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13.12.2017
ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Zhruba dvacítka seniorů z naší obce přijala pozvání místostarostky obce Aničky Kuřátkové na předvánoční setkání.
Se svým pásmem zde vystoupily děti z mateřské a základní školy pod vedením Mgr. Hany Januškové a Bc. Andrejky
Kotusové. Na kytaru děti doprovodil Miroslav Evják z Jiřetína.

Miluška Kučerová a Hana Janušková servírují doma připravené občerstvení. Vpravo asistuje místostarosta Antonín
Kučera.

Organizátorka setkání místostarostka Anička Kuřátková
připravuje nápoje.

Paní učitelka Andrea Kotusová z mateřské školy a spokojení
posluchači.

Paní ředitelka školy Hana Janušková, na kytaru děti doprovází Miroslav Evják z Jiřetína.
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26.12.2017
VÁNOČNÍ KONCERT
V ALBRECHTICÍCH
15. ročník vánočního koncertu se uskutečnil na Štěpána
v našem kostele sv. Františka z Pauly (kulturní památka
ČR). Zcela zaplněný kostel ocenil vystoupení Komorního
pěveckého sboru Harmonia ze ZUŠ Tanvald pod vedením sbormistryně Dagmary Vajdíkové a smyčcového tria
manželů Škampových z Prahy (housle, viola) a jejich syna
(violoncello). Členkami pěveckého sboru Harmonia jsou
i albrechtické občanky Jana Králová ml. a Zuzana
Schořovská.

Komorní pěvecký sbor Harmonia se sbormistryní Dagmar
Vajdíkovou.

Posluchači z Albrechtic i z širšího okolí zaplnili kostel.

Závěrečné loučení vystupujících.
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27. 12. 2017
Ve večerních hodinách došlo k drobnému požáru v objektu penzionu Alka. K požáru byla přivolána profesionální hasičská jednotka z Tanvaldu a jednotka dobrovolných hasičů z Desné. Příčinou požáru bylo drobné zahoření v technickém
prostoru. Naštěstí nevznikly výrazné škody na majetku a nebyl nikdo zraněn.

31.12.2017
I poslední den v roce měla
Horská služba na Špičáku
napilno. Kolem 21. hodiny
vyjížděla na svah ke zraněnému lyžaři na „slalomáku“.
Pacienta si pod sjezdovkou
následně přebrali zdravotníci
ze záchranné služby.
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SILVESTROVSKÝ
BĚH / U LESA
- MARIÁNSKÁ
HORA
12. ročník Silvestrovského běhu a setkáni na Mariánské Hoře je již minulostí. Děkujeme všem účastníkům i všem,
kteří pomohli při jeho realizaci. Účastníků stále přibývá, což nás těší. Tento
rok se nás “U lesa” sešlo společně se
závodníky ke dvěma stovkám. Získat
putovní pohár vítězů není již dávno
jednoduché. Tímto gratulujeme Kájovi Rejchrtovi k letošnímu vítězství.
Jsme rádi, že pohár zůstal před lesem,
i když zálesáci po nás tvrdě šli :). Přejeme vám od lesa, ať si ten nový rok ve
zdraví a s úsměvem parádně užijete.
Na příští rok je již téma jasné: INDIÁNI
A DIVOKÝ ZÁPAD.
Autor textu i fotografií:
Štěpán Vejražka, organizátor akce.
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LEDEN 2018 – PREZIDENTSKÉ VOLBY
V lednu proběhly v naší zemi 2 kola volby prezidenta České republiky. Volby u nás již podruhé proběhly v nových prostorách zasedací místnosti s knihovnou.
Druhého kola voleb se zúčastnilo 172 místních voličů (z celkového počtu 281) a 351 voličů s voličskými průkazy.
Z platných 520 odevzdaných hlasů jich Miloš Zeman získal 135 a Jiří Drahoš 385.
Po celorepublikovém sečtení hlasů se vítězem voleb - a naším staro/novým prezidentem - stal Miloš Zeman.

