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1. ČERVNA 2018
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
SOUTĚŽE
ZLATÁ POPELNICE
Stejně jako každý rok se zástupci obcí a měst sešli v hotelu Ještěd na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Zlatá
popelnice. V této soutěži jsou oceňovány obce a města,
která v přepočtu na jednoho občana vytřídí za rok největší
množství odpadu. Albrechtice jsou od počátku existence
této soutěže (od roku 2005) vždy mezi ﬁnalisty. Množství
vytříděných odpadů za rok 2017 vyneslo naší obec na 3.
místo v „kategorii obec“ s ﬁnanční odměnou 5 000,- Kč.

10. ČERVNA
2018 DEN DĚTÍ
Sportovní areál u Kamenice ožil v neděli
10. června, základní a mateřská škola spolu
s obcí pořádaly dětský den. Děti i rodiče si
za krásného slunečného počasí užili krásný
den. Poděkování za organizaci a pomoc patří všem zaměstnankyním školy, zástupcům
obce i hasičům.

Při plnění úkolů si děti
užily spoustu legrace.

22. – 23. ČERVNA 2018 ŠTÍT ALBRECHTIC
45. ročník Štítu Albrechtic,
který se konal ve dnech
22.6. - 23.6.2018 ve Velkých
Albrechticích, přešel do
dějin. Akce byla dobře zorganizována a všichni byli
spokojení. Naši fotbalisté
se pod vedením kapitána
Jana Pipka mladšího probojovali až do ﬁnále skupiny B, ve kterém nakonec
podlehli Velkým Albrechticím. V celkovém pořadí se
tedy umístili na krásném
druhém místě. Za výbornou reprezentaci obce klukům děkujeme!
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AKCE SPOLKU JIZERSKÉ ALBRECHTICE V 1. POLOVINĚ ROKU 2018

19. KVĚTNA 2018
BRIGÁDA MARIÁNSKOHORSKÉ SCHODY

6. ČERVNA 2018 VESNICE ROKU

Hned po ránu jsme se sešli v hojném počtu
na vrcholku schodů. Jako každý rok bylo po
zimě hodně co dělat, aby schody byly pro
turisty opět pohodlně schůdné. Leželo přes
ně pár větších kmenů, na které byla potřeba
motorová pila. Schody jsou na jaře téměř zakryty spadaným zetlelým listím a místy i sesutou hlínou.
Vše jsme dali opět do pořádku, shrabali a
seškrábali nános hlíny a odklidili spadané
větve.
O zasloužený oběd a něco dobrého k pití se
postaral personál restaurace Permon.

Náš spolek byl požádán, aby prezentoval svou činnost na akci Vesnici roku. Místo jsme zvolili právě
na Mariánské Hoře u konce schodů,
kde jsme umístili nástěnku s prezentací jednotlivých akcí spolku.
Spolkovou činnost za nás prezentovali:

Děkujeme všem malým i velkým brigádníkům!

Simona Studničková- tvorba a
osazování informačních cedulí Poznej Albrechtice
Petr Smutný- každoroční úprava
běžeckých tratí v celém zimním
období
Andrea Nováková- Mikulášská
zábava, péče o Mariánskohorské
schody

Brigáda Mariánskohorské schody

Prezentace Vesnice roku

Jan Novák- Běh přes Tanvaldský
Špičák
Vše bylo zakončeno divadelním
představením, kde Jan a Andrea
Novákovi sehráli dobovou scénku o
tom, jak a proč kdysi Mariánskohorské schody vznikly. Byli odměněni
bouřlivým potleskem.
Velice nás těší, že i díky činnosti
našeho spolku letos naše obec Albrechtice v Jizerských horách získala ocenění v soutěži Vesnice roku –
bílou stuhu. Pro naší obec ocenění
znamená kromě prestiže i ﬁnanční
odměnu ve výši 600 tis. Kč.

