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Obecní úřad Albrechtice v Jiz. horách 226, PSČ 468 43
tel., fax: 483 381 504, http://www.albrechtice-jh.cz
e-mail:albrechtice@volny.cz

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám poděkoval za důvěru,
kterou jste nám, novému zastupitelstvu,
dali v komunálních volbách 2010.
Díky Vašim hlasům můžeme plynule
navázat na započatou práci z minulého
volebního období 2006 až 2010.
Vedle již naplánovaných oprav místních
komunikací, osvětlení, čističky odpadních
vod, kanalizace, hřbitova je také velmi
důležitý
rozvoj
kulturního
a
společenského života v obci.
Pravidelné pořádání Dne dětí, Vánočního
koncertu,
Adventního
večera,
rukodělných dílen v naší ZŠ, jarních a
podzimních výletů, cvičení žen a cvičení
matek s malými dětmi ve školní
tělocvičně. Pořádání mistrovských utkání
našeho fotbalového týmu a činnost občanského sdružení „Jizerské Albrechtice“ při
zvelebování naší obce - všechny tyto činnosti vedou k pravidelnému setkávání nás občanů
Albrechtic. K utváření našeho vztahu k místu kde žijeme i k aktivní spoluúčasti při
úpravách naší obce.
Chci Vám touto cestou, jménem nového zastupitelstva popřát hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce 2011.
Jaroslav Zeman
starosta
obce

PF 2011

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Nově zvolené zastupitelstvo:
1.

Jaroslav Zeman
starosta

preferenční hlasy

137

2.

Anna Kuřátková
místostarostka

preferenční hlasy

79

3.

Mgr. Hana Janušková
pref. hlasy
předseda kontrolního výboru

70

4.

Antonín Kučera preferenční hlasy
předseda finančního výboru

80

5.

Miroslav Zmrzlý preferenční hlasy
předseda stavebního výboru

86

6.

Pavlína Menclová preferenční hlasy

47

7.

Adam Hübner

61

preferenční hlasy

Miroslav Balatka u volební urny.

* Poznámka: Petr Hübner a později i Jan Novák se vzdali svého
mandátu. Do zastupitelstva obce nastoupila ze 4. místa Pavlína
Menclová.

Jiří Vanner připravuje vhození obálky do urny pod bedlivým
dozorem členů volební komise paní Sochorové a pana
Sedláka. (fotografie pořídil A.Bělonožník z Desné).

MUDr. Svárovská vhazuje
volební lístek. Pátek 15.10.2010.

Albrechtický zpravodaj
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Dětský den v Albrechticích – červen 2010
Tradiční akce obecního úřadu a místní ZŠ, Dětský den ve
stylu pirátů, se těšila velké pozornosti obyvatel údolí Kamenice.
Za krásného červnového počasí dorazilo do našeho
fotbalového areálu 150 obyvatel Albrechtic, Jiřetína, Horního
Tanvaldu. Zhruba 90 dětí mělo připraveno různé soutěže
obratnosti a dovednosti. Pro dospělé pak bylo zajištěno
občerstvení v kiosku u paní Magdy Jandové.
Po Dětském dnu následovalo mistrovské utkání domácích
Albrechtic, takže mnozí návštěvníci odcházeli domů až po 20.
hodině.

Zaměstnanec OÚ Vladimír Enge
jako pirát, vedle stojí M. Evjak ml.

Po skončení Dětského dne
Antonín Kučera a Jaroslav
Zeman. Pomocnou ruku při
organizaci Dětského dne podalo i
občanské sdružení „Jizerské
Albrechtice“.

Téměř k nepoznání byl v převleku
zastupitel obce Antonín Kučera.

I paní ředitelka Janušková měla
slušivý převlek. Právě připravuje
soutěže pro děti.

Srpnové povodně a pomoc Albrechtic postiženým

Několik týdnů rozvážela auta suché palivové dříví
z Detoa
Albrechtice
postiženým
občanům
v Chrastavě, Bílém Potoce a Řasnici. Většinou
starším občanům zůstala pouze kamna bez uhlí a
dříví.

Cesta ze Smědavy do Bílého Potoka byla na
mnoha místech zavalena a zcela neprůjezdná.
Na odklizení zavalené silnice se podílely T.S.
Albrechtice. Foto Srpen 2010.

Obecní úřad Albrechtice odeslal v říjnu 2010 dar
20.000 Kč do dětského domova v Raspenavě.
Rovněž přispěl i 20.000 Kč svému DSH za pomoc
při povodních
DSH Albrechtice obdržel dotaci 50.000 Kč od
Libereckého kraje na nákup čerpadla a
příslušenství.