28.2. 2018
BĚŽKOTOULKY
V mrazivém počasí -15 °C proběhlo natáčení
dalšího dílu pořadu Běžkotoulky. Díl bude propagovat Albrechtice, celou oblast Jizerských hor
i přilehlé okolí. Pořad bude vysílat Česká televize
o Vánocích 2018, ale i slovenský program STV2.

JIZERSKÁ
MAGISTRÁLA
V ALBRECHTICÍCH
Celou zimu byly stopy krásně upravené. Na
úpravu stop Jizerské magistrály obec každoročně přispívá 30.000,- Kč.
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BĚŽKAŘSKÉ OKRUHY PŘÍMO V OBCI
Běžkařské okruhy v obci byly využívány nejen našimi občany, ale i účastníky lyžařských výcviků.

Lyžařský kurz vystupuje na zastávce u Jizerky.

Tratě pro začínající běžkaře v areálu nad Křížkem a na Světlém vrchu měří přibližně 3,5 km

Poděkování za perfektní úpravu tratí patří panu Petru Smutnému, panu Štěpánu Vejražkovi, lyžařskému areálu Světlý vrch
a lyžařskému areálu DETOA.
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VANDALISMUS
V polovině ledna jsme přijali oznámení, že vzpěry v nových kontejnerových stáních na Mariánské Hoře i u hasičárny nejsou
dobře ukotveny. Na místě jsme následně zjistili, že někdo ukradl všechny napínací šrouby z obou stání. Stání jsou nová,
obec za ně zaplatila více než 300 tisíc korun. Je těžko pochopitelné, že je někdo neváhá poškodit.
(Poznámka: jeden napínací šroub stojí cca 15 korun.)

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
Vážení občané obce Albrechtice v Jizerských horách, z pohledu Policie nepřinesl letošní rok výrazné změny týkající se
bezpečnostní situace ve vaší obci. Stále
se jedná o jednu z nejklidnějších lokalit v
územní působnosti Obvodního oddělení
Smržovka. Konkrétně jsme zde od začátku
roku 2018 řešili:
 jeden trestný čin spočívající v neoprávněném užití automobilu, který byl posléze
nalezen v sousedním Josefově Dole,
 tři přestupky proti občanskému soužití,
které jsme postoupili k projednání správnímu orgánu ve Smržovce,
 jedno porušení obecně závazné vyhlášky týkající se volného pohybu psů na veřejném prostranství,
 jedno špatné parkování, které jsme postoupili k projednání na Odbor dopravy do
Tanvaldu,
 a dále sedm přestupků v dopravě, které
jsme vyřešili příkazem (dříve bloková pokuta) na místě.
Těmto výsledkům napomáhá úzká spolupráce s představiteli obce, kterým tímto ze
strany smržovské policie patří poděkování.
Informace získané z pravidelných schůzek
jsou zohledněny při plánování hlídkové
a obchůzkové služby našich policistů.
S ohledem na vzrůstající počty obětí z řad
seniorů se v listopadu loňského roku uskutečnila v prostorách budovy obecního
úřadu beseda se seniory na téma „Ne(ne)
bezpečný věk“. Účast seniorů byla vysoká a v některých případech se dostavili i
v doprovodu svých mladších rodinných
příslušníků. Tato beseda se nesla v přátelském duchu a z plánované hodiny a půl se
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npor. Bc. Ondřej Tuláček, vedoucí Obvodního oddělení Smržovka - Policie České
republiky.
protáhla téměř na tři hodiny. Za tuto dobu
jsme prodiskutovali širokou problematiku,
což jistě obohatilo všechny zúčastněné
strany.
Na uspokojivé bezpečnostní situaci se
významnou měrou podílí také kamerový
systém, kterým je vaše obec vybavena.
Smržovští policisté často využívají jeho
služeb a díky poskytnutým informacím se
daří získávat poznatky k pachatelům trestné činnosti páchané nejenom ve vaší obci.
Albrechtice v Jizerských horách jsou v rámci naší působnosti vnímány jako významná
turistická lokalita. Zimní i letní turistická
sezóna přináší speciﬁcká rizika. Pozornost
zlodějů a podvodníků je nyní zaměřena
na jízdní kola, sekačky, zahradní nábytek,
květináče a jiné předměty odložené na za-