9. ČERVNA 2018 7. ROČNÍK BĚHU PŘES TANVALDSKÝ ŠPIČÁK
Závodníci se začali sjíždět od brzkého
rána, které nikoho nenechalo na pochybách, že nás čeká horký den. Účast
byla jako již tradičně kolem 200 sportovců, z toho hlavního 9 km dlouhého
závodu se zúčastnilo 50 borců a borkyň. V mužích zvítězil jablonecký Vojtěch Prášil a mezi ženami byla nejrych-

lejší Lucie Vavrušková taktéž z Jablonce
nad Nisou.
Děkujeme všem sponzorům a těm,
kteří se na přípravě a realizaci závodů
podíleli, a také albrechtickým maminkám, které napekly výborné koláče pro
unavené závodníky.
Náš spolek nemá nic společného s

politickým uskupením JIZERSKÉ ALBRECHTICE, které kandiduje do zastupitelstva naší obce. Jedná se pouze o
shodu názvů.
Za všechny členy spolku
Jizerské Albrechtice Jan Novák

Běh přes Tanvaldský Špičák
www.albrechtice-jh.cz | 03
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21. ČERVENCE 2018 VETERÁNEM ZA KRTEČKEM
Zábavný den pro celou rodinu „S veteránem za krtečkem
do Jizerských hor“ se konal za ideálních podmínek, bylo
slunečno - bez mráčků a kapek. I díky skvělému počasí se
letošního ročku zúčastnil rekordní počet posádek historických vozů a motocyklů - 138, i rekordní počet diváků.
Opravdu bylo na co se dívat – naleštěné plechové krásky
a posádky v dobových kostýmech potěšily oči znalců i
laiků. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo ve sportovním areálu u Kamenice.
Za spolupráci děkujeme městu Desná, obci Kořenov
a ﬁrmě DETOA.

11. SRPNA 2018 ČESKOSLOVENSKÝ LEV
Ve sportovním areálu u Kamenice proběhlo přátelské fotbalové utkání mezi místními starými pány a uskupením Československý lev. Za ten se představili bývalé i
současné osobnosti sportovního i kulturního života na čele s Antonínem Panenkou, Ladislavem Jurkemikem, Tomášem Skuhravým, Martinem Procházkou, Petrem Vondráčkem a dalšími. Samotné utkání, které s přehledem řídili Václav Albl
společně s Petrem Smoleňákem, skončilo 5:5. Samotný výsledek nebyl zas tak důležitý, především šlo o zábavu a příjemně strávené odpoledne. To si společně s
hráči užilo téměř 300 návštěvníků. Za výbornou organizaci děkujeme přátelům
Albrechtic Václavu Bílkovi, Robertu Bubníkovi, předsedovi TJ Albrechtice / Jiřetín
Janu Pipkovi ml.
Jaroslav Zeman, starosta

Mužstvo osobností české kultury a sportu (horní řada – druhý
zleva Roman Skuhravý, čtvrtý zleva Antonín Panenka, pátý zleva
Jan Berger, šestý zleva Laco Jurkemik, osmý zleva Leoš Noha,
spodní řada zleva: Václav Bílek, Petr Vondráček, Dušan Herda,
šestý zleva Tomáš Vlasák )

04 | www.albrechtice-jh.cz

Mužstvo Albrechtic (horní řada zleva: Sucharda, Vlček, Brabec,
Adamský, Koldovský, Hausa, Šoun, Kučera, spodní řada zleva:
Zmrzlý, Bartel, Adensan, Lurský, Jura, Jelínek)
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15. SRPNA 2018 VESNICE ROKU
V kulturním sále vítězné obce Tatobity
proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků prestižní soutěže obcí Libereckého
kraje „Vesnice roku“. Albrechtice získaly
ocenění „BÍLÁ STUHA“ za činnost mládeže, které je spojeno s odměnou 600
tis. Kč na další rozvoj obce.
Hodnotící komise své rozhodnutí zdůvodnila pochvalou jednotlivých počinů:
Nejenom obec Albrechtice v Jizerských
horách , ale i místní spolky a sdružení
vytvářejí podmínky pro trávení volného času mládeže. Od září 2017 byla
otevřena v obci nová knihovna, která
nabízí prostornější a modernější prostory v přízemí, než původní knihovna
v hůř přístupném 2. patře. Knihovnicí
je paní vychovatelka ze školní družiny, která vede děti již od útlého věku
k pravidelné četbě knih. Knihovna se
také pravidelně zúčastňuje akce pro