Akce se zúčastnili:
Hasiči: Hübner Adam,
Hübner Roman, Hübner Jan,
Hübnerová Petra, Hübnerová
Romana, Mevald Libor,
Sluka Stanislav, Svárovský
Jaroslav, Válek Jindřich,
Zeman Miloslav
Dobrovolníci z řad občanů:
Mevald Dalibor, Urban
Michal, Suchochleb Josef,
Rýdl Jan, Kutilová Lucie.
Text: Adam Hübner
Albrechtičtí hasiči a dobrovolníci pomáhali v povodněmi zasažené Raspenavě od 9. do 17.srpna 2010.
Místa pomoci: Sociální ústav, Obecní úřad, 12 rodinných domů. Pracovní náplň: odklízení naplaveného
bahna, vynášení a likvidace kontaminovaného materiálu, čerpání sklepů a čištění studní...

Vítání prvňáčků
Jména prvňáčků - září 2010

Helena Kovářová
Albrechtice
Markéta Málková
Albrechtice
Jana Möwaldová
Albrechtice
Lucie Picková
Albrechtice
Veronika Vautová
Jiřetín p.B.
Marek Veverka
Horní Tanvald
Mgr. Janušková, ředitelka ZŠ, vítá
Lucinku Pickovou. Vlevo paní vychovatelka Engeová, vpravo starosta obce
Zeman.

Pro naše prvňáčky si připravili program žáci 2., 3., 4.
a 5. třídy ZŠ Albrechtice.
Na kytaru doprovází paní učitelka Hyxová (vpravo).

1.9.2010 slavnostní zahájení
školního roku starostou obce a
ředitelkou ZŠ.

Říjen 2010 - některé investiční akce v Albrechticích

Členové občanského sdružení Petr Studnička
a Martin Pertlíček dokončují montáž první
info-tabule „Poznej Albrechtice“. Přihlíží a
„kontroluje“ Petr Sochor.

Sobota 23.10. dokončený povrch pro kolečkové
brusle v areálu fotbalového hřiště. Pro děti a
dospělé uvedeme v roce 2011 do provozu
bruslařský okruh (dlouhý zhruba 300m), který
zajistí bezpečné sportování a rozšíří nabídku
sportovního vyžití v obci.

Pátek 22.10.2010. Křižovatka na Mariánské
Hoře u penzionu „Petr“ dostala nový
asfaltový povrch.

Vstupní vestibul do obecního úřadu prošel
koncem října 2010 úpravami. Bylo vyměněno
linoleum, osazen nový radiátor a zeď ozdobil
velký letecký snímek Albrechtic (vlevo na zdi).

Říjen 2010 – některé investiční akce v Albrechticích

Nové značení krajnic v úseku pošta pomník zvyšuje bezpečnost provozu na
této silnici. Říjen 2010.

Společná investice obce Albrechtice a
Krajské správy silnic – odvodnění
křižovatky a nový povrch silnice u
pomníku.
Firma Eurovia pokládá 15.10.2010 nový
asfalt.

Říjen 2010. Pan Aleš Zeman zatrubňuje
nebezpečný kanál u odbočky do
Vaberlochu. Zejména v zimě v tomto
úseku padala auta do metr hlubokého
příkopu.

Říjen 2010. Nový povrch místní
komunikace položila firma Eurovia v
úseku kaplička – chata Mariánka. Cena
tohoto úseku cca 600.000 Kč.

Požár „Říhovka“ neděle 24.10.2010
Neděle 24.10.2010. Časně
ráno vypukl požár v opuštěné
chalupě, která roky hyzdila
Říhovku. Vlastníkem objektu
byl od 80-tých let minulého
století
pan
Bubník
st.
z Prahy. Na snímku policie
ohledává místo požáru.

Nejdříve k požáru dorazily
profesionální hasiči z Tanvaldu a Jablonce. V jednu
chvíli vysoké plameny ohrožovaly i okolní domy.

V 8:30 měli požárníci plameny
pod kontrolou. Zleva: pan
Bubník ml., místostarostka A.
Kuřátková a pan Štěpánek z
Jiřetína

Podzimní výlet do Sklářské Poreby
Tradiční výlet našich občanů směřoval nejprve do vily Schowanek v Jiřetíně. Zde nám
pracovníci OÚ Jiřetín již na 7:30 připravili malé občerstvení . Zároveň nám starosta Josef
Kucín ukázal všechny současné expozice umístěné ve vile (staré lyže, historické dokumenty
firmy Schowanek, Tofa a Detoa a také expozici brouků a ptáků).
V 9:40 jsme již nastupovali v Kořenově do nové polské vlakové soupravy, která nás
odvezla po nově otevřené železnici do polské Sklářské Poreby (poslední vlaky zde jezdily
v roce 1945).
V úseku Harrachov - Jakuszyce jsme projížděli 880 m.n.m., což je nejvyšší poloha
úseku železnice v Polsku (*poznámka: v ČR je to Kubova Huť na Šumavě přes 1000 m.n.m.).
Ve Sklářské Porebě na nás již čekal pan Malý se svým autobusem a odvezl nás
k sedačkové lanovce Sklářská Poreba – Srenice.
Následovala cesta z Poreby přes Besedu do Pasek nad Jizerou na tradiční občerstvení do
hospody Hermína.

