1670 – 2020

350

LET

ALBRECHTICKÝ
ALBRECHTICKÝ
ŘÍJEN
LISTOPAD
ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ 2020

Z OBSAHU ČÍSLA
Volby do kraje

2

Další turistický cíl v Jizerských horách

12

Výběrové řízení na nového ředitele školy

2

Příprava na opravu fasády

13

Sportovní areál U Kamenice – kabiny

3

Instalace bezpečnostních čidel do kotelny ZŠ

13

Veteránem za Krtečkem 2020

3

Nové zábradlí na školním hřišti

14

Úpravy v ZŠ průběžně pokračují i na podzim

14

Jubilanti

15

Slovo policie

16

47. ročník Štítu Albrechtic

4-6

Zahájení školního roku 2020/2021

7

První školní výlet

7-8

Výdaje spojené s provozem MŠ, ZŠ a sportovním areálem

8

Průtočné tůně

17

Podzim 2020 – výstavba rozhledny

9

Prodej kalendářů na rok 2021

17

Poděkování

10

Zlatá popelnice 2019

Rozloučení s ředitelkou Mgr. Hanou Januškovou

11

Slovo starosty

Setkání absolventů naší základní školy z poválečných let

11-12

Obecní úřad Albrechtice v Jizerských horách
č.p. 226, PSČ 468 43, tel.: 483 381 504, e-mail: podatelna@albrechtice-jh.cz

www.albrechtice-jh.cz

18-19
20

ALBRECHTICKÝ ZPRAVODAJ | LISTOPAD 2020

VOLBY DO KRAJE
Letošní volby do krajského zastupitelstva se kona- komise měla rukavice, roušky, ochranná plexiskla
ly v nouzovém stavu 2.-3. října 2020. Letošní pod- a mezi voliči a komisí byl vymezen prostor. Členům
zimní volby tak měly zvláštní atmosféru. Volební volební komise patří poděkování za obětavost.

Zleva M. Havlíková, J. Fikar a A. Ducháčková, volič A. Kučera. V pátek odvolil i starosta J. Zeman.

ROZHLEDNA NA SVĚTLÉM VRCHU
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NOVÉHO ŘEDITELE ŠKOLY 15. 6. 2020
Komise, ve které zasedli zástupci
obce, školy, Krajského úřadu a České školní inspekce, vybírala nového ředitele ze dvou přihlášených
zájemkyň, paní učitelky Kneřové
a paní učitelky A. Januškové. Komise vybrala Andreu Januškovou,
která v naší škole již učila. Výběrové řízení probíhalo v naší knihovně.
Vyhlášení výsledků výběrového řízení.
02 | www.albrechtice-jh.cz
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SPORTOVNÍ AREÁL U KAMENICE – KABINY
Čilý ruch zde panoval od května do července. sáhla téměř 600 000 Kč. Investice byla ale cílená,
Jablonecká firma pana Petra Vančury odvedla protože náš sportovní areál slouží dětem a rokvalitní práci. Celková cena včetně vybavení do- dičům z celého údolí Kamenice.

Přístavba bude sloužit pro uložení techniky a materiálu pro údržbu sportovišť.

350 LET OBCE ALBRECHTICE 1670–2020
VETERÁNEM ZA KRTEČKEM 2020

Veteráni v panoramatickém záběru.

Další úspěšná akce v rámci oslav
350 let od založení naší obce proběhla 19. července. Příjemného
odpoledne za krásného počasí si
užívali jak místní, tak přespolní.
6. ročníku Veteránem za Krtečkem se zúčastnilo rekordních 147
historických automobilů a 310
řidičů a spolujezdců. Trať vedla
z firmy DETOA přes Albrechtice,
Mariánskou Horu, Josefův Důl,
Bedřichov až do Liberce a zpět
do Albrechtic.
Posezení u Kamenice.
www.albrechtice-jh.cz | 03
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350 LET OBCE ALBRECHTICE 1670–2020 – 47. ROČNÍK ŠTÍTU
ALBRECHTIC
Historie setkávání Albrechtic z celé České republiky sahá až do roku 1973. Od té doby se scházíme
nepřetržitě. Letos byla tradice ohrožena, když Lesní
Albrechtice, celkem zbytečně, odřekly setkání, které
bylo plánované na konec června. Situace kolem covid-19 byla v té době asi nejklidnější… Naše obec
se stala náhradníkem v termínu 14.-15. srpna. Setkání Albrechtic jsme pojali jako další připomenutí