děti „Noc s Andersenem", jejímž cílem
je probudit u dětí zájem o čtenářství.
Pro děti, které nocují v knihovně je připraven bohatý program motivovaný
dílem vybraného dětského autora.
V obci se nachází mateřská škola i
základní škola. Ta zajišťuje výchovu
a vzdělávání dětí 1. – 5. ročníku z Albrechtic, ze sousední obce Jiřetína
pod Bukovou a části Tanvaldu. Škola
se zaměřuje na environmentální výchovu, výtvarnou výchovu a rozvíjí v
dětech sportovní dovednosti a kladný
vztah ke zdravému pohybu. Děti již od
mateřské školy pravidelně absolvují lyžařské výcviky. Děti, které jsou místní a
navštěvují školské zařízení v Albrechticích, mají výrazné slevy na lyžařské
permanentky. Škola je také významným organizátorem a pomocníkem
při pořádání různých společensko-kulturních aktivit. Veřejností vyhledávané
jsou například tvořivé a keramické díl-

Starosta Jaroslav Zeman s ředitelkou ZŠ
a MŠ Mgr. Hanou Januškovou na slavnostním vyhlášení
v Tatobitech.

ny, které v rámci mimoškolních aktivit
pořádají paní učitelky nejenom pro
děti a mládež.
V rámci mezigeneračního setkávání se
již tradicí stala adventní posezení se
seniory, kterým děti z místní základní a
mateřské školy připravují kulturní program a vyrábí menší dárky. Obec úzce
spolupracuje se ZŠ a MŠ Albrechtice
v Jizerských horách na pořádání Dětského dne a Mikulášské nadílky. V obci
též funguje sportovní kroužek pro děti
„Albrechtík", který vede děti k pohybu
v kroužku, pořádá dětské i zimní příměstské tábory.
Spolek Jizerské Albrechtice se zasloužil o vznik běžkařských stop, které využívají nejenom dospělí, ale i děti a
mládež. O údržbu těchto běžeckých
okruhů se stará za pomoci zapůjčené
techniky od Ski areálů DETOA a Světlý
vrch. Spolek také pořádá Běh přes Tanvaldský Špičák.

Poděkování za zpracování přihlášky a přípravu prezentace v
soutěži Vesnice roku patří Pavlíně Klížová a Miroslavě Havlíkové
z obecního úřadu.

www.albrechtice-jh.cz | 05
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1. ZÁŘÍ 2018 DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO
SYSTÉMU  BEZPEČNOST NEJEN PRO DĚTI
Za sychravého chladného počasí naše obec společně se složkami
integrovaného záchranného systému a armády pořádala tradiční
Den IZS. Akce započala dopolední soutěží jednotek dobrovolných
hasičů v požárním útoku. Odpoledne se jednotlivé složky IZS prezentovaly v dynamických ukázkách. Přesto, že počasí akci příliš nepřálo,
zúčastnil se jí hojný počet soutěžících družstev i diváků, pořadatelé
organizaci zvládli na výbornou.
Hlavními organizátory akce jsou HZS Libereckého kraje a Obec
Albrechtice v Jizerských horách. Přípravy, organizace a koordinace
všech českých a polských účastníků zabere zhruba tři čtvrtě roku.
Za naší obec byla organizací pověřena Pavlína Klížová z obecního
úřadu.

