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36. ročník fotbalového turnaje o Štít Albrechtic 27. června 2009
Albrechtice u Týniště nad Orlicí

Albrechtice u Týniště prošly od
posledního pořadatelství turnaje velkými
změnami. Přibyly nové chodníky a nové
osvětlení, elektrické vedení bylo uloženo
do země.
Místní obec má zhruba 950 obyvatel.
Po úpadku průmyslu v nedalekém Týništi
se snaží rozvíjet cestovní ruch.
Hospodářská krize dopadla i na místní
obecní rozpočet, který byl zhruba o 15%
chudší oproti roku 2008.

Turnaje se zúčastnilo celkem 8 mužstev
Albrechtic z ČR: Albrechtice v Jizerských
horách, Albrechtice u Karviné, Město
Albrechtice u Krnova, Albrechtice u
Lanškrouna, Albrechtice nad Vltavou,
Velké Albrechtice u Bílovce, Lesní
Albrechtice u Opavy a Albrechtice u
Týniště.
Krásný fotbalový areál se dvěma
travnatými plochami, za který by se
nestyděla ani divizní družstva.
Naše mužstvo zde poslední červnový
víkend obhájilo loňské 3. místo v turnaji
Albrechtic.

Předávání odměny za 1. místo v soutěži „O Zlatou popelnici“ libereckého kraje ve sběru a
třídění odpadu za rok 2008

Radní libereckého kraje pan Podzimek (ČSSD) při slavnostním předávání ceny za 1. místo ve sběru a
třídění odpadových surovin. Dětem z místní Mateřské školy zahrál i na kytaru a také předal věcný dar
– dřevěný vláček v hodnotě 35.000,- Kč. Poděkování patří všem občanům za třídění odpadu.
Práce u hřbitova

Červenec 2009. Průběžné opravy na místním hřbitově. Paní místostarostka Kuřátková hovoří s dělníky
z firmy HEZA Jablonec nad Nisou.

NOVÁ SILNICE V ALBRECHTICÍCH
Po více než 32 letech jsme se konečně dočkali zbrusu nového povrchu v úseku pošta –
pomník. Celou rekonstrukci v dnešní složité ekonomické době schvalovala samotná
Rada libereckého kraje (což svědčí o velkém nedostatku financí v KSSLK)! Nová silnice
stála 4.500.000,- Kč a dalších zhruba 1.500.000,- Kč přidala Obec Albrechtice. Na další
úseky snad najde Krajská správa silnic prostředky v příštích letech.

Pracovníci Strabagu a A. Kučera a J. Zeman při pokládání
povrchu o obchodu. Srpen 2009.

Nejdříve se zbrušoval rozbitý povrch, pak se
vyrovnávaly nerovnosti asfaltem a nakonec přišel
nový asfaltový koberec. Zastupitel A. Kučera vedl
jednání mezi obcí a firmou Strabag.
Srpen 2009 - úsek u pomníku.

Při rekonstrukci hlavní silnice jsme zároveň opravili i
obecní plochu před obchodem, která byla
v dezolátním stavu. Úpravy přišly zhruba na
400.000,- Kč.

SRPEN 2009 – ÚPRAVA OBECNÍCH PLOCH

Hodně frekventovaný obecní pozemek u obchodu uprostřed obce býval často terčem kritiky pro svoji
neupravenost, prašnost a problematický výjezd na hlavní silnici. Foto: Plocha u obchodu těsně před
pokládáním asfaltu. Srpen 2009.

Obecní pozemek dostal i nové obrubníky. Vedle asfaltového povrchu zde v roce 2010 proběhnou
i parkové úpravy okolí. A. Kučera s M. Zmrzlým vyměřují úseky nového asfaltu.

Úprava prostranství u základní školy v Albrechticích

Úpravou ploch před školou byla pověřena místostarostka obce A. Kuřátková. Nahrazen byl
starý plot plotem novým. Zároveň budou probíhat v roce 2010 i parkové úpravy v okolí školy.

Diskuse Ing. J. Fóla (který nám dozoruje většinu staveb v obci) a M. Zmrzlého. Stará kanalizace
nakonec musela být nahrazena novou, od opěrné zdi za školou až k hlavní silnici. Srpen 2009.

Základní škola – Ing. Fól konzultuje s dodavatelskou firmou postup prací. Srpen 2009.

STAVEBNÍ ÚPRAVY U
ŠKOLY V ALBRECHTCÍCH

Bourání
nevzhledných
a
vlhkých
garáží
započalo
koncem července.

Staré garáže v sobě „ukrývaly“
velký nepořádek, který obhlíží
zastupitel A. Kučera.
Červenec 2009.