našeho jubilea 350 let od založení obce. Celá třídenní akce proběhla v pohodě, v příjemném prostředí našeho areálu. I když v té době neplatila žádná
zásadní omezení, vše jsme průběžně dezinfikovali.
Zajistili jsme, aby se mužstva během fotbalového
turnaje vzájemně v kabinách nepotkávala (použili
jsme jako náhradu za kabiny buňku a velký stan).

14. 8. 2020. Pátek dopoledne hostitelská obec vždy provede návštěvníky z ostatních
Albrechtic po všech zajímavostech obce. Starostové s manželkami u naší nově
budované rozhledny. Nĕkteří z nich přispěli na rozhlednu symbolickým finančním
darem, za což jim patří poděkování.

14. 8. 2020. Zasedání starostů zúčastněných Albrechtic u nás na obecním
úřadě v knihovně. Na těchto tradičních
zasedáních se vzájemně starostové informují o dění ve svých obcích.
04 | www.albrechtice-jh.cz
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Místní mužstvo při slavnostním nástupu.
Naši fotbalisté prošli základní skupinou bez
porážky. Dokonce se nám podařilo porazit
i hlavního favorita Baník Albrechtice (okres
Karviná, město má 4000 obyvatel a hraje
o třídu výše než my).

Rozhovor kapitána a předsedy TJ Albrechtice
Jana Pipka ml. pro libereckou TV RTM.

Baník Albrechtice - Albrechtice v Jiz. horách.
Domácí hráč Michal Zeman u míče. Finálové
utkání skončilo naší porážkou 6:2.
www.albrechtice-jh.cz | 05
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Velký stan v areálu U Kamenice byl při vyhlašování fotbalových výsledků zcela zaplněn.

Závěrečné vyhlašování nejlepších mužstev, střelců, hráčů a gólmanů. Symbolické předání vlajky Štítu. Zleva M. Bĕlohlávek
(fotbalista a funkcionář našeho týmu), MUDr. Stanislav Kowalski (předseda Stálého výboru Štítu) a starosta Jaroslav Zeman.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří nám s touto náročnou akcí pomohli: J. Pipkovi ml.,
M. Bĕlohlávkovi, J. Jandovi st., místostarostovi A. Kučerovi, místnímu SDH, HS Jizerské hory, R. Suchardovi,
A. Málkové a dalším příznivcům sportu v Albrechticích.
06 | www.albrechtice-jh.cz

LISTOPAD 2020 | ALBRECHTICKÝ ZPRAVODAJ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

V úterý 1. září jsme ve školních lavicích přivítali pět nových še P. z Albrechtic a Danečka M. z Jiřetína.. Starší spolužáci
prvňáčků - 3 šikovné holčičky Věrušku N. z Albrechtic, Miu uvítali nové malé kamarády tradičně zpěvem veselých písO. a Natálku Š. z Jiřetína a 2 neméně šikovné chlapce Luká- niček a od nás učitelek dostali na uvítanou malé dárečky.

PRVNÍ ŠKOLNÍ VÝLET
Kvůli zhoršující se situaci ohledně nákazy koronavirem jsme letos z preventivních důvodů
oželeli tradiční harmonizační pobyt mimo naší
školu a rozhodli se raději pro výlet po okolí.
Ve čtvrtek 3. září jsme ze školy vyrazili přes

“Skřivánek” na skalní vyhlídku Finkštejn a přes
Bukovou horu zpět do Jiřetína a Albrechtic.
Cestu jsme si zpestřili soutežemi a zajímavým
povídáním o čertovské studánce na Finkštejně
a příběhem o Čertově komoře na Bukové hoře.

www.albrechtice-jh.cz | 07
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Odpočinek na louce.

Základní škola Albrechtice v Jizerských horách 2019 –2020.