Stánek vězeňské služby Rýnovice

Eskort nebezpečného vězně, dynamická ukázka vězeňské služby
Rýnovice

Armáda ČR – ukázka boje na blízko

Společná ukázka zásahu hasičů a záchranářů při dopravní
nehodě

Starosta Jaroslav Zeman s polskou tlumočnicí
Helenou Jankowskou

Zleva Pavlína Klížová – obecní úřad, Jan Cigler - vězeňská služba, Jaroslav Zeman – starosta obce
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22. ZÁŘÍ 2018 VÝLET SENIORŮ DO KOŘENOVA
Senioři a jejich rodinní příslušníci vyjeli na podzimní výlet do Výtopny a Muzea ozubnicové dráhy v Kořenově. Po prohlídce
výlet zakončili v Restauraci U Zvonku v Kořenově - Polubném.

HASIČSKÁ SEZÓNA 2018

Kosení trávy na pozemku u hasičské
zbrojnice.

V měsíci květnu proběhla pravidelná
školení členů jednotky a soutěž v požárním útoku O Jizerský pohár v Des-

Pálení klestu v lokalitě za školou.

né, kde naši hasiči úspěšně odzkoušeli
nové úpravy požárního čerpadla. V
měsíci červnu hasiči provedli v rámci
brigádnické výpomoci obci úklid a pálení větví po těžbě dřeva na obecních
pozemcích. Tentýž měsíc v rámci Dětského dne U Kamenice připravili hasiči
stanoviště, na kterém si mohly místní
děti vyzkoušet střelbu ze vzduchové

pušky. Na konci srpna
již podruhé v tomto
roce provedli hasiči
brigádnicky posekání
trávy v okolí bytového domu č.p. 24. Dne
1.září se naše soutěžní
družstvo za vytrvalého
deště zúčastnilo domácí soutěže O Zlatou
proudnici, která proběhla v rámci Dne IZS
Soutěž v požárním útoku v rámci Dne IZS.
v Albrechticích. Soutěžní družstvo čekají
v letošní sezóně ještě
průzkumem lesního porostu,
ktedvě soutěže, Tanvaldský pohár a Me- rý prováděly jednotky z Tanvaldu a
moriál BK na Smržovce. Na měsíc září Smržovky se prokázalo, že se jednalo
mají albrechtičtí hasiči naplánovánu pouze o planý poplach. Po dohodě s
návštěvu Mateřské školy, kde společně velitelem zásahu jednotka Albrechtice
s psovodem Městské policie předve- uklidila připravený zásahový materiál a
dou dětem své dovednosti a techniku. kolem sedmé hodiny večerní se vrátila
V měsíci říjnu pak hasiči provedou ka- zpět na svou základnu.
ždoroční přípravu našeho zásahového
Autor textu: Mgr. Adam Hübner
vozidla DA 8 Avia na technickou kontrolu
PLANÝ POPLACH PROVĚŘIL PŘIPRAVENOST NAŠICH HASIČŮ
Dne 1. června krátce před šestou hodinou večerní byla jednotka Albrechtice povolána Operačním střediskem
krajských hasičů k údajnému požáru
lesního porostu v blízkosti železniční
stanice Antonínov. Jednotka hasičů
naší obce vyjela na místo události do
Antonínova, kde provedla průzkum
úseku koryta řeky Kamenice a nezbytnou přípravu pro případné čerpaní
vody. Dalším přibližně půlhodinovým

Při zásahu u požáru elektrického
vedení na Mariánské Hoře 12.9.2018.
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ŘÍJEN – VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Složení nového zastupitelstva:

Počet získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty
Kandidátní listina ODS

Volební strana 1 – Občanská demokratická strana

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

Pořadí
zvolení /
náhradníka

1

Zeman Jaroslav

119

21,83

1

*

2

Kučera Antonín

91

16,69

2

*

3

Menclová Pavlína

73

13,39

3

*

4

Mašková Jana

67

12,29

1

5

Scharf Emil

56

10,27

3

6

Pipek Jan

66

12,11

2

7

Jandová Jana

48

8,8

4

8

Uhlířová Alena

16

2,93

5

9

Kafka Jindřich

9

1,65

6

poř.

