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ADVENTNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ ALBRECHTIC
17.12.2018
Tradiční setkání občanů ve spolkové místnosti v základní škole. Děti z MŠ a ZŠ předvedly pásmo písniček a vystoupení.
Tradiční adventní setkání plánujeme i v letošním roce.

ČIŠTĚNÍ CHODNÍKU
S úklidem chodníku a jeho okolí jsme v druhé polovině dubna započali nakonec sami. KSS LK naše výzvy na společné čištění nevyslyšela… Mračna prachu ztěžovala našim občanům život od konce března do poloviny dubna, kdy jsme objednali
pana Jana Hübnera s kolegou, kteří zametli posypový materiál, prach, písek a další zbytky ze zimy. Mnozí občané jim okolo
svých domů pomohli, za což jim děkujeme.
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JUBILANT 75 LET
Pan Dietmar Herrmann a zastupitelka obce Pavlína Menclová při gratulaci ke krásnému životnímu jubileu.
Jubilea v letošním roce dosáhnou i další občané. Všem přejeme hodně štěstí a pevné zdraví.
Hloušek Oldřich, 85 let
Herrmann Dietmar, 75 let
Seibt Roland, 80 let
Hübner Petr, 65 let
Bittnerová Jolana, 80 let
Crha Jan, 65 let
Kottíková Jaroslava, 75 let
Klíbrová Vlasta, 90 let
Vurmová Gertrud, 90 let
Benediktová Libuše, 70 let
Šindelář Petr, 65let
Hübnerová Eva, 65 let
Koníčková Marie, 85 let
Holešínská Květoslava, 75 let
Neumannová Gudrun, 65 let
Bittner Vilém, 85 let
Petrů Miroslav, 70 let
Pipek Jan, 65 let

SETKÁNÍ STAROSTŮ Z MIKROREGIONU 28.3.2019
Setkání starostů z Mikroregionu Tanvaldsko proběhlo 28. března 2019 v naší nové knihovně. Zástupci Harrachova, Kořenova, Desné, Tanvaldu, Velkých Hamrů, Plavů, Zlaté Olešnice, Smržovky, Jiřetína pod Bukovou, Josefova Dolu a domácích
Albrechtic projednali problémy, které trápí Mikroregion, také jednali o společném získávání dotací a společných kulturních
akcí na jaře v létě 2019.
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PARKOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ ALBRECHTIC 2019
K dalším problémům, které sněhová nadílka přinesla, bylo
parkování neukázněných návštěvníků. Parkovalo se všude,
na chodnících, na soukromých pozemcích, soukromých
parkovištích. Byla také rozježděná obecní louka, kam si návštěvníci stavěli svá auta.
Obec v letošním roce vynaložila na pluhování a údržbu komunikací, parkovišť a chodníků rekordních 700 tis. Kč.
Na parkovištích, na která jsme umístili parkovací automaty,
se nám podařilo vybrat 130 tis. Kč. Tato částka nám pomůže
snížit vysoké náklady na zimní údržbu.

I tak se dá zaparkovat auto na Mariánské Hoře.

OPRAVA TARASŮ – DUBEN 2019
Oprava opěrných zdí u školního hřiště a za školou. Zdi, které pochází z Rakouska Uherska, byly již částečně vyvalené s vyplavenými spárami. Opravy se ujala jablonecká ﬁrma HEZA, která se v minulosti osvědčila při rekonstrukci zdí na místním
hřbitově. Práci provedli rychle a kvalitně. Cena oprav dosáhla 120 tis. Kč
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OFICIÁLNÍ WEB NAŠÍ OBCE ZÍSKAL 2. MÍSTO
V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE "ZLATÝ ERB 2019"
25. března byly slavnostně vyhlášeny
výsledky krajského kola soutěže "Zlatý erb 2019" za Liberecký kraj, ve které
komise hodnotila zákonnou náplň oﬁciálních webů obcí a měst. Dvacátého
prvního ročníku soutěže Zlatý erb se
aktivně zúčastnily obce a města z celé
republiky. V Libereckém kraji se přihlásilo 17 projektů, v České republice
pak celkově 435 obcí a měst. V našem
regionu se do soutěže zapojil i turistický portál Libereckého kraje Cestou
necestou, který postoupil do celostátního ﬁnále. Do něj se také dostaly Semily, Křižany a Jablonec nad Nisou.
Výsledky v kategorii:
NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA OBCE
3. místo: Svijany, www.obecsvijany.cz
2. místo: Albrechtice v Jizerských horách, www.albrechtice-jh.cz
1. místo: Křižany, www.obeckrizany.cz