hradách a v okolí domů. Je třeba mít stále
na mysli pravdivé rčení, že „příležitost dělá
zloděje“. Proto je třeba důsledně svůj majetek chránit a nenechávat jej bez dohledu
na očích kolemjdoucích.
Smržovští policisté plní řadu úkolů a společně s dalšími kolegy z okolních obvodních oddělení se spolupodílí na udržení
veřejného klidu a pořádku v celém okrese
Jablonec nad Nisou i mimo něj. Naším cílem je i nadále zajišťovat vaši bezpečnost
ve všech oblastech a svou činností v maximální možné míře působit preventivně.
npor. Bc. Ondřej Tuláček
vedoucí Obvodního oddělení Smržovka,
Policie ČR
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MILAN BĚLOHRADSKÝ
23. března 2018 ve věku 75 let zemřel bývalý občan a dlouholetý předseda MNV v naší obci pan Milan Bělohradský, který
se v letech 1969 až 1990 zasloužil o rozvoj naší obce. Za jeho
předsedování byl v „AKCI Z“ vybudován vodovod, kanalizace
a čistírna odpadních vod. Společně s ﬁrmou TOFA (nyní ﬁrma DETOA) připravoval plynoﬁkaci obce, vlastní realizace pak
probíhala v 90. letech pod vedením pana místostarosty Kottíka. Ve ﬁrmě DETOA Milan Bělohradský dlouhá léta pracoval.
Byl také jedním ze zakládajících členů „Štítu Albrechtic“ v roce
1973. První setkání a fotbalové utkání Albrechtic z tehdejší
ČSSR proběhlo v roce 1974.
Upřímnou soustrast rodině i všem pozůstalým.

ODPADY
V letošním roce došlo k poměrně výraznému zdražení svozu a likvidace komunálního odpadu z důvodu plošného
zdražení skládkovného. I přesto v naší
obci nebyl místní poplatek za odpady
zvýšen.
Skládky odpadů v celé republice by
měly ukončit svůj provoz do roku 2022.
Dopad na cenu likvidace odpadů v příštích obdobích můžeme jen těžko odhadovat.

BUDOVÁNÍ, OPRAVY A ÚDRŽBA
VELKÉ ÚPRAVY A OPRAVY V ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD
Při technické prohlídce v objektu čistírny odpadních vod byl zjištěn zcela
nevyhovující stav elektrorozvodů. V

objektu bylo vyměněno osvětlení, zásuvky i přívod elektřiny k motorům.
Po několika letech byla také provedena

komplexní údržba 1. jámy čištění. Čištěním česly nejsou zachyceny všechny
hrubé nečistoty z přivedených odpadních vod a na dně jámy se tak formuje „hrouda“ z kapesníků, zbytků jídla,
dětských ubrousků, dámských hygienických potřeb, kosmetických tamponů….. prostě věcí, které do kanalizace
nepatří. Taková „koule“ musí být pak
rozdělena ručně na menší části, aby ji
bylo možné z jámy odstranit. A věřte
– taková práce není pro slabé povahy.
Až budete mít zase v úmyslu spláchnout v záchodě knedlíky nebo dětské
ubrousky, vzpomeňte na ty, kteří se
pak musí s takovými věcmi vypořádat.

www.albrechtice-jh.cz | 09
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CHODNÍK A NOVÝ ASFALT NA HLAVNÍ KOMUNIKACI
V polovině dubna ﬁrma STRABAG zahájila práce na opravách propustků, odvodnění a povrchu komunikace v úseku od
pomníku směrem na Desnou/ Tanvald. Současně s těmito pracemi bude probíhat i výstavba chodníku v rámci projektu
„Bezpečná cesta do školy“. Tato investice bude stát několik milionů.
Po 40 letech jsme se dočkali opravy části krajské komunikace od pomníku do Žďáru. Dlouhé 4 roky trvalo úsilí vedení obce
o rekonstrukci silnic vedoucích do obce. V loňském roce byla opravena silnice kolem Kamenice k poště, v letošním roce
přišel na řadu i úsek vedoucí naší obcí do Žďáru.