Jaroslav Zeman

119

číslo

Antonín Kučera

91

Pavlína Menclová

73

Volební strana 2 – ZA OTEVŘENOU OBEC
Mgr. Adam Hübner

70

Jan Novák

67

Petr Smutný

59

Volební strana 3 – JIZERSKÉ ALBRECHTICE
Miroslav Zmrzlý

70

Kandidátní listina ZA OTEVŘENOU OBEC
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů

Počet hlasů
abs.

v%

Pořadí zvolení /
náhradníka

Mandát
*

1

Hübner Adam Mgr.

70

15,9

1

2

Hušková Martina

54

12,27

1

3

Novák Jan

67

15,22

2

4

Schořovská Zuzana Bc. DiS.

42

9,54

2

5

Smutný Petr

59

13,4

3

6

Pospíšil Karel

45

10,22

3

7

Sluka Stanislav

42

9,54

4

8

Hübnerová Jana

37

8,4

5

9

Tlapák Jan Bc.

24

5,45

6

abs.

v%

Pořadí zvolení /
náhradníka

Mandát

Kandidátní listina JIZERSKÉ ALBRECHTICE
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů

*
*

1

Zmrzlý Miroslav

70

24,91

1

*

2

Janušková Hana Mgr.

55

19,57

1

-

3

Kubátová Šárka

20

7,11

4

-

4

Vejražka Štěpán

38

13,52

3

-

5

Hušek Jiří

14

4,98

5

-

6

Balatka Miroslav

46

16,37

2

-

7

Vodička Zdeněk

18

6,4

6

-

8

Mihalík Ladislav

12

4,27

7

-

9

Herrmann Tomáš

8

2,84

8

-
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OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR INFORMUJE
Vážení občané obce Albrechtice
v Jizerských horách, s nadcházející
zimní sezónou se vaše obec dostává
do popředí zájmu jak turistů, tak i policistů našeho Obvodního oddělení ve
Smržovce. V poslední době jsme zaznamenali mírný nárůst kriminality, ke
kterému došlo nejenom v Albrechticích, ale i v okolních obcích. Od mého
posledního příspěvku z května roku
2018 jsme na katastru obce prověřovali následující případy:
 poškození pneumatik tří osobních
vozů – místo činu nebylo prokazatelně
zjištěno, ale skutek vyšel najevo ve Vaší
obci, odborným ohodnocením vzniklé
škody byla věc nakonec kvaliﬁkována
jako přestupek proti majetku,
 krádež vloupáním do pásového rypadla – v souvislosti s probíhající opravou místní pozemní komunikace došlo
k vloupání neznámým pachatelem do
odstaveného bagru a k odcizení nafty,
 krádež autobaterií z odstaveného
nákladního vozu – pachatel vnikl do
areálu Technických služeb a odcizil
dvě autobaterie z nákladního vozu ke
škodě obce Albrechtice v Jizerských
horách,
 krádež vloupáním do dvou bister
ve ski areálu Tanvaldský Špičák II – pachatel po násilném vniknutí odcizil z
vnitřních prostor vybavení ve značné
hodnotě,
 tři případy schválností v souběhu s
hrubým jednáním mezi obyvateli obce
v rovině přestupku,
 dva případy porušení pravidel
provozu na pozemních komunikacích
rovněž v rovině přestupku.
V případech, kdy si pachatel zjedná vstup do objektu násilím, nehledí
na způsobené škody, a proto často v
souběhu s přečinem krádeže je naplněna i skutková podstata přečinu poškození cizí věci. Ve většině případů se
opravdu nejedná o „čistou práci“. Pachatel při svém počínání působí značný hluk, který se v nočních hodinách
rozléhá v širém okolí. Jestliže zaregistrujete podezřelé zvuky, pohyb podezřelých osob a vozidel, nemějte obavy
z odmítnutí a volejte na linku 158. Vaše