BĚŽECKÉ STOPY
KŘÍŽEK
A SVĚTLÝ VRCH
Hojně využívané běžecké stopy byly
upravovány přímo v obci v areálu DETOA a Světlý vrch. Samozřejmostí je
i spolupráce s Jizerskou o.p.s., která
nám upravuje stopy od hájovny na
Mariánské Hoře ke Knajpě nebo přes
Protrženou přehradu směrem ke Smědavské silnici.

JIZERSKÁ
MAGISTRÁLA
Jizerská magistrála dosahuje v
zimě délky až 250 km výborně
upravených běžeckých tratí.
Nejznámější nástupní místa jsou
v Bedřichově a na Jizerce. Hned
za tato místa se řadí co do oblíbenosti i Desná - Souš a naše
Mariánská Hora.
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NÁVŠTĚVA NAŠEHO
DRUHÉHO NEJVYŠŠÍHO
ÚSTAVNÍHO ČINITELE
V ALBRECHTICÍCH
Předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera navštívil naše Albrechtice 5. února 2019. Součástí návštěvy bylo na jeho přání i lyžování. Předseda Senátu předvedl své umění. Lyžařsky
vyrůstal na pověstně prudkém kopci u Teplic, na Bouřňáku.

Návštěva naší knihovny.
Prohlídka obecního úřadu. Zleva předseda Senátu Jaroslav Kubera, pracovnice OÚ Pavlína Klížová, starosta obce Jaroslav Zeman,
ředitel kanceláře předsedy Senátu Petr Kostka a účetní obce Miroslava Havlíková.

KNIHOVNA LIBERECKÉHO KRAJE 2018 – VYHLÁŠENÍ 11. PROSINCE 2018
V zaplněném sále liberecké knihovny převzal starosta obce
Jaroslav Zeman a knihovnice paní Věra Engeová ocenění
pro nejlepší knihovnu Libereckého kraje. Porota ocenila jak
nové prostory naší knihovny, tak i práci naší knihovnice Věry
Engeové.
Když jsme započali v roce 2017 s přestavbou části bytu v
naší základní škole na knihovnu a spolkovou místnost, měli
jsme hlavně v plánu dostat knihovnu z podkroví do přízemí
a tím umožnit občanům lepší přístup. Nové prostory se staly velmi rychle oblíbené a dnes se v knihovně koná většina
obecních akcí a setkání.
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RETRO LYŽNÍCI
V ALBRECHTICÍCH
V sobotu 26. ledna 2019 projeli naší obcí lyžníci ve starém dobovém oblečení. Lyžníci navštívili během své
cesty všechna lyžařská zařízení včetně restaurací. Letos
jim zima umožnila projet obcí i po hlavní silnici, svoji výzbroj nemuseli sundat z nohou po celé své cestě. Akce
lyžařských nadšenců je pro Albrechtice už typická.

ČOV – POŠKOZENÁ STŘECHA
Orkán Eberhard způsobil v březnu škody na naší čistírně odpadních vod. Hrozilo poškození majetku a případné zranění
osob. Urychlená oprava stála 50 000,- Kč, z většiny byla uhrazena z pojištění obce.
Oprava části střechy (na druhém snímku levá strana střechy), kterou již delší dobu zatékalo do prostoru kanceláře obsluhy
ČOV, stála 90 000,- Kč.