Technika firmy STRABAG u Jizerky.

Frézování starého asfaltu ve směru na Žďár.

Frézování vozovky u Jizerky.

Miroslav Zmrzlý připravuje podklad pro osazení
obrubníků budoucího chodníku, vlevo místostarosta
Antonín Kučera.
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OPRAVA ODVODNĚNÍ, MÍSTNÍ KOMUNIKACE
A PARKOVIŠTĚ U GARÁŽÍ POD PENZIONEM HANA
Kolem místní komunikace ke Křížku a parkoviště u garáží pod penzionem Hana bylo opraveno stávající dožilé odvodnění.
Komunikace historicky vedla mimo koridor vedený v katastru nemovitostí, byla proto v terénu posunuta. Na komunikaci
i parkoviště byl položen nový asfalt. V budoucnu plánujeme parkoviště od komunikace oddělit svodidly a parkování zpoplatnit prostřednictvím platebního automatu. Parkoviště není využíváno našimi občany, bude sloužit návštěvníkům obce
jako doposud. Cesta přes parkoviště k objektům trvale žijících občanů bývala na parkovišti často ucpaná parkujícími auty
rekreantů, nové řešení by mělo zajistit bezproblémový průjezd. Celkové náklady na úpravu odvodnění, komunikace a
parkoviště se blíží k 350 tis. Kč.

ODVODNĚNÍ SJEZDU NA ŘÍHOVKU
Odvodňovací žlab s kovovou mřížkou na sjezdu z hlavní komunikace na tzv. Říhovku byl poškozen a již neplnil svojí funkci.
Proto byl vyměněn za betonový prefabrikát.

Jaroslav Zeman a TS Albrechtice, sjezd na Říhovku.
www.albrechtice-jh.cz | 11
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DOKONČENÍ KABELIZACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ – ČEZ
Po loňských zemních pracích, kdy ﬁrma ČEZ překládala kabely nízkého napětí z vrchního vedení po sloupech do země,
mohly být odstraněny betonové sloupy podél komunikace. Před několika lety Albrechtice „zdobilo“ více než 110 drátů
a kabelů, které v úseku zhruba 2 kilometrů křížily páteřní komunikaci. Je běžné, že obce v republice jsou dnes bez drátů,
jako například v sousedním Německu.

Miroslav Zmrzlý upevňuje betonový sloup, který dříve podpíral vrchní vedení nízkého napětí
u hlavní komunikace nad pomníkem

ČIŠTĚNÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÉ ODPADY
Po dlouhé zimě obec objednala tlakové čištění kontejnerů na tříděné odpady na všech stáních v obci. Běžné znečištění
zmizelo, sprayerské výtvory bohužel čistícím prostředkům odolaly.

12 | www.albrechtice-jh.cz
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NOVÁ SEDAČKOVÁ LANOVKA NA ŠPIČÁK
TJ Bižuterie již zahájila bourání původního vleku a výstavbu nové sedačkové lanovky na slalomáku na Špičáku.