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM MŠ, ZŠ A SPORTOVNÍM AREÁLEM

08 | www.albrechtice-jh.cz
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PODZIM 2020 – VÝSTAVBA ROZHLEDNY
V průběhu září, října a listopadu pracovníci firmy z Benešova
u Semil budovali ocelové schodiště, podesty a zábradlí na naši
novou rozhlednu. Kolaudace proběhne na konci listopadu, ale se
slavnostním otevřením počkáme do jarních měsíců roku 2021.
Doufáme, že již nebudou tak
přísná omezení shromažďování
osob.
Vysoutěžená cena rozhledny:
6 483 849,88 Kč
Dotace z EU: 186 839,20 EUR
Kompletace konstrukce za pomoci speciálního jeřábu s nástavbou pana Polešovského
Dotace z ČR: 10 990,54 EUR
z Desné. Foto z 15.6.2020.

Průhled budovaným schodištěm rozhledny 3. srpna 2020.

Svařování zábradlí 24.10.2020.

Podzimní panorama z vrcholu rozhledny.
www.albrechtice-jh.cz | 09
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PODĚKOVÁNÍ

Paní Herta Pospíšilová dovedla záchranáře až do odlehlé části Mariánské Hory
(Šefleku).

Nakonec zde musel přistát i vrtulník.

E-mail 14. 9. 2020
Vážený pane starosto,
rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval za zcela příkladný postup a pomoc paní Hertě Pokorné, která žije ve Vaší
obci. O poděkování nás poprosila naše posádka, která v neděli
6.9.2020 vyjížděla k pacientovi s nahlášenou cévní mozkovou příhodou. Pacient byl německy mluvící a místo zásahu bylo v navigačně velmi nepřehledném terénu na Mariánské Hoře, v chatě
hluboko v lese.
Moc oceňujeme, že paní Pokorná, které je krásných 79 let,
na naši sanitu zcela příkladně čekala v Albrechticích na hlavní
silnici a následně ji navigovala několik kilometrů na místo zásahu. Po jeho celou dobu byla navíc záchranářům k dispozici jako
překladatelka, což výjezd a pomoc pacientovi, který byl následně
Leteckou záchrannou službou převezen do nemocnice, urychlilo.
Přístup paní Pokorné velmi oceňujeme, a to i vzhledem
k jejímu krásnému a úctyhodnému věku. Poděkování posíláme
i přímo k jejím rukám, byli bychom ale rádi, kdyby o jejím naprosto příkladném postupu vědělo i její okolí, jemuž může být inspirací a příkladem.
Vážený pane starosto,
		
děkujeme za předání poděkování.
						S pozdravem
Michael Georgiev
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
příspěvková organizace
Klášterní 954/5 | 460 01 Liberec | IČO: 467 44 991
tel.: +420 485 218 500 | GSM: +420 601 086 889
e-mail: michael.georgiev@zzslk.cz | ID DS: bgpmvs6

10 | www.albrechtice-jh.cz

Poděkování paní Hertě se dostalo od záchranářů
i od starosty J. Zemana.
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ROZLOUČENÍ S ŘEDITELKOU MGR. HANOU JANUŠKOVOU
V září 2020 jsme se po dlouhých letech rozloučili s ředitelkou naší školy paní Hanou
Januškovou. Starosta obce paní Januškové
poděkoval za odvedenou práci pro základní
i mateřskou školu a za spolupráci s obcí. Zároveň paní Januškové předal drobnou pozornost od obecního úřadu. Paní Janušková původně od roku 1983 učila ve škole na Horním
Tanvaldě, poté se u nás stala od roku 1994 ředitelkou ZŠ. V září se už s bývalou ředitelkou
rozloučili také děti společně s rodiči.

Rozloučení s paní ředitelkou.

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z POVÁLEČNÝCH LET
V restauraci „U nás doma“
proběhlo tradiční setkání
spolužáků z poválečných let,
včetně pana učitele Miloše
Bauma, který později dlouho
řídil základní školu v Desné II.

Setkání v restauraci U nás doma.
www.albrechtice-jh.cz | 11
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Společné foto účastníků setkání.