Poškozená střecha v březnu 2019

Stav po opravě v dubnu 2019
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ZLODĚJ V KABINÁCH
NA HŘIŠTI
5. února v ranních hodinách se na pultu KBS Security rozezvučela siréna ohlašující narušení prostoru v našich kabinách na hřišti. Po příjezdu ostrahy bylo na místě zjištěno
poškození bočních dveří klubovny a utržená poplachová
siréna ležela o několik metrů dál ve sněhu. Do budovy
se ale zloděj nedostal. Přivolaná policie nakonec zjistila,
že se obcí „prošel“ zloděj, který kromě dveří naší klubovny
poškodil i několik aut, ze kterých odcizil různé předměty
i peníze.

KALAMITA –
SPADLÝ STROM
8.1.2019
Sněhovou nadílkou přetížený javor u vily Weber se odlomil
jen pár minut poté, co po silnici prošla skupina rekreantů.
Spadlý strom mohl způsobit těžká zranění. Kalamitní stav
pomáhaly bleskově odstranit Technické služby Albrechtice.
Silnice byla zhruba na 30 minut neprůjezdná. Pracovníkům
TS děkujeme za rychlou pomoc.
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KANALIZACE V OBCI
Část kanalizace v naší obci byla v kritickém stavu. Neustálé ucpávání potrubí v louce u Říhovky (u paní Votočkové) nás
trápilo opakovaně celou letošní zimu. Koncem dubna byly zahájeny práce na výměně celého úseku prolomeného potrubí
a zborcených šachet. Nejdříve musely být vykáceny stromy a nálety. Nyní je z většiny oprava potrubí hotová a popraskané
kanalizačních šachty jsou vyměněné.

NEHODA NA
PŘEJEZDU
V DESNÉ
V neděli 27.1.2019 došlo k nehodě na
železničním přejezdu v Desné – Žďár.
Běžkaři ubytovaní v Albrechticích neviděli přes obrovské bariéry sněhu přijíždějící vlak a došlo k bočnímu střetu.
Ke zraněním nedošlo, škoda přesáhla
100 000 Kč. Hned po nehodě SŽDC
bariéry sněhu u přejezdu odklidila.
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OPRAVY A VÝMALBA
V HASIČÁRNĚ
V lednu došlo vlivem poškození ventilu na kotli k vyplavení bytu, schodiště a zbrojnice v budově hasičárny. Situaci
jsme využili pro opravy štuků a výmalbu v celém prostoru,
a doplnění obkladu kolem umyvadel. Celkové náklady na
úpravy prostoru přesáhly 40 tis. Kč, Pojišťovna uhradila 20
tis. Kč (což odpovídá škodě způsobené vyplavením).

OPRAVY PO KALAMITĚ – LEDEN 2019
Letošní tvrdá zima připravila pro naše občany časté výpadky elektrické energie. Sousední Desná byla v jednom týdnu
dokonce 3 dny bez proudu! Na snímku správce veřejného osvětlení pan Rydval opravuje lampu u hlavní silnice naproti
penzionu Sally (23.1.2019).
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VÁŽENÍ OBČANÉ OBCE ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH,
dovolte mi, abych
Vás seznámil s bezpečnostní situací ve
Vaší obci. Od začátku
roku 2019 uplynuly
více než tři měsíce a
je tedy možné ohlédnout se zpět. Každé roční období přináší z pohledu policistů svá speciﬁka.
S ustupující sněhovou pokrývkou jsme
opět zaznamenali nárůst krádeží vloupáním do rekreačních objektů, přístavků a kůlen. V rámci celorepublikového
projektu Policie ČR „Zabezpečte se“,
zde uvedu několik důležitých bodů,
které, v případě jejich dodržování, přispějí k Vaší bezpečnosti:
1. Řádně zamykejte – jestliže odcházíte z domu nebo bytu, vždy zavírejte
všechna okna a uzamykejte všechny
dveře. Neschovávejte nikdy klíče, např.
pod rohožku ani do květináče. Míst, na
která se dá klíč schovat, není mnoho a
pachatelé je dříve či později objeví.
2. Zbytečně neupozorňujte na Vaši
nepřítomnost – o svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým
věříte. Pozor, na sociální sítě!! Pokud
je to možné, pověřte důvěryhodnou
osobu, aby v době Vaší nepřítomnosti
dohlédla na Vaše obydlí či chatu.
3. Přehledný prostor před domem –
důležité je dobré osvětlení, dbejte na
to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu.
4. Uklízejte na pozemku – udržované
okolí domu svědčí o Vaší přítomnosti.
Nenechávejte volně ležet věci, žebříky,