Z Prahy Vršovic jel v sobotu 14. dubna první přímý vlak do Tanvaldu a
dále do Harrachova. Byla to premiéra nového spoje, který bude fungovat o víkendech a svátcích. Cesta
bude trvat 3 hodiny 15 minut. Spoj
je zajímavý nejen pro turisty směřující do Jizerek, ale také pro studenty

z našeho regionu, kteří dojíždí do
Prahy. V Harrachově na nádraží, kde
bude mít vlak konečnou stanici, přivítala přijíždějící starostka Eva Zbrojová.
Vlaková souprava musela být speciálně uzpůsobena historické trati Tanvald
- Desná - Kořenov - Harrachov. Prémiové jízdy se zúčastnili starostové okol-

Společné foto

ních obcí Tanvaldu, Jiřetína, Albrechtic,
Desné, Josefova Dolu, Kořenova a Tanvaldu společně s hejtmanem Martinem Půtou.
Zdroj: Naše Jablonecko
Foto: Marcela Pánková

Zleva Jaroslav Zeman, Anna Kuřátková, Jaroslav
Kořínek – starosta Desné, Vladimír Vyhnálek – starosta
Tanvaldu, Stanislav Pelc a Luboš Marek - místostarosta
a starosta z Kořenova, Jan Miksa – starosta Josefa
Dolu, Josef Kucin – starosta Jiřetína pod Bukovou

8. KVĚTNA 2018
VZPOMÍNKA NA OBĚTI
I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY
PIETNÍ AKT
V úterý 8. května se u pomníku konal pietní akt k uctění památky obětí 1. a 2. světové války.
Společná fotografie účastníků
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12.5.2018 – SPOLU NA ŠPIČÁK
Obec Albrechtice ve spolupráci
s Klinikou dětské hematologie
a onkologie FN
Motol uspořádala v sobotu 12.5.
setkání pacientů,
dárců kostní dřeně, lékařů, sester a jejich rodinných příslušníků. Akce „Spolu
na Špičák“ přilákala zhruba 260 účastníků z celé České republiky a zúčastnil
se také prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.,
vedoucí lékař transplantační jednotky.

Po prezentaci v knihovně na obecním
úřadě následoval výstup třemi možnými trasami podle náročnosti a možností zúčastněných. Někteří museli být
vyvezeni autem, protože jejich zdravotní stav zatím ještě větší fyzickou
námahu nedovoluje. Na vrcholu byly
připraveny různé soutěže a také oběd.
Po společném fotografování se všichni sešli v Muzeu výroby hraček, Detoa
byla jedním s partnerů akce a věnovala dětem volné vstupenky na exkurzi.
Ve spolupráci s Horskou službou ČR
byl pro zájemce připraven výstup na

Prezentace v prostorách nové knihovny

tovární komín, který měří 63,5 metrů.
Mezi těmi, kteří našli odvahu vystoupat nahoru, byli také pacienti, kteří
mají i více onkologických léčení za sebou, a dále MUDr. Petra Keslová z FN
Motol, která pochází z Jiřetína. Akce se
vydařila a všichni účastníci byli nadšeni
přijetím i podmínkami u nás.
Za pomoc patří poděkování také Míše
a Vlaďce Málkovým, Věře Engeové, Andree Kotusové, Haně Januškové, Vlaďce Málkové st., a manželům Fikarovým.

Tovární komín DETOA

13.5.2018 – SYMPOZIUM DESNÁ – DŘEVOSOCHÁNÍ

Ani na letošním 9. ročníku dražby dřevěných soch, které vznikají v průběhu Sympozia Desná, nechyběli dražitelé z Albrechtic. Ti svými nejvyššími nabídkami u několika uměleckých děl přispěli k celkovému výtěžku dražby více než 50 tisíci.
Celkový výtěžek letos přesáhl 170 tisíc.

Skupinka Albrechtičáků na dražbě výtvorů
z „Desenského dřevosochání"
14 | www.albrechtice-jh.cz