DALŠÍ TURISTICKÝ CÍL V JIZERSKÝCH HORÁCH

Malý Špičák v Tanvaldě – červenec 2020. Zkouška
prototypu nové rozhledny. Model byl následně odvezen
a vlastní montáž proběhla až o několik týdnů později.
12 | www.albrechtice-jh.cz

Zajímavé architektonické dílo putovalo na své místo
30. září. Vyhlídka stála zhruba 3,5 mil. Kč a Tanvald
financoval výstavbu z vlastních zdrojů (bez dotací).
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PŘÍPRAVA NA OPRAVU FASÁDY ZŠ

V současnosti připravujeme opravu fasády školy, která by se měla uskutečnit v roce 2021. Naším cílem je vrátit vzhled
budovy co nejvíce do původní podoby.

INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH ČIDEL DO KOTELNY ZŠ

V říjnu jsme instalovali
v kotelně ZŠ a úřadu bezpečnostní čidla úniku plynu
a úniku CO2, která doplňují
nový protipožární systém
budovy. Práce provedla
jablonecká firma TELMO
za 13 000 Kč.
www.albrechtice-jh.cz | 13
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NOVÉ ZÁBRADLÍ NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI
Další investicí je nové zábradlí u chodníčku z mateřské školy na školní hřiště za 94 000 Kč. Chodník
za necelých 130 000 Kč obec vybudovala již na jaře.

ÚPRAVY V ZŠ PRŮBĚŽNĚ POKRAČUJÍ I NA PODZIM
Pánové Mašek a Kubelka v říjnu prováděli stavební
úpravy ve sklepě základní školy. Za poslední 4 roky
jsme investovali do mateřské a základní školy
8 700 000 Kč.

Dozdívání průrazů do sklepa ve škole.
14 | www.albrechtice-jh.cz

Pánové Kubelka a Mašek v akci.
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JUBILANTI

Bohužel kvůli opatřením spojených s koronavirem jsme nemohli našim jubilantům v jarních měsících osobně pogratulovat.
V červenci nás na obci navštívila paní G. Křížková a J. Stašink, kteří své narozeniny oslavili už začátkem května.

Další jubilanti, kteří slaví do konce roku 2020:
Ludmila Skrbková
Milada Sochorová
Herta Pokorná
Miluše Kučerová
Petr Tichý
Gerlinda Wanderová
Emil Scharf

65 let
70 let
80 let
70 let
65 let
80 let
85 let

GRATULUJEME A PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ!

www.albrechtice-jh.cz | 15
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VÁŽENÍ OBČANÉ OBCE ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH,
tradičně se na Vás obracím se svým příspěvkem za Obvodní oddělení
Policie České republiky ve Smržovce. Do našeho života opět vstoupil
nouzový stav státu. Situace je pro složky integrovaného záchranného systému nelehká. Stejně jako Vy i my musíme dodržovat nařízení
vlády, ať již v profesní či soukromé rovině. Nad rámec toho je naším
úkolem dohlížet a vymáhat jejich plnění. Zatím co při první vlně COVID-19 jsme byly s většinou veřejnosti na „jedné lodi“, nyní se poměr
mění a množství lidí, kteří pochybují o smysluplnosti vládních nařízení, stoupá. Každý člověk má právo na svůj názor! V poslední době jsem
však svědkem vědomého šíření různých polopravd a lží, které někteří
lidé nekriticky přijímají a věří jim. S těmito lidmi se pak často dostáváme do konfliktu. Nejčastěji jsou to lidé, kteří své právní povědomí rozvíjejí na internetu, zvláště pak na sociálních sítích. Jsou to lidé, kteří se
domnívají, že jsou porušována jejich základní lidská práva, lidé kterým
nikdo nemá právo nic nařizovat. Prosím buďme k sobě ohleduplní.
Buďme ohleduplní k nemocným, seniorům a dalším lidem, kteří by
se dali klasifikovat jako „riziková skupina“. Policisté, hasiči, zdravotníci
a další, kteří v této věci aktivně vystupují, mají také své rodiny a i na ně
dopadají vládní nařízení. Zákon je však třeba dodržovat.
S vyhlášením nouzového stavu policisté důsledně dohlížejí na dodržo-