nářadí či sekačky. To vše přitahuje pozornost zlodějů.
5. Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je.
6. Označujte cennosti, připravte jejich
soupis a nechte je pojistit – poznamenejte si výrobní čísla, existují i možnosti
označit si cennosti identiﬁkačními metodami a prostředky, pořiďte si fotodokumentaci cenností. To vše, podstatně
zvyšuje šanci, že budou v případě odcizení nalezeny.
7. Dobré vztahy se sousedy – snažte
se udržovat dobré vztahy se sousedy,
buďte všímaví a nebuďte lhostejní k cizímu majetku.
8. Mějte se na POZORu před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí
různé služby, či poptávají železo a jiné
suroviny do sběru. S velkou pravděpodobností to mohou být tzv. tipaři, či
samotní pachatelé, kteří vystupují pod
různými legendami. Neprodleně informujte linku 158, nebo rovnou volejte
na výjezdový telefon OO PČR Smržovka 735 788 699.
Pokud při návratu domů přesto zjistíte,
že došlo k vloupání do Vaše obydlí, je
nejlepším řešení IHNED zavolat na linku 158. Do narušeného objektu doporučuji nevstupovat. Vyčkejte příjezdu
hlídky PČR na místo. S ničím nemanipulujte, nic neuklízejte a neopravujte.
Dost pravděpodobně tímto jednáním
zahladíte stopy po pachateli a tím je
výrazně snížena šance na jeho dopadení.
V rámci projektu byla vytvořena mobil-

ní aplikace „Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na Google Play nebo
na App Store.
Každý, kdo má informace k pohybu
podezřelých vozidel a osob, nechť se
na nás s důvěrou obrátí. Vaše poznatky
mohou být řešeny anonymně v duchu přátelského rozhovoru. Na zvýšení
bezpečnosti nás všech se podílí Policie
ČR, samospráva Vaší obce a v neposlední řadě i Vy, veřejnost.
Paleta protiprávního jednání je však
široká a neomezuje se pouze na majetkovou trestnou činnost. Smržovští
policisté řeší celou řadu případů, počínaje dohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu, přestupky v
rovině občanského soužití, veřejného
pořádku, přes porušování vyhlášek, násilné trestné činy, výtržnosti, podvody,
zpronevěry a v neposlední řadě stále
častější kybernetické útoky. Náš záběr
je vskutku široký. Dále zabezpečujeme dohled nad konáním kulturních a
sportovních akcí i mimo naše teritorium, kterým je katastrální výměra obcí
a měst Smržovka, Lučany nad Nisou,
Nová Ves nad Nisou, Josefův Důl, Jiřetín pod Bukovou a Albrechtice v Jizerských horách.
Celkem jsme od začátku roku řešili:
46 trestných činů, 93 přestupků následně oznámených k projednání správnímu orgánu, 192 přestupků vyřešených
příkazem na místě (pokutou) a dalších
137 rozličných oznámení a podnětů.
Míra objasněnosti trestné činnosti se
blíží k 50 %.