9:15 hod., nádraží Kořenov, vystupujeme
z autobusu a přecházíme na nástupiště na
vlak Kořenov - Sklářská Poreba.

Příjemné prostředí v hospodě Hermína. Pan
Sedlák dostal protekční „tuplák“ piva.
V pozadí pan Kuřátko si vychutnává sobotní
oběd.

Pan Feichtinger a Inka Zíbrová nastupují do
polského vlaku. Cesta z Kořenova do
Sklářské Poreby trvá 35 minut

Náš oblíbený průvodce, dlouholetý člen HS
Míra Morávek, bavil hospodu svými životními
zážitky.

Fotbalový tým FK Albrechtice - říjen 2010
Podzimní část - tabulka
Okresní přebor

Okresní soutěž

Třetí z generace Koldovských obléká dres Albrechtic.
Lukáš Koldovský (1989) vstřelil právě gól. Utkání
Albrechtice – Maršovice „B“ 4 : 2.
V našem týmu nejdříve nastupoval Víťa Koldovský
(1947), později jeho syn Víťa ml. (1970).

A. Kučera pomáhá J.Jandovi vést
Albrechtický tým, po několika letech kdy
se nám mužstvo téměř rozpadlo, přišla
silná generace místních fotbalistů a
mužstvo bojuje na špici okresní soutěže

I přes chladné počasí dorazilo na fotbal 22. října více
jak 60 diváků. O poločase se občerstvovali u Magdy
Jandové.

Něco málo z historie Albrechtic
Výstavba vodovodu v Albrechticích probíhala v letech 1986 až 1990. Většina dělníků
pocházela z továrny TOFA, po práci, v rámci placených brigád, stavěla místní vodovod.

Herbert Endler z Jiřetína
vodojemu nad Křížkem.

při

stavbě

Pohled od vodojemu směrem k penzionu
Hana.

Skupina „dělníků“ zleva: Pavel Šmíd,
Sláva Schreiber, Milan Bajcar a
s kolečkem pan Karvay.

Vedoucí stavby Jan Bajcar (v bílé košili), na
stavbě vodojemu, nám zapůjčil tyto dnes již
historické fotografie.

Něco málo z historie Albrechtic
Již od roku 1955 spojoval první
lyžařský vlek Albrechtice s Desnou (byly to
saně na laně s navijákem). V této době byly
například organizovány závody ve sjezdu ze
Světlého vrchu do Desné k porcelánce
(délka tratě byla cca 800 m). Startovalo se
mávnutím praporku a časoměřič u
porcelánky spustil stopky. Okolo roku 1957 1958 bylo započato se stavbou starého
vleku
dovezeného
z harrachovského
Čerťáku. Obrátka vleku byla v Albrechticích
nedaleko Zíbrů.
Zdeněk Vokatý se obrovskou měrou
zasloužil o výstavbu lyžařského areálu
Špičák, letos v září tragicky zahynul v Itálii
v Alpách. Na fotografii okolo roku 1977 je
zachycen most přes Bílou Desnou (byl
stržen povodní v roce 2002) a již neexistující
vlek z Desné do Albrechtic.

Dva průkopníci lyžování v Jizerských
horách, zleva Zdeněk Vokatý (1926-2010)
a Miloslav Zeman (1922-2003). Foto okolo
roku 1977.

Nedodělaný lyžařský vlek převezený z Harrachova okolo roku 1959. Pohled
z Albrechtic do Desné I. Za povšimnutí stojí, že v okolí kostela ještě nestojí
paneláky. Na stavbě vleku se podíleli: pánové Zeman, Švitorka, Hofman,
Hodboďové, Ptáčník, Václavič.

V obecní hospůdce sedí družstvo našich cvičenek. Ženy z Albrechtic a Jiřetína chodí
pravidelně 1x týdně cvičit do školní tělocvičny. Touto cestou cvičenky děkují
vstřícnému přístupu Obecnímu úřadu a ZŠ Albrechtice.

Říjen 2010. Starý vrak na
obecním parkovišti stál od jara
2010. V současné době byl
vrak již odklizen.
Bohužel
zákonné
lhůty
„vyzývání“ majitelů obdobných
vraků se počítají na měsíce.
Při odstraňování vraku nám
byla
nápomocna městská
policie z Desné (zjišťovala
majitele,
psala
výzvy
k
odstranění atd.).

Jubilanti

Paní Dorothea Vilémovská 2.6.2010
oslavila 65let.

Věra Menclová 6.7.2010 slavila 65let.

16.7.2010 oslavil Petr Žďánský 75let.

Pan Miroslav Kafka oslavil 28.8.2010
65let.

Herta
70let.

Pokorná

oslavila

7.11.2010

*29.6.2010 oslavila A. Hübnerová 75let

Jan Holešinský
70let.

oslavil

17.11.2010

*9.11.2010 oslavila M.Pospíšilová 75let.