vání nařízení vlády a k zadaným úkolům přistupují zodpovědně. Mimo
to, stále plníme všechny své povinnosti, které nám jsou uložené zákonem o PČR. Vzhledem k tomu, že je nadmíru důležité zajistit chod všech
složek IZS, je naší snahou minimalizovat možnost kontaminace virem
našich policistů, a proto Vás vyzývám:
Pokud Vaše oznámení nesouvisí s přímým ohrožením života či zdraví nebo
nebezpečím z prodlení, věc sepište a zašlete na emailovou adresu jn.oo.
smrzovka@pcr.cz, nebo do naší datové schránky vsmhpv9, či poštou
na adresu Obvodní oddělení policie, Lidické náměstí čp. 730, 468 51
Smržovka.
Případně se spojte s naší dozorčí službou na tel. čísle 735 788 699 nebo
volejte linku 158. Ve služebních vozidlech lze přepravovat veřejnost pouze
ve výjimečných případech. To znamená, že oznamovatel se musí dopravit
na naše obvodní oddělení a zpět sám. Dále je omezen přístup osob do budovy obvodního oddělení a všechny záležitosti jsou vyřizované přes okénko
v zádveří hlavního vchodu. Žádám o pochopení a chápu, že veškerý komfort je značně omezen.
Věřím, že situaci společně zvládneme. Závěrem mého úvodu chci vyjádřit plnou podporu a poděkování zdravotnímu personálu v našich
nemocnicích, domovech pro seniory a dalších zdravotnických zařízení.

POLICISTÉ OOP SMRŽOVKA CELKEM OD ZAČÁTKU ROKU 2020 ŘEŠILI:
145 trestných činů, 259 přestupků, z nichž
většinu jsme následně oznámili k projednání
správnímu orgánu, 746 přestupků jsme vyřešili příkazem na místě (pokutou) a dále jsme
přijali a vyřešili 445 rozličných oznámení,
podnětů a žádostí. Míra objasněnosti trestné
činnosti aktuálně činí 53,10 %.
V roce 2019 se za stejné období jednalo o 152
trestný činů, 240 prošetřovaných přestupků,
523 přestupků vyřešených příkazem na místě

a dále 398 oznámení, podnětů a žádostí. Objasněnost trestné činnosti ve stejném období
roku 2019 činila 50,59 %.
Z porovnání předmětného období v letech
2019 a 2020 je zřejmé, že nedošlo k významnému výkyvu v žádné ze sledovaných oblastí.
Je evidentní, že pandemie neměla na naší
činnost zatím žádný vliv a své úkoly zvládáme
plnit v obvyklém standardu.
Aktuálně řešíme časté krádeže vloupáním

do společných prostor bytových domů, garáží a sklepů, kde často bývají předmětem
zájmu pachatele jízdní kola. Společným jmenovatelem pak často bývají okna otevřená
„na ventilaci“, která pachatelé snadno překonávají. V případě pohybu podezřelých osob
a vozidel v okolí nás o tom neprodleně informujte na výše uvedené telefonní číslo.

Z UVEDENÉHO VÝČTU SE OD ZAČÁTKU ROKU 2020 UDÁLO VE VAŠÍ OBCI:
Dne 14. 1. 2020 neznámý pachatel odeslal
na Obecní úřad Albrechtice v Jizerských
horách email se souborem, který byl vydáván za fakturu se znakem Finanční správy
v záhlaví. Po otevření souboru antivirový
program NOD od ESET oznámil, že byla
detekována chyba, ale že se programem
podařila opravit. Tato hláška se opakovala a následně IT technik obecního úřadu
Albrechtice v J.h. zjistil, že v počítači došlo
k neoprávněnému šifrování souborů. Tímto
jednáním NP naplnil skutkovou podstatu
přečinu neoprávněného přístupu k počítači a nosiči informací podle § 230 odst. 1 tr.