oznámení rádi prošetříme. Pro ilustraci jsem pro Vás vybral dvě fotograﬁe z
místa činu, které hovoří za vše…
Nárůst kriminality je zaznamenán na
celém Územním odboru Jablonec nad
Nisou, a pokud si mohu dovolit soudit,
jedná se o opakující cyklus, který je
nyní na vzestupu.
Vánoční svátky a oslavy Nového roku,
které k vám každoročně přijíždí slavit návštěvníci nejenom z Čech, přitahují pozornost kriminálních živlů.
Jejich pozornost bude zaměřena na
odložené lyžařské vybavení, věci v
úložných boxech umístěných na střechách vozidel, věci uvnitř vozidel a
samozřejmě i na vozidla samotná.
Tedy, neponechávejte žádné cenné
věci ve vozidlech, veškeré lyžařské vybavení Vaše či hostů bezpodmínečně
uklízejte a před odchodem od svého
vozu vždy fyzicky zkontrolujte uzavření
jeho dveří. Opravdu často se setkáváme s případy, kdy poškození neví, zda
své vozidlo uzamkli. Na parkovištích
s velkým množstvím zaparkovaných
vozidel, pak raději využívejte klasické
uzamknutí dveří vozu klíčem. Pachatelé jsou vybavení moderní technikou a
spoléhat na zamykání vozu dálkovým
ovladačem se nemusí vyplatit.
V příštím roce 2019 pro Vás připravujeme společně s představiteli obce
besedu, která nyní nebude zaměřena
pouze na seniory. Besedy se budou
moci zúčastnit všichni, kteří mají zájem
o aktuální informace z oblasti prevence kriminality. Jsem přesvědčen, že
atmosféra bude v přátelském duchu,
stejně jako v minulosti a bude přínosem všem, kteří se jí zúčastní. O konání
besedy budete včas informováni.
Za Policie České republiky, především
za náš kolektiv ve Smržovce, Vám přeji
klidné prožití Vánočních svátků a oslav
Nového roku.
S pozdravem
npor. Bc. Ondřej Tuláček
vedoucí obvodního oddělení
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Prázdniny utekly jako voda v Kamenici a je tady 3. září a slavnostní zahájení nového školního roku. Letos jsme mezi námi
přivítali šest prvňáčků – Karlu Jandovou, Marka Kubička, Františka Koldovského, Maxe Moudrého, Emmu Smutnou a Lukáše Valeše. Přejeme jim hodně školních úspěchů, dobré kamarády, a aby se jim ve škole líbilo.

ZAHAJOVACÍ POBYT
Vyvěračka s podzemní jeskyní Bartošova Pec je unikátním krasovým jevem. Na toto zajímavé místo jsme se letos vypravili
na zahajovací pobyt do penzionu Bartošova pec. Na výletech jsme viděli mnoho krásných pamětihodností Českého ráje
(rozhledna Kopanina, hrad Frýdštejn, skalní město Drábovna, zajímavý Dům přírody Českého ráje v Dolánkách a Dlaskův
statek). V penzionu si pro nás připravili úžasné aktivity – stříleli jsme ze vzduchovky, lukem, plavili se na raftech, prolézali
lanovou dráhu. Zkusili jsme si i geocaching, a i když jsme GPS měli poprvé v rukou, nikdo se neztratil .
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VÁNOČNÍ DÍLNY
Když v předvánočním čase svítí dlouho do noci okna školy, všichni již vědí, že se konají Vánoční dílny. Letos se sešlo více
než devadesát zájemců a každý si odnášel několik dárečků nebo ozdob. Nechybělo občerstvení, dobrá nálada a zápal pro
práci.
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OPRAVY A BUDOVÁNÍ V OBCI
OPRAVY VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Nový nástřik přechodu pro chodce u základní školy

Pravidelné obnovování značení přispívá ke zvýšení bezpečnosti
dopravy

PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE NA HŘBITOVĚ
Stavební ruch se letos nevyhnul ani našemu hřbitova. S ﬁnančním přispěním Ministerstva zemědělství byla opravena
páteřní komunikace, obec ze svého rozpočtu k cestě instalovala lampy osvětlení a upravila prostor kolem pomníčku před
hřbitovem. Celou zakázku prováděla ﬁrma TS Albrechtice, veřejné osvětlení instaloval Ing. Miloš Rydval správce VO v obci.