Z uvedeného výčtu se událo ve Vaší obci:
Začátkem měsíce února, během noci ze 4. 2. 2019 na 5. 2. 2019, se neznámý pachatel vloupal do pěti osobních automobilů, jednoho autobusu a dále do kabin na fotbalovém hřišti. Tuto událost stále prověřujeme. Po zhlédnutí a vyhodnocení kamerového systému ve Vaší obci
jsme se obrátili na širokou veřejnost s žádostí o pomoc. Na přechodu
pro chodce, před budovou OÚ, byl dne 5. 2. 2019 v 04:15 hodin zaznamenán pohyb neznámé osoby. Pro ty z Vás, kteří naši žádost o pomoc
nezaregistrovali, připomínám, že se může jednat o osobu důležitého
svědka. V případě, že jej poznáte, neváhejte nás kontaktovat.
Fotograﬁe v lepší kvalitě jsou dostupné i v elektronické podobě na
oﬁciálních webových stránkách Krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje.
Dále policisté OO PČR Smržovka prověřují příčiny vzniku požáru rekreačního objektu, ke kterému došlo 14. 2. 2019. Současně jsme od
začátku roku prověřovali jeden přestupek proti majetku, jeden přestupek proti občanskému soužití a celkem 33 přestupků souvisejících se
špatným parkováním.
Ve všech případech úzce spolupracujeme s představiteli místní samosprávy.
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Pro ilustraci uvádím několik publikovatelných fotografií z místa činu:

Takto dopadly vstupní dveře bytu poté, co se dovnitř dostal pachatel. Z fotodokumentace je zcela zjevné, že svou funkci
plnily nedostatečně.

Stopy, které na místě činu hledáme a nalézáme, jsou různého charakteru. V tomto případě se jedná o nástroj, který pachatel použil a na místě činu jej ponechal. Z pohledu Police ČR jde o věcnou stopu, kterou lze využít k individuálnímu srovnání
v případech, kdy je zajištěn tzv. srovnávací materiál (např. vložka zámku s otisky čelistí po jejím páčení).
Dokumentace trasologického otisku, zřejmě rukavice, který pachatel
zanechal na místě činu. Stopa pouhým okem neviditelná. Její odhalení a
správné zadokumentování vyžaduje
letitou praxi.
Závěrem Vám za Policii České republiky, zejména za náš kolektiv OO PČR
Smržovka, děkuji za přečtení mého
příspěvku a přeji Vám, abyste prožili
klidné a příjemné jaro.
npor. Bc. Ondřej Tuláček
vedoucí obvodního oddělení
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ŠKODY VĚTREM
BŘEZEN 2019
Těžký mokrý sníh lámal stromy u krajské silnice před Berounkou. Mohutné větve, které se
ulomily, ležely na více místech obce. Naštěstí
se vše obešlo bez zranění osob.
Foto: Krajská silnice na Mariánské Hoře.

JARNÍ TÁNÍ – ODVODŇOVÁNÍ SILNIC | BŘEZEN 2019
Ucpaný propustek u sjezdu k Permonu pod krajskou silnicí vytvořil velké jezero. U jezírka stojí rozvaděč elektřiny, situace
se stala kritickou a nebezpečnou. Urychleným zásahem pracovníků TS se podařilo situaci zvládnout. Po několika dnech se
situace bohužel opakovala.
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ZBOŘENIŠTĚ NA MARIÁNSKÉ HOŘE
Bohatá sněhová nadílka letošní zimy zapříčinila i prolomení střechy dlouho opuštěného a neudržovaného domu
na Mariánské Hoře. Foto z konce února 2019.