zákoníku a způsosbil obci škodu na majetku.
Dne 13. 2. 2020 došlo po předešlé dopravní
nehodě k vzájemnému napadání mezi oběma řidiči u pozemní komunikace na místě
veřejně přístupném. Věc stále prověřujeme
pro podezření ze spáchání přečinu ublížení
na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku
v souběhu s přečinem výtržnictví podle
§ 358 odst. 1 tr. zákoníku. Průběžně doplňujeme o znalecká zkoumání.
Dále v rozmezí dnů 2. 3. 2020 a 3. 3. 2020
neznámý pachatel poškodil garáž rodinného domu na Mariánské hoře tím, že ji

posprejoval a dopustil se tak přečinu poškození cizí věci podle § 228 odst. 1, 2 tr.
zákoníku. Tento skutek se nám podařilo objasnit a pachatel se k činu doznal.
Dále jsme ve Vaší obci prověřovali 8 přestupků (krádež volně odložených lyží, občanské soužití, jízda vozidlem bez řidičského oprávnění a ve čtyřech případech
nedodržování vládních nařízení – rouška).
V neposlední řadě jsme řešili řadu přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu příkazem na místě, tedy pokutou.

V SOUSEDNÍ OBCI JIŘETÍN POD BUKOVOU JSME VE STEJNÉM OBDOBÍ ŘEŠILI:
V době od 21:00 hodin dne 15. 2. 2020 do 07:30
hodin dne 16. 2. 2020 neznámý pachatel poškodil cizí věc tím, že ji postříkal barvou, když
v Jiřetíně pod Bukovou nasprejoval černou,
stříbrnou a růžovou barvou obě boční strany panelového domu čp. 113, 114, následně
sprejoval na levou a přední stranu obecního
úřadu čp. 103, poté na dveře čp. 105 a 107
a dále na kovovou skříň uzávěru plynu přiléhající k pravému boku panelového domu čp.
108-111. Dále vedle vchodu čp. 104 nasprejoval růžovou barvou taktéž nápis a takto učinil
i u vchodu čp. 110, kde postříkal na kachlové
obložení.
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V tomto případě přečin poškození cizí věci
podle § 228 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku – sprejerství, zůstal pachatel neznámý.
V době od 1. 12. do 7. 3. 2020 v Jiřetíně pod
Bukovou rozbil neznámý pachatel zasklení
dvoukřídlého dvojitého okna rekreační chalupy, které si následně otevřel a vnikl do vnitřních prostor chalupy, které prohledal a odcizil
odtud nářadí, poté v chalupě vzal z věšáku,
jenž se nacházel na chodbě, klíče a chalupu
opustil zadním vchodem, kde si za použití klíčů
odemkl sklep, který prohledal a dále se snažil
odemknout visací zámek na vratech kůlny, což
se mu nepodařilo, přičemž klíč nechal ve visa-

cím zámku, zámek s okem petlice strhl a vnikl
do kůlny, kterou prohledal. Tímto jednáním
se dopustil přečinu krádeže podle § 205 odst.
1 písm. a), b) tr. zákoníku.
Dále jsme v obci Jiřetín pod Bukovou řešili
ve třech případech přečin zanedbání vyživovací povinnosti podle § 196 odst. 1 trestního
zákoníku a několik přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu příkazem
na místě. Současně jsme v jednom případě
oznámili Krajské hygienické stanici nedodržování vládních nařízení – rouška.
npor. Bc. Ondřej Tuláček
vedoucí obvodního oddělení Smržovka
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PRŮTOČNÉ TŮNĚ
Na Mariánskohorských boudách
byly v říjnu vybudovány dvě
průtočné tůně a zároveň se obnovují původní mokré louky.
Po realizaci tohoto opatření se
luční enkláva opět stane biotopem cenných druhů mokřadní
flóry a fauny. O toto území pečuje Agentura ochrany přírody
a Správa CHKO Jizerské hory.

