
Albeř – Albern - dobová pohlednice

Nahoře vlevo trochu nezřetelný snímek pravděpodobně z „návsi před můstkem přes Dračici, na snímku vpravo by
mohl být dům č.p. 7, kde asi bývala prodejna nebo hospoda. Dole by mohl být dům č.p. 42 za potokem (s
polovalbou), patrně hospoda nebo úřad (na domě oválná cedule s názvem vsi?). Domy ale mohly projít
přestavbou a přesné určení je tedy obtížné – možná by poznal někdo z místních?



Albeř – Terezín - Theresienthal

V pozadí za stromy zámeček Terezín hraběnky Trautmansdorfové, dům vlevo v popředí je penzion a hostinec Bobas, dům
vpravo dnes již nestojí. Pohled je asi focen z železničního mostu přes údolí.



Albeř – Terezín (Theresienthal) a železniční most

Podobný záběr jako na předchozí fotografii, ale tento je pořízený z větší vzdálenosti, takže kromě domů Terezína ukazuje i
trať s viaduktem úzkokolejky, po které právě supí vláček z Bystřice. Okolí trati bylo oproti dnešku holé, dnes by takovýto
záběr zcela zakryla zeleň.



Dobová pohlednice Albeř – Terezín (Theresienthal)

V oválném výřezu zámeček Terezín, pod ním vláček úzkokolejky, stojící v zastávce Albeř. Vpravo nahoře asi pohled z ostrohu
kde je dnes hala squatu a pily Honzy Alberta.



Albeř (Albern) – celkový pohled od jihovýchodu

Celkový pohled na Albeř od jihovýchodu patrně z míst někde nad Štěrbovými rybníčky. Podle panáků na poli asi právě
vrcholily žně. V holé krajině za vsí je vidět linii silnice č. 152 a na obzoru návrší nad Ovčárnou.



Albeř (Albern) – celkový pohled od jihozápadu

Celkový pohled na vesnici z polí nad železniční tratí od jihozápadu. V popředí vlnovka trati, provázené telegrafními sloupy, trať
křižuje cesta od špýcharu s přejezdem trati, zcela vpravo je vidět dům jižně od trati, který byl zbořen v 50. letech. Vlevo za vsí je
vidět trasa silnice č. 152 v místech nad dnešními jatkami Loskot, v zeleni v druhém plánu za kostelem vykukují domy Terezína.



Albeř - Albern

Vlevo nahoře pohled z míst pod tratí směrem k západu s kostelem a zástavbou kolem bývalého mlýna, vpravo záběr asi
poněkud rozvodněné Dračice mezi kostelem a návsí. Vlevo dole asi záběr od můstku přes Dračici k východu na domy na levém
břehu a kostel v pozadí, vpravo dole bývalá albeřská textilka bratří Ehrenhöferů, poté Wurmfeld – později Alma.



Albeř - (Albern) 

Průhled hlavní albeřskou ulicí na východní vstupní průčelí kostela, dům s věžičkou vedle je bývalá česká škola. Krám v 
domě vlevo v popředí zde fungoval jako místní prodejna „smíšeného zboží“ donedávna. 



Albeř - (Albern) 

Vlevo nahoře podobný záběr jako na předchozí fotce, jen o něco dál od kostela, vpravo albeřská továrna. Dole záběr na kostel
a Dračici od západu a průhled hlavní ulicí směrem k hospodě U Pelzů, dům vepředu vpravo je krám č.p. 120, vlevo asi č.p. 8.



Pozdrav z Albeře (Albern) – dobová pohlednice

V rámečku uprostřed albeřská hospoda U Pelzů – ještě před přístavbou sálu. Nahoře pohled na „náves“ u můstku
přes Dračici a Terezín od hlavní silnice, dole asi křížek na návsi v pohledu přes potok a pohled k návsi od západu.



Kaple v Albeři (Albern) 

Pohlednice s kaplí Nanebevzetí Panny Marie v Albeři, postavené v roce 1925, snímek vstupního východního průčelí, v
pozadí druhého pohledu na presbytář je budova české školy. Kaple je poněkud neobvykle orientována kněžištěm k západu.



Albeř (Albern) 

Zajímavý snímek na řadu domů jižně od Dračice (č.p. 43, 94, 42, 41 a 39), a konci řady domů budova školy s dřevěnou věžičkou.
Snímek je z doby před rokem 1925, ještě bez albeřské kaple, která by stála přibližně ve středu snímku a částečně zakrývala školu.



Albeř (Albern) 

Obtížně lokalizovatelný snímek, znázorňující stavidlo patrně
na Dračici nebo na nějakém malém rybníčku. Mohlo by
souviset s náhonem albeřského mlýna, který býval v č.p. 29.



Albeř (Albern) 

Celkový pohled na Albeř někde od cesty ke Štěrbovým rybníčkům – opět ještě bez kostela, čili před rokem 1925 –
zástavbě dominuje dvoupatrová budova školy. Dům na snímku dole – patrně hospodu – se nepodařilo identifikovat.



Pohlednice pozdrav z Albeře (Albern) 

Složená pohlednice, kde je na horním snímku řada domů za Dračicí, zakončená školou (ještě bez kaple), uprostřed bývalá
hutní továrna, poté textilka Wurmfeld – později Alma v Křížovém údolí v Albeři a v kruhu dole budova albeřské školy.



Albeř (Albern) 

Husí idylka na Dračici v pohledu od dnešního stejnojmenného penzionu směrem k můstku přes potok, v pozadí věž kostela.
převzato ze serveru Česká Kanada živě



Albeř (Albern) 

Jeden z klasických snímků z Albeře, zachycující kapli Nanebevzetí Panny Marie na pozadí říčky Dračice, jejíž pravý břeh byl na
rozdíl ode dneška zcela bez zeleně a cesta vedla těsně kolem vody. Domy nalevo od cesty dnes vypadají také podstatně jinak.



Albeř – Terezín (Theresienthal)

Pohled na ocelová pole železničního viaduktu na úzkokolejné trati v Terezíně. Silnice na Slavonice původně vedla klenutým podjezdem u
vlakové zastávky, napřímena do dnešní trasy byla až někdy v 70. letech.



Fotografie velké dokumentární hodnoty, zachycující legendárního albeřského hospodského Otu (vpravo) s Fandou
Klonfarem – vedoucím z Karlovky v rozjímání u pamětní cedule na fasádě budovy albeřské české školy – asi ze 70. let.

Albeř - Ota
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