Vážení spoluobčané, příznivci historie,
„Kronika Mariánské Hory“ vydaná v roce 2012 se těší velkému zájmu obyvatel i rekreantů
nejen z Mariánské hory, ale i z Albrechtic. Od svého knižního vydání se letos dočká již 5. dotisku.
Původně předpokládaných 40 až 60 výtisků bylo značně překonáno a v současnosti již bylo vytištěno
205 ks a zájem stále trvá.
Na jaro 2017 se připravuje knižní vydání „Dodatku kroniky Mariánské Hory“, který bude
obsahovat aktualizaci dat k březnu 2017. Měl by ve zjednodušené formě zachycovat všechny změny,
které za období pěti let nastaly. Bude to přehled jednotlivých změn, doplnění nových událostí a
nových fotografií. Nebude to doplněná současná kronika, ale pouze zdokumentování všech
zjištěných změn. Počet stran a tím i výsledná cena se předpokládá značně nižší. Majitelé i nájemci
objektů na Mariánské Hoře a v horní části Váberlochu mají nyní možnost ovlivnit obsah
dodatku.
Tímto prosím o zaslání připomínek a o doplnění nebo upřesnění stávajícího obsahu „Kroniky
2012“. Uvítáme doplnění údajů o dalších osobách užívající chalupy (např. děti, vnuci apod.), údaje
o osobách v kronice uvedených a již zemřelých (datum úmrtí i narození – stačí i rok), datum nabytí
vlastnictví atd. Pokud někdo vlastní zajímavé fotografie či pohledy z období maximálně do roku 1970,
u nových chalup i současné, bude možné je doplnit. Uvítám i poskytnutí starších fotografií
pamětihodností, přírody i původních obyvatel z této lokality. Podklady zasílejte elektronickou poštou
na adresu mir.bartik@seznam.cz. Pokud nemáte možnost převedení do elektronické podoby, prosím
o zapůjčení na OÚ Albrechtice paní Pavlíně Klížové, po jejich naskenování budou samozřejmě
vráceny.
S vydáním dodatku „Kroniky Mariánské Hory“ z roku 2012 počítáme pro stávající majitele
publikace na jaro 2017. Pro nové zájemce se plánuje na léto 2017 vydání nové aktualizované
„Kroniky Mariánské Hory 2017“. Obě nové publikace budou vydávány a distribuovány OÚ
Albrechtice v Jizerských horách.
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