Vrabčák našel svůj nový domov na
Mariánské Hoře u Vejražků
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19. KVĚTNA
VÝLET SENIORŮ NA ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Letošní jarní pozvání pana starosty Zemana a paní místostarostky Kuřátkové přijala třicítka zájemců. Společně jsme
navštívili zámek Hrubý Rohozec. Velká pochvala patří šikovné paní průvodkyni, která všechny zaujala poutavým výkladem
a výbornými znalostmi. Po prohlídce zámku se účastníci přesunuli autobusem do Svijanského Újezdu na oběd. Jídlo bylo
skvělé, obsluha milá, nálada výborná. Kolem jedné hodiny, ještě než začalo pršet, byli výletníci zpátky doma.
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JAN PIPEK
MLADŠÍ
narozen 29. 7. 1976
předseda TJ ALBRECHTICE
bývalý reprezentant ČR
ve sjezdovém lyžování
otec dcery Justýny a syna Jonáše
Jak jsi se dostal ke sportu?
Jako každé dítě z Albrechtic jsem vyrůstal na Špičáku, díky místním vlekařům
E. Málkovi, A. Kučerovi a V Koldovskému jsme neměli problém s kupováním
permanentek . Jinak pocházím ze
sportovní rodiny.
Tvůj děda, otec i strýc hráli fotbal
zde v Albrechticích. Jak jsi se dostal
k fotbalu ty?
Děda Jaroslav Pipek (zemřel v roce
2017) byl v 50. letech spoluzakladatelem místního fotbalového klubu, hráčem, trenérem a předsedou. Hráli zde i
můj otec Jan a strýcové Jaroslav a Jirka.
Já jsem se k fotbalu dostal přes lyžování, byl to doplňkový sport přes léto.
Dostal jsem se až do divize ve Velkých
Hamrech a dlouhá léta jsem hrál krajský přebor v Desné.
Honzo, jak se z tebe stal předseda TJ
Albrechtice?
Několik let jsem bydlel u dědy v Horním Tanvaldu, když jsem si udělal byt u
táty - v rodném domě v Albrechticích,
přišel jsem hrát fotbal zpátky domů.
V této době došlo ke generační výměně předsedů. Josef Janda starší mi

Zleva Jan Pipek ml., Josef Janda a starosta Jaroslav Zeman na Štítu
Albrechtic u Lanškrouna, 2016
starost o klub přenechal. Takže jsem
tak trochu předseda z nutnosti, bez
bafuňářů by tady fotbal zanikl.
Po tvém příchodu fotbal v Albrechticích šel výkonnostně nahoru. Co
považuješ ze největší úspěch?
Určitě vybudování krásného sportovního areálu u Kamenice. Areál se tvořil
od roku 2011 do roku 2014. V tomto
čase se zde konalo fotbalové setkání
Albrechtic z ČR a areál zažil svou premiéru (ve ﬁnále jsme podlehli městu
Albrechtice až na pokutové kopy). V
této době jsme postoupili z okresní
soutěže do okresního přeboru (ten
jsme hráli dlouhá léta). Díky výbornému zázemí se nám podařilo poprvé v
historii postoupit do I.B třídy (soutěž
okresů Jablonec a Semily). To se psal

Historicky první vítězství v turnaji Štít Albrechtic v roce 2016
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rok 2015. Dnes hrajeme s městy jako je
Jilemnice, Jablonec nad Jizerou, Harrachov nebo Smržovka.
Dalším velkým úspěchem je historicky první vítězství v turnaji Albrechtic v
roce 2016 v Albrechticích u Lanškrouna. Turnaj se hraje od roku 1974.
Fotbal k Albrechticím patří již více než
60 let a já doufám, že se nám ho podaří
udržet.
Co děláš – myslím profesi?
Od kominíka Pospíšila ze Smržovky
jsme s kolegou Zelinkou převzali jeho
revír, takže se staráme v okolí o komíny
jako OSVČ. Mimo jiné se staráme i o
odsávání z plynových kotlů v naší škole
i školce…
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KRONIKA MARIÁNSKÉ HORY – 2. VYDÁNÍ
Dodatek kroniky Mariánské Hory.
Pro majitele prvního vydání Kroniky Mariánské Hory z roku 2012 je stále ještě za 170,- Kč ke koupi Dodatek kroniky.
Autor kroniky Ing. Miroslav Bartík zpracoval před koncem loňského roku údaje pro druhé aktualizované vydání
Kroniky Mariánské Hory. Druhé vydání je možné zakoupit na úřadě za 980,- Kč