ÚPRAVA PROSTORU U POMNÍČKU PŘED HŘBITOVEM
Dozorování a koordinace prací na opravě cesty na hřbitově a úpravu prostoru kolem pomníčku bylo úkolem místostarosty
Antonína Kučery.
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ÚDRŽBA PROSTORU KOLEM SCHOWANKOVY HROBKY
Zaměstnanec obce Vladimír Enge zbavil dlažbu i kamenné sloupy mechu a nečistot pomocí vysokotlakého čističe.

DOKONČENÍ KOMPLETNÍ OPRAVY
STŘECHA KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z PAULY
Díky dotaci Ministerstva zemědělství byla letos dokončena kompletní oprava střechy našeho kostela. Střecha byla opravována na etapy celkem 4 roky a náklady přesáhly 1,4 mil. Kč. S ﬁnancováním dotačně pomohlo Ministerstvo kultury – 180 tis.
a 200 tis. (administrace 2 dotací Pavlína Klížová), Ministerstvo zemědělství - 420 tis. (administrace dotace Pavlína Klížová),
Obec Albrechtice v Jizerských horách přispěla celkem 343 tisíci, byly použity i prostředky z pojistného plnění pojišťovny
(zlomený kříž v roce 2014) - 96 tis., vlastní podíl Římskokatolické farnosti činil 180 tis. Na jaro příštího roku je naplánována
oprava zemnění hromosvodu a tím bude oprava střechy zcela uzavřena.

PLACENÁ PARKOVIŠTĚ V OBCI
Od letošního prosince jsou parkovací plochy u hájovny na Mariánské Hoře, pod hasičárnou a pod penzionem Hana zpoplatněny. Paušální tarif placeného stání činí 50,- Kč na max. 24 hodin. Předpokládáme, že příjem z parkovacích stojanů
postupně pokryje náklady na pořízení automatů a v budoucnu přispěje na úpravy parkovišť i zimní údržbu.
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NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U POŠTY A U JIZERKY

LIBERECKÝ KRAJ POKRAČOVAL
V OPRAVĚ KOMUNIKACE ÚDOLÍM KAMENICE
Liberecký kraj v letošním roce navázal na loňskou rekonstrukci povrchu silnice Údolím Kamenice opravou zdi, která je důležitou součástí vozovky, prakticky drží podkladové i vrchní vrstvy komunikace tam, kde mají být. Letošní náklady na tuto
část celkové rekonstrukce silnice Údolím Kamenice přesáhly 19 mil. Kč. Vedení obce jedná s Libereckým krajem a Krajskou
správou silnic Libereckého kraje o pokračování v opravě dalšího úseku.
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OPRAVY KANALIZACE A ÚDRŽBA
V ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD
Obec každoročně na opravy a provoz kanalizace a čistírny vynakládá nemalé prostředky. V letošním roce se náklady na
nutné opravy, údržbu a provoz vyšplhaly ke 2,5 mil. Kč.

Nátěr kovových konstrukcí a zábradlí v ČOV

Nová vjezdová vrata do budovy ČOV

Výměna části potrubí kanalizační stoky na parkovišti Špičák II

Šachta na parkovišti Špičák II před opravou a po opravě
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SPOLEČNOST SVS, A.S. OPRAVUJE VODOJEM NA KŘÍŽKU
Na střeše vodojemu na Křížku vzniká nové vyhlídkové místo, kde bude umístěna panoramatická mapa s popisem horských
vrcholů a naučné cedule o “výrobě“ vody.