KALENDÁŘ NA ROK 2021

Na úřadě je možno zakoupit kalendář na rok 2021 s historickými fotografiemi

FORMÁT A4 - CENA 120,- KČ
FORMÁT A3 - CENA 240,- KČ

ALBRECHTICE V JIZERSKÝ� CH HORA� CH

2021
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ZLATÁ POPELNICE 2019: NEJLÍP TŘÍDÍ ODPADY
V ALBRECHTICÍCH, JABLONCI A ROKYTNICI
Popatnácté soutěžili obyvatelé obcí Libereckého kraje v třídění odpadů v rámci soutěže Zlatá
popelnice. Nejlépe si v roce 2019 vedli v Albrechticích v Jizerských horách, v Jablonci nad
Jizerou a v Rokytnici nad Jizerou. Záštitu nad soutěží převzal Jiří Löffelmann, krajský radní pro
resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.
Soutěž Zlatá popelnice je určená
obcím v Libereckém kraji, které
soutěží v množství vytříděného
odpadu. Její vyhlašovatelé, Liberecký kraj a Autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM, a.s., chtějí
jejím prostřednictvím motivovat
obce ke zvýšení množství vytříděných odpadů z domácností.
Letošní ročník doznal dvě zásadní změny. „První se týkala úpravy
velikostních skupin, ve kterých se
soutěží. Nově jsou obce rozděleny
do tří kategorií, a sice do 500 obyvatel, do 2000 obyvatel a nad 2000
obyvatel. Druhou novinkou je ocenění vybrané obce z každého okresu kraje za přínosný počin na poli
odpadového hospodářství, který
přispěl ke zkvalitnění systému tříděného sběru,“ uvedl radní Löffelmann.
V roce 2019 vytřídil v průměru
každý obyvatel Libereckého kraje
24 kilogramu papíru, 11,2 kilogramu plastů, 13,7 kilogramu skla,
23,6 kilogramu kovů a půl kilogramu nápojových kartonů. To je
tedy celkem 73 kilogramu vytříděného odpadu, což je o téměř
8 kilogramů více než činí průměr
České republiky.
„Tento výsledek řadí Liberecký kraj
na čtvrtou příčku v pomyslném pořadí krajů. V třídění papíru dosáhl
Liberecký kraj mezi ostatními kraji
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to 214 obcí. Každý ročník začíná
prvním dnem kalendářního roku
a trvá po celých 12 měsíců. Finanční odměnu od společnosti
EKO-KOM získají první tři v každé
Přestože se v soutěži na předních kategorii.
příčkách neumístila krajská metropole, je patrné, že třídění odpadů není lhostejné ani obyvatelům Liberce. Proti roku 2018 se
loni podařilo v průměru vytřídit
každému obyvateli města navíc
o jeden kilogram plastů. To představuje meziroční nárůst o více
než 100 tun. Skla se loni v krajském městě vytřídilo proti roku
2018 o téměř 70 tun více.
dokonce na druhou příčku – první
se umístil kraj Pardubický, který byl
lepší ještě o půl kilogramu,“ upřesnil Löffelmann.

V Libereckém kraji mají obyvatelé
v současné době k dispozici téměř 12 300 veřejně dostupných
barevných kontejnerů a menších
nádob na třídění odpadů umístěných přímo u domů. V roce 2019
bylo v rámci společného projektu
Libereckého kraje a společnosti
EKO-KOM zakoupeno a instalováno dalších 259 nádob v hodnotě téměř 1,8 milionu korun. Jedno průměrné, veřejně přístupné
kontejnerové hnízdo slouží v sou- „Všichni finalisté obdrží zcela nové
časnosti pro 132 obyvatel.
originální poháry, které vzešly z autorské soutěže na Střední umělecDo soutěže jsou zařazeny a hod- koprůmyslové škole sklářské v Kanoceny všechny obce v kraji, menickém Šenově. Tyto poháry
které mají uzavřenou smlouvu věnoval do soutěže Liberecký kraj,“
o zajištění zpětného odběru a vy- řekl Jiří Löffelmann.
užití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. – aktuálně je
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZLATÁ POPELNICE 2019
OBCE DO 500 OBYVATEL
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Obec Albrechtice v Jizerských horách
Obec Bedřichov
Obec Vítkovice
Obec Paseky nad Jizerou
Obec Jestřabí v Krkonoších

30 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
věcná odměna
věcná odměna

OBCE OD 501 DO 2000 OBYVATEL
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Město Jablonec nad Jizerou
Obec Malá Skála
Obec Kořenov
Město Harrachov
Obec Čistá u Horek

30 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
věcná odměna
věcná odměna

MĚSTA NAD 2000 OBYVATEL
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Město Rokytnice nad Jizerou
Město Jilemnice
Město Lomnice nad Popelkou
Město Semily
Město Jablonné v Podještědí

Okres