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Vážení spoluobčané,
blíží se konec našeho volebního
období (2006-2010), ve kterém jste nám
dali důvěru.
V tomto posledním Zpravodaji
Vám chci přiblížit výsledky naší práce
za celé čtyřleté období, ale také Vám
chci poděkovat za trpělivost při všech
úpravách, opravách i stavbách, které
v naší obci v této době proběhly.
Doufám, že jsme Albrechtice více
přiblížili obcím, které každoročně
vyhrávají populární soutěž „Vesnice
roku“. Pevně věřím, že i naše obec má
šanci jednou tuto soutěž vyhrát.

Za náš největší úspěch považuji, že i v ekonomicky těžkých letech jsme
dokázali zdvojnásobit obecní rozpočet. Obešli jsme se bez zadlužování i přesto, že
jsme investovali v obci více jak 26 milionů korun. Volební období končíme navíc se
zhruba 10-ti milionovým přebytkem, který bude sloužit novému zastupitelstvu
k dalšímu rozvoji našich Albrechtic.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám v našem úsilí byli nápomocni :
Lence Vurmové pracovnici OÚ, Mgr. Januškové ředitelce ZŠ, Ing. Koreňovi z
Euroregionu NISA, vedení KSSLK, Krajskému úřadu Libereckého kraje, Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu v Hradci Králové, Městské policii Desná, Policii
ČR Smržovka.
Děkuji také kolegům ze zastupitelstva za větší, či menší podporu v mém
čtyřletém mandátu.
Jaroslav Zeman
starosta
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V roce 2007 byla opravena silnice ve Vaberlochu.
Oprava stála zhruba 1,4 mil. Kč. V tomto roce se
nám podařilo vyjednat 7 mil. Kč na opravu krajské
komunikace od pomníku na Mariánskou Horu a
dále do Josefova Dolu.
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Slavnostní otevření nově opravené krajské silnice na
Mariánskou horu, 5.10.2007.
Cena opravy činila 7 mil. Kč.

Rok 2008. Z fondu SZIF jsme obdrželi dotaci na
opravy obecních komunikací. Část dotace byla
použita na opravu úseku od Bittnerů směrem
k hájovně. Náklady dosáhly cca 4 mil. Kč.

Další místní cesta u pensionu Jana, která byla
opravena z prostředků fondu SZIF. Od roku 2008
je povrch pokryt asfaltem.

Albrechtický zpravodaj

Pokládka nového asfaltu na Mariánské
Hoře firmou Stavby silnic a železnic SSŽ. Financováno z fondu SZIF. Rok
2008.
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V roce 2009 byl položen asfalt ve „Zlaté uličce“ od pensionu
Josef k Pipkovým a ke Kuníkovým.

Rok 2009. V rámci oprav byl odvodněn sjezd ze
„Zlaté uličky“ na hlavní silnici a podobně byla
opravena cesta u Chlumů (odvodnění a nový asfalt).
Celkové náklady na opravu těchto místních
komunikací dosáhly 500.000 Kč.

Hlavní silnice a její dezolátní stav v dubnu 2009.
Poslední oprava proběhla v roce 1978.
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V roce 2009 jsme odstranili nevyhovující obecní
garáže za školou.

Na podzim 2009 jsme vybudovali přístřešek pro
obecní techniku. Celkové náklady na přestavbu
prostorů za ZŠ včetně opravy kanalizace dosáhly
1.600.000 Kč.
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Při rekonstrukci prostoru po bývalých garážích za ZŠ
byla také obnovena kanalizace (ze staré popraskané
kanalizace volně unikaly splašky do půdy).

V roce 2010 jsme vyměnili stará okna na ZŠ. Nová
plastová okna respektují původní historické dělení oken.
Cena nových oken 550.000 Kč (na tuto investici jsme
obdrželi krajskou dotaci ve výši 200.000 Kč). V roce
2009 jsme vyměnili dlažbu a rozpadlý plot před ZŠ.
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Také staré elektrické rozvody ve škole již dosloužily.
Neustálé opravy zatěžovaly chod ZŠ a OÚ. Nová
elektroinstalace přišla na více jak 300.000 Kč. Fotografie
ze srpna roku 2010.

Obec také pořídila za 130.000 Kč nové lavice a
osvětlení ve třídách tak, aby naše škola
splňovala přísné hygienické normy.

240.000 Kč jsme investovali v roce 2007 a 2008 do
našeho fotbalového areálu před tradičním fotbalovým
turnajem o Štít Albrechtic, který se konal u nás
naposledy v roce 1983.

Po více jak 26 letech prošly úpravou i fotbalové
kabiny. Opravena byla v roce 2008 v rámci
lyžařského MS v Liberci i příjezdová silnice za
600.000 Kč (prostor před kabinami sloužil MS
v Liberci jako zásobárna technického sněhu).
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V roce 2008 jsme provedli výměnu osvětlení od
pošty směrem na Josefův Důl v hodnotě 120.000
Kč.

V roce 2008 započala úprava „parčíku“ u
hasičárny za 140.000 Kč.
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V roce 2009 byla zprovozněna kanalizační větev u
Svárovských za 700.000 Kč. Na kanalizaci přispěli
i majitelé objektů, kteří se připojili na naši
kanalizační síť.

V rámci rekonstrukce hlavní silnice jsme opravili i
prašné parkoviště u obchodu s potravinami. V roce
2010 jsme dokončili úpravy parku nad parkovištěm.
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Srpen 2010. Hotové parkové úpravy u obchodu.
Chybí již jen dosadit informační tabuli s mapou a
textem o Albrechticích.

Jaro 2010. Každoroční tání sněhu přinášelo velké
množství povrchové vody, která volně stékala po
hlavní silnici a podmáčela sklepy přilehlých domů
a vymílala krajnice hlavní silnice.

Léto 2010 odvodnění křižovatky u pomníku
začalo již u Hübnerů, další odvodnění bylo
zbudováno nad pensionem Lucie. Nově opraven
byl i propustek od pomníku směrem k potoku.
Celá křižovatka dostane i nový asfaltový povrch.
Celkové náklady dosáhnou 2.500.000 Kč.

Po odvodnění křižovatky započaly úpravy okolí
pomníku. Zcela nově bude postavena autobusová
zastávka, která bude vhodně začleněna do
prostoru u pomníku. Renovací projde i samotný
pomník obětem I. a II. světové války.
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V roce 2008 jsme na vjezdech do obce umístili vítací
tabule s obecním znakem.
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V roce 2010 jsme nechali vypracovat dopravním
expertem
pasport
dopravních
značek
na
komunikacích v katastrálním území Albrechtic. Podle
tohoto pasportu jsme umístili dopravní značky tak,
aby odpovídaly současným předpisům. Nové značky
zvyšují bezpečnost našich občanů.

V roce 2010 se obecní hospůdka dočkala odvodnění a
odizolování základů. Celkové náklady se vyšplhaly
zhruba na 140.000 Kč.
V letech 2007-2010 jsme také postupně odstraňovali
nebezpečné stromy v okolí místních komunikací.
Náklady na odstranění těchto stromů dosáhly více jak
200.000 Kč.
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V roce 2010 jsme opravili také za více jak 80.000 Kč
nejstarší objekt v obci. Kaplička na Mariánské Hoře
dostala novou střechu.

Populární Vánoční koncerty
probíhají již od roku 2002.

v Albrechticích

Obec
se
také
pravidelně
„prezentovala“
v celostátních televizích prostřednictvím Toulavé
kamery na ČT 1 a Cyklotoulkách a Běžkotoulkách
Michala Jančaříka na TV PUBLIC.

Naše škola pravidelně pořádá pro děti a rodiče
Mikulášskou nadílku v našem kostele.
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Jarní a podzimní výlety občanů Albrechtic
organizujeme pravidelně od roku 2007 (2003-2006
výlety organizovala firma DETOA Albrechtice).
Fotografie z jarního výletu na Sychrov v roce 2008.

Obecnímu úřadu se také podařilo založit tradici
Adventních večerů. Vrcholem programu je vystoupení
dětí z místní základní školy.
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Fotografie z jednoho z nejkrásnějších výletů na Zlaté
návrší v Krkonoších. Fantastický výhled byl odměnou
pro všechny účastníky. Září 2010.

Obec ve spolupráci se školou pořádá každoročně i
Dětský den. Letos proběhl v námořnicko – pirátském
stylu. Na fotografii v maskách jsou naše paní
učitelky, obecní zastupitel a členky místního
občanského sdružení.
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Pod vedením ředitelky Mgr. Januškové probíhají
také oblíbené tvůrčí dílny pro veřejnost v místní ZŠ.

Slavnostní zakončení společensko sportovní akce
„Štít Albrechtic“ v roce 2008, kterou pořádala naše
obec. Třídenní setkání Albrechtic z celé České
republiky jsme zvládli na jedničku.

Členky občanského sdružení Jizerské Albrechtice
připravují osazení informační tabule u obchodu
s potravinami (v rámci akce „Poznej Albrechtice“).

Obec také pamatuje malým dárkem na všechny
jubilanty v obci, kteří slaví kulaté narozeniny od 65 let
výše.
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Více jak 3 roky dohlíží na
bezpečnost občanů Albrechtic
Městská policie Desná. Díky
tomuto opatření se nám daří držet
obecnou kriminalitu v přijatelných mezích (v okolních obcích
kriminalita prudce vzrostla díky
migraci obyvatelstva z problematických regionů ČR).

Od roku 2009 je starším
občanům k dispozici 1x týdně
obecní automobil. Tato nově
zřízená
asistenční
služba
usnadňuje občanům nákupy
základních potravin, stejně tak
jako návštěvy lékařů a zajištění
léků.