ZIMA V OBCI
Letošní zima byla po delší době opět „normální“, taková, na jakou jsme byli v naší oblasti zvyklí, jakou jsme ji znali z dřívějších dob. Na rozdíl od Božího Daru v Krušných horách, který byl několik dní zcela uzavřen, jsme zajistili průjezdnost Albrechtic po celou zimu. Pouze krátkodobě - při velkém spadu sněhu - byla sjízdnost komunikací zhoršená. Za zimní údržbu
v letošní sezoně obec zaplatila rekordních 700 tis. Kč. Poděkování patří ﬁrmám pana Aleše Zemana, Miroslava Zmrzlého i
Krajské správě silnic.
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DUBEN 2019 BRIGÁDA NA MARIÁNSKÝCH SCHODECH
Jako každý rok se skupinka nadšenců ze spolku Jizerské Albrechtice pustila do úklidu a oprav Mariánských schodů. Schody
jsou krásně upravené a dokonce byly i některé doplněny. Děkujeme všem brigádníkům za skvělou práci

Na společné fotografii jsou z levé strany Petr Smutný, Jan Tlapák, Robert Janásek, Milan Janda, Jana Jandová, Pavlína
Tlapáková, Martina Nováková, Janička Hübnerová, Adam Hübner, Štěpán Vejražka, děti od Janáskových, Holců,
Tlapákových a Jandů. Na fotografii chybí další pomocníci - Miluška Vodičková-Kučerová s Vojtou a Martina Furtkevičová.
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30.4. ČARODĚJNICE
Posledního dubna se již tradičně ve sportovním areálu pálili čarodějnice. Počasí sice nebylo nejteplejší, ale děti i dospělí si
akci, kterou pořádali naši fotbalisté s přispěním obce, užili.

FOTBAL
Součástí slavnostního zahájení mistrovského utkání mezi domácími Albrechticemi a Plavy byla gratulace
hráčů dvěma jubilantům, starostovi
Jaroslavu Zemanovi a Robertu Bubníkovi. Jaroslav Zeman je spjat s naším
fotbalem více než 37 let. Nejdříve byl
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dlouholetým hráčem, posléze sponzorem, za jeho starostování se podařilo
zrekonstruovat a zmodernizovat náš
sportovní areál. Dnes náš areál patří v
kategorii malých a středních obcí mezi
nejlepší v Libereckém kraji. Robert
Bubník je posledních několik let, co je

naším občanem, obětavým pomocníkem, pořadatelem a také sponzorem
našeho fotbalu. Přejeme jim hodně
zdraví a síly v dalších letech.
Jan Pipek,
předseda TJ Albrechtice/ Jiřetín
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8. KVĚTNA 2019 – VÝLET DO PARKU MINIATUR
DOLNÍHO SLEZSKA V KOWARECH V POLSKU
Sváteční den využila skupina občanů k výletu do muzea miniatur v polských Kowarech. Počasí bylo báječné, prohlídka
muzea byla zajištěna s českým průvodcem a káva se zákuskem v místní kavárně chutnaly také výborně. V závěru majitel
parku pan Marián Piasecki umožnil našemu zájezdu nahlédnou do dílny, kde miniatury vznikají nebo se opravují.
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8. KVĚTNA 2019 – DEN VÍTĚZSTVÍ
8. května se skupina přibližně 50 lidí sešla k uctění památky padlých ve světových válkách u našeho pomníku. Starosta Jaroslav Zeman, zastupitelka Pavlína Menclová a Anička Kuřátková pietně položili k pomníku věnec a kytici. Všichni přítomní
uctili památku padlých symbolickou minutou ticha.

Zleva: Jaroslav Zeman, Pavlína Menclová, Anička Kuřátková

Účastníci pietního aktu
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ADVENTNÍ KONCERT
V předvečer svátku sv. Mikuláše se rozezněl albrechtický kostel tóny a slovy koled dávno zapomenutých. Děti ze základní
školy nacvičily koledy z kraje západních Krkonoš, koledy trochu těžkopádnější a drsnější, tak jako byl těžký a drsný život na
horách.