Interiér vodojemu bez vody - v čase rekonstrukce

Průběh a výsledek opravy exteriéru vodojemu

TJ BIŽUTERIE STAVĚLA
NOVOU SEDAČKOVOU LANOVKU NA ŠPIČÁKU
Od jara probíhal na Špičáku čilý stavební ruch - TJ Bižuterie budovala novou sedačkovou lanovku. V těžko dostupném terénu pomáhal se stavebními pracemi dokonce i vrtulník. Dovednost pilota můžete obdivovat na webu obce v sekci FOTO/
VIDEOGALERIE (https://www.albrechtice-jh.cz/obec-1/foto-videogalerie/), kde jsou umístěny odkazy na dva videozáznamy a řada fotograﬁí.
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DALŠÍ ČÁST CHODNÍKU
A SOUVISEJÍCÍ REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Letos obec ﬁnancovala další úsek chodníku na hlavní silnici. V souvislosti s touto stavbou byla zrekonstruována i další větev
veřejného osvětlení. Kabely vrchního vedení zmizely, byly instalovány nové stožárky a na ně byly osazeny nové lampy.

KNIHOVNA V NOVÝCH PROSTORÁCH
PŘÍZEMÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE LÍBÍ
Místní knihovna se díky prostoru stále rozrůstá o nové tituly. Za každoroční přírůstek
nových knih velice děkujeme panu PhDr.
Doležalovi, majiteli nakladatelství BRÁZDA.
Pokud jste si o novou knihu nenapsali Ježíškovi, zavítejte do naší knihovny, o dobré
čtení nebudete mít nouzi.
Naše nová knihovna se líbila i hodnotící
komisi Libereckého kraje, která se rozhodla
letošní titul „Nejlepší knihovna Libereckého
kraje roku 2019“ spojený s ﬁnanční odměnou udělit právě nám. Velice děkujeme
naší paní knihovnici Věře Engeové, bez její
obětavé práce by knihovna nemohla fungovat. Zároveň jí gratulujeme k zaslouženému ocenění.
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KALENDÁŘ S HISTORICKÝMI FOTOGRAFIEMI
CENA KALENDÁŘE VELIKOST A4  100, KČ, VELIKOST A3  200, KČ.

24. prosince 2018
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
v ALBRECHTICÍCH v J. h.
v kostele sv. FRANTIŠKA Z PAOLY

ve 22:00 hodin
při této půlnoční mši si můžete odnést Betlémské světlo
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JUBILANTI V ROCE 2018
Pipková Věra - 85 let
Pavlíček Stanislav – 80 let
Scharfová Charlotta – 80 let
Svárovská Vlastimila – 80 let
Novotná Marie – 75 let
Voborníková Dáša – 75 let
Kottík Karel – 75 let
Skoupilík Miroslav – 70 let
Kafková Miluše – 70 let
Karchová Ivana – 70 let
Škroch Jiří – 70 let

Rochová Alena – 70 let
Sieber Jan – 70 let
Anděl Karel – 70 let
Hušek Jiří – 70 let
Bukvicová Eva – 70 let
Janušková Hana – 65 let
Fričová Olga – 65 let
Šindelářová Jana – 65 let
Kubelka Jiří – 65 let
Kubelková Růžena – 65 let
Mihalík Ladislav – 65 let
Horáková Milada – 65 let
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ
BOHOSLUŽBY
V ALBRECHTICKÉM KOSTELE 2018
24.12.

PONDĚLÍ

Štědrý den (půlnoční)

22,00h

při této mši si můžete odnést Betlémské světlo

26.12.

STŘEDA

Svátek sv. Štěpána

11,00h

při této mši si můžete odnést Betlémské světlo

30.12.

NEDĚLE

Svátek Svaté rodiny

11,00h

1.1.2019 ÚTERÝ

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
11,00h
(Nový rok)

6.1.2019 NEDĚLE

Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)

11,00h
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