Odstraněním starých garáží
jsme odkryli poškozenou
kanalizaci, která byla
popraskaná, splašky z ní
unikaly do okolní půdy. Celá
kanalizace byla z již
nevyhovujícího
„osinkovocementového“
materiálu. Zemní úpravy
prováděly TS Albrechtice.
Práce za školou se tím
nečekaně prodloužily o tři
týdny. Starosta J. Zeman a M.
Zmrzlý z TS Albrechtice nad
novou kanalizací za ZŠ.

Výlet občanů Albrechtic do Krkonoš 26.9. 2009
Letošní podzim jsme naplánovali tradiční výlet do hor na sobotu 26.9.. A počasí nám vyšlo na 100%
(stejně jako při jarním květnovém zájezdu na zámek Sychrov). Ráno při odjezdu bylo sice chladněji,
okolo 5°C, ale celý den nás provázelo modré nebe a slunce. Již v 8 hodin ráno jsme byli na Zlatém
návrší ve výšce 1380 m.n.m. a to dokonce vlastním autobusem bez přestupování (kyvadlovou dopravu
obhospodařuje výhradně ČSAD Semily). Výjimku jsme dostali od KRNAPu. Odměnou za časný ranní
odjezd nám byly překrásné pohledy na celé Krkonoše a daleké výhledy do nitra Čech.

Krátká pěší túra od autobusu k památné mohyle
Hanče a Vrbaty na Zlatém návrší.

Vyhlídka k hranicím Polska. Zleva je vidět Violík,
uprostřed Sněžné jámy s Polskou chatou a vpravo Vysoké
kolo. Vpředu fotí Máša Hermanová.

U mohyly zleva V. Feichtinger, L. Novotný,
J. Kuník, pan Balatka a J. Sedlák.

Byli jsme první na Zlatém návrší, autobusy začaly „ch
stovky turistů až v 8:45, tak jsme si mohli užít klid
nerušené pohody.

Ze Zlatého návrší jsme pokračovali do Jilemnice do zámku hraběte Harracha, kde je expozice starých
lyží, mechanický betlém a putovní výstava poštovních známek. Náš výlet měl tradiční zakončení – oběd
ve starobylé hospodě Hermína v Pasekách nad Jizerou. Všech 44 účastníků zájezdu si odnášelo
nevšední zážitky z krásného výletu.

Skupinka Albrechtičáků na Zlatém návrší. V pozadí
Kotel. Za necelých 14 dní zde bude ležet více než 100
cm sněhu!

Ranní chlad vystřídalo téměř letní teplo. Vracíme
k autobusu. Zlaté návrší 26.9.2009.
Zleva: paní Svárovská, paní Holešínská, paní Zemano
a paní Klíbrová.

Zlaté návrší a Vrbatova bouda 1384 m.n.m., naše výprava u autobusu. Pokračujeme do muzea
KRNAPu v zámku hraběte Harracha v Jilemnici.

REKORDNÍ SNĚHOVÁ NADÍLKA ZASYPALA JIZERSKÉ HORY
Necelých 14 dní od výletu Albrechtičáků do Krkonoš přišla neuvěřitelná proměna počasí. Z léta
jsem se ocitli uprostřed tvrdé zimy.

9. října 2009 hromada sněhu u pomníku a autobus ČSAD.
Již ve čtvrtek napadlo 40 cm těžkého sněhu a chumelení
pokračovalo až do soboty 10.10.. To ho bylo již 60 cm!
Běžecká magistrála z Bedřichova na Jizerku měla ujetou
stopu již 10.října!

Tisíce listnatých stromů bylo polámáno, stromy m
bohužel ještě listí. Podobná sněhová nadílka nem
v Jizerských horách více než stoletou obdobu.
Ohnuté břízy na silnici u Čivrných nad poštou.

Sněhová kalamita řádila i v okolních obcích.
Fotografie zachycuje mohutnou větev dubu
na střeše u Dyntrů na Horním Tanvaldě.
Sousední Jiřetín byl bez elektrické energie od
pátku 9.10. od 9. hodin do soboty 10.10. do
16. hodin.
Přitom v nedalekém Turnově neměli žádný
sníh…

REKORDNÍ SNĚHOVÁ NADÍLKA ZASYPALA JIZERSKÉ HORY

Nebezpečné byly všechny silnice
v Jizerských horách. Obrovská
větev spadla na cestu u Dyntrů na
Horním
Tanvaldě.
Sobota
10.10.2009.

Elektrický zkrat a vedení vysokého
napětí u Hloušků. V pátek 9.10.2009
došlo k přerušení dodávky elektrické
energie do Albrechtic. V podvečer hoří
izolátory na sloupě u cesty na
Mariánskou Horu.

Izolátory dohořely a bezvládně visí ze
sloupu. Opravárenské firmy ČEZ jsou
již na místě.

NAŠI JUBILANTI

Červen 2009 – pan Ladislav Grohsgott slaví 65 let.

Paní Gertraut Hloušková v září oslavila 75. narozeniny.

Paní Jolana Bittnerová a gratulace starosty a
místostarostky k 70. narozeninám.

18. srpna 2009 paní Vlasta Klíbrová přijímá gratulaci
místostarostky Kuřátkové k 80. narozeninám.

Paní Eva Žďánská se starostou, gratulace
k 70. narozeninám – srpen 2009.

Červenec 2009 65 let – paní
Jaroslava Kottíková s vnučkou.

Paní Holešínská oslavila 65. narozeniny.

Pan Bitner a jeho 75. narozeniny. Na snímku
s manželkou.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Další oslavenci:

paní Gertrud Vurmová 80 let
paní Marie Koníčková 75 let

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

1. školní den – uvítání nových školáčků
1. září 2009 začal opět nový školní rok a jsme rádi, že jsme mohli přivítat nové školáčky do naší
Základní školy v Albrechticích.
Prvňáčky Lucii Kubátovou, Annu Novotnou, Kevina Petera, Václava Veverku a Karolínu Zbihlejovou
vítá ředitelka školy, paní Janušková.

Konec listopadu 2009. Starosta Jaroslav Zeman prohlíží
téměř dokončený přístřešek za Základní školou určený
pro úschovu obecní techniky a automobilu.

Snahou obce je i zvýšení pasivní bezpečnosti
chodců. Letos byly postaveny nové značky podél
hlavní silnice. Proces schvalování nových
značek je velmi dlouhý a také finančně náročný
pro obecní pokladnu.

Až do prosince probíhalo odstraňování nebezpečných
stromů podél silnic v Albrechticích a na Mariánské
Hoře. Částka za odstranění jednoho stromu může
dosahovat i 20.000,- Kč.
Na fotografii pracovník firmy kácí stromy u chaty
Vodnář na Mariánské Hoře.

Nové zajímavé pohledy se otevřely po odstraněn
náletových dřevin na Mariánské Hoře. K odstraňován
náletů, kterými od devadesátých let minulého stolet
zarůstá mnoho míst v obci, přikročil obecní úřad, ale
řada vlastníků nemovitostí.

V roce 2008 ležel sníh na hřebenech
Jizerek již na konci listopadu.
Na snímku z neděle 29.11.2009
vidíme vrchol Jizery (1122 m.n.m.)
zcela bez sněhu a teploty v tento den
dosahovaly téměř 10°C.
Bohužel i další předpovědi počasí
nejsou pro naši obec, která je
orientována na cestovní ruch,
přívětivé.
Snad alespoň vánoční svátky budou
se sněhem….

VÁNOČNÍ KONCERT

Dne 26.12.2009 od 16:30 hodin
v kostele sv. Františka z Paoly
se koná tradiční vánoční koncert.
Účinkují:
DPS Vrabčáci, sbormistr Mgr. Pavel Žur, soprán Kateřina Hořejšová,
varhany Petr Hostinský a hosté – manželé Škampovi, housloví
virtuosové

Vážení spoluobčané,
Rok 2009 byl třetím rokem práce současného zastupitelstva Albrechtic. V tomto roce se toho
událo v naší obci asi nejvíce.Největší investicí a také nejdůležitější bylo položení nového
asfaltového povrchu na hlavní komunikaci od pošty k pomníku. Společně s opravenými
propustky a odvodněním dosáhly vynaložené prostředky téměř 6 mil. Kč.
Položili jsme také nový povrch na místní komunikaci ve Zlaté uličce a v úseku hlavní silnice
Chvojkovi a Zemanovi. I tyto cesty dostaly nový odvodňovací systém.
Nemalé finanční prostředky jsme vložili do opravy obecní kanalizace za základní školou, do
nového úseku kanalizace u Svárovských i do úpravy okolí ČOV.
Byla upravena veřejná prostranství u hasičárny, ZŠ a obchodu.
U školy vyrostly nové přístřešky místo nevyhovujících starých garáží. Budou v nich uloženy
auta, fréza a sekačka.
Bylo zbudováno nové osvětlení u silnice na Josefův Důl od chaty Slunce až na konec KÚ
Albrechtic.
Značné prostředky jsme vynaložili na odstranění nebezpečných stromů v okolí cest. Průběžně
probíhala úprava hřbitova.
Všechny tyto akce stály téměř 8 mil. Kč nad běžný rozpočet obce. Prostředky se nám podařilo
získat zejména z krajského rozpočtu a z mimořádných výnosů obce.
V roce 2010, do říjnových voleb, bychom chtěli dokončit úpravy středu obce. Připravit žádosti
o dotace na zateplení obecních bytů a ZŠ. Doufám, že v relativně krátkém období, které nám
zbývá, dokončíme co nejvíce těchto akcí.

Chci Vám touto cestou
za obecní
zastupitelstvo popřát
v roce 2010 hodně
zdraví a spokojenosti.
Jaroslav Zeman
starosta obce