NOCOVÁNÍ S ANDERSENEM
29. března svítila okna školy dlouho do noci. Tradiční nocování s Andersenem jsme letos věnovali jednomu z výrazných
vynálezů lidstva – písmu. Děti se dozvěděly různé zajímavosti o vzniku písma a o starověkých civilizacích a hlavně si vše
vyzkoušely. Vytvořili jsme si každý destičku s klínovým písmenem, rozluštili hieroglyfy, psali husím brkem, vyrobili středověkou knihu. A dlouho do noci jsme si povídali .
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TVOŘIVÉ DÍLNY
Vánoční a velikonoční tvořivé dílny získávají stále větší oblibu. Jezdí k nám i lidé z okolních obcí. Někdy počet návštěvníků
překročí i 100, a to už naše škola praská ve švech. Jsme rádi, když mají všichni ze svých výrobků radost.

FLORBAL
Pravidelné trénování našich ﬂorbalistů a ﬂorbalistek
přineslo úspěch. Na okresním turnaji ve ﬂorbalu
ČEPS CUP se naše ﬂorbalistky umístily na krásném
druhém místě. Hurá – postupují do krajského kola!
Konalo se 22. ledna a naše dívky díky obrovskému
nasazení obsadily třetí místo. Gratulujeme k bronzové medaili a děkujeme panu Tomáši Novákovi za
vedení dětí.
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POŽÁR NA TANVALDSKÉM ŠPIČÁKU
8. května v odpoledních hodinách povolal vyhlášený poplach hasiče k požáru mladého lesního porostu u trailu BIKEPARKU
na Tanvaldském Špičáku. Na místo se sjelo 16 profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek a v suchém porostu bojovaly s ohněm až do druhého dne. Teplé, větrné počasí a těžko přístupný, svažitý terén práci hasičům rozhodně neulehčily.
Na pomoc přiletěl i vrtulník s bambi vakem. Všem hasičům, kteří se na likvidaci požáru podíleli, děkujeme za rychlý zásah.
Díky nim se oheň neměl šanci rozšířit na větší část lesa, nedošlo k zásadním škodám.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
14. května jsme do naší obce přivítali nové občánky, tentokrát samé chlapce
 Honzíka Chamberlanda, který přišel s maminkou,
 Joeyho Petrů, který přišel s maminkou a starší sestřičkou,
 a Tomáše Krejcara, kterého na vítání doprovodili maminka, babička a dědeček.
Děvčata ze základní školy si na přivítanou připravila pod vedením paní ředitelky Mgr. Hany Januškové několik hezkých
básniček a písniček s doprovodem ﬂétny.
Zatím nejmladším občánkem naší obce je Martin Pecháček.
Rodičům dětí gratulujeme a všem dětem přejeme, aby byly zdravé, šťastné a spokojené, a aby se jim v naší obci dobře žilo.
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
20. 7. 2019 Veteránem za krtečkem
Přehlídka veteránů automobilů a motocyklů
vyhodnocení akce ve sportovním areálu u Kamenice

24. 8. 2019 Den integrovaného
záchranného systému
dynamické ukázky práce hasičů, horské služby, vězeňské služby a vojáků
místo konání: ve sportovním areálu u Kamenice

Akci pořádá ZŠ a MŠ Albrechtice v Jizerských horách,
obec Albrechtice v Jizerských horách,
obec Jiřetín pod Bukovou.

www.albrechtice-jh.cz | 23

ALBRECHTICKÝ ZPRAVODAJ | KVĚTEN 2019

PØES

BÌH
TANVALDSKÝ ŠPIÈÁK

Albrechtice v Jiz. h.

Poøadatel: Štìpán Vejražka a “Albrechtièáci” ve spolupráci s TJ Tanvald a s SDH Albrechtice v Jiz. h., info: www.vespo.cz, tel.: 602 410 869
Partneøi závodu

Mìsto Tanvald