PROJEKT OPRAVA PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE NA HŘBITOVĚ
V OBCI ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
ZLEPŠENÍ STAVU A PŘÍSTUPNOSTI PROSTORU MÍSTNÍHO HŘBITOVA
S přispěním Ministerstva zemědělství
ČR – Státního zemědělského intervenčního fondu a Evropské unie bude
Obec Albrechtice v Jizerských horách
opravovat hlavní páteřní komunikaci
v prostoru hřbitova. K upravené komunikaci přibydou nízké lampy pouličního osvětlení a bude provedeno
odvodnění prostoru v horní části hřbitova. Práce budou probíhat v letní sezoně, prosíme proto nájemce hrobových míst o shovívavost.
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PROJEKT POKRAČOVÁNÍ DOKONČENÍ KOMPLETNÍ
OPRAVY STŘECHY KOSTELA
SV. FRANTIŠKA Z PAULY
JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ
DOKONČENÍ KOMPLETNÍ OPRAVY STŘECHY KULTURNÍ
PAMÁTKY  KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z PAULY
S přispěním Ministerstva zemědělství ČR – Státního zemědělského intervenčního fondu, Evropské unie a Obce Albrechtice v
Jizerských horách dokončí římskokatolická farnost Albrechtice v
Jizerských horách v průběhu května a června kompletní opravu
nosných konstrukcí i krytiny střechy na kostele sv. Františka z
Pauly. Za administraci dotací na opravu našeho kostela patří
poděkování paní Klížové a OÚ Albrechtice. Kostel, který je v majetku Řimskokatolické farnosti, bude mít konečně opravenou
celou střechu. Před opravami na několika místech do střechy
zatékalo.

VETERÁNEM ZA KRTEČKEM DO JIZERSKÝCH HOR 5. ROČNÍK
ZÁBAVNÝ DEN S VETERÁNEM
PRO CELOU RODINU
21. ČERVENCE 2018
OD 9.00 HODIN SRAZ
U MUZEA HRAČEK
V JIŘETÍNĚ POD BUKOVOU
Hvězdicová jízda historických vozidel
z celé Evropy (soutěž o nejvzdálenějšího
účastníka).
Výletová jízda historických vozidel krajem Jizerských hor, doplněná drobnými
soutěžními úkoly. Soutěž elegance auto
- moto. Historická vozidla do r.v. 1985,
jiné ročníky po dohodě s pořadateli.
18 | www.albrechtice-jh.cz

GENERÁLNÍ SPONZOR AKCE MUZEUM VÝROBY
HRAČEK DETOA ALBRECHTICE S.R.O.
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DEN IZS
Přijďte se pobavit s celou rodinou 1. září 2018 od 10.00 hodin na parkoviště Špičák 2, kde proběhne DEN IZS. Jednotlivé
složky integrovaného záchranného systému předvedou svoji techniku i ukázky zásahů, dobrovolní hasiči budou soutěžit
o zlatou proudnici v požárním útoku. Na trenažéru BESIPu můžete zažít, jaké to je, když se auto při nehodě otáčí přes
střechu. Děti si budou moci prověřit své znalosti první pomoci i další dovednosti.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
Nové prostory knihovny se nachází v přízemí budovy základní školy na adrese Albrechtice v Jizerských horách č.p. 226.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 16:00 do 18:00 hodin.
Seznam knih, které v naší knihově máme, najdete na adrese: https://merkur.tritius.cz/library/albrechtice. Do seznamu
můžete nahlédnout v klidu z domova. Pohodlně a rychle zjistíte, jaké tituly se v knihovně nacházejí a zda nejsou právě
vypůjčeny.
Jako každý rok nám i letos PhDr. Zdeněk Doležal, majitel nakladatelství Brázda, věnoval do naší knihovny spoustu krásných
knih. Přijďte se podívat, jistě si vyberete. Panu Doležalovi velice děkujeme.
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