
V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Středa

23.12.2015

8.00 – 17.00 hod.

Čtvrtek

24.12.2015 ZAVŘENO - SVÁTEK

Pátek

25.12.2015 ZAVŘENO - SVÁTEK

Pondělí

28.12.2015

8.00 – 17.00 hod.

Úterý

29.12.2015

8.00 – 14.00 hod.

Středa

30.12.2015

8.00 – 17.00 hod.

Čtvrtek

31.12.2015 ZAVŘENO - DOVOLENÁ

Pátek

1.1.2016

ZAVŘENO - SVÁTEK

Pondělí

4.1.2016

8.00 – 17.00 hod.
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY
24.12. ČTVRTEK

Štědrý den (půlnoční)

22.00 hod.

26.12. SOBOTA

Svátek sv. Štěpána

11.00 hod.

27.12. NEDĚLE

Svátek Svaté Rodiny

11.00 hod.

1.1. PÁTEK

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok)

11.00 hod.

NA OBECNÍM ÚŘADU JE JIŽ
K ZAKOUPENÍ KALENDÁŘ
S DOBOVÝMI FOTOGRAFIEMI
Z OBCE NA ROK 2016.

CENA 100,- KČ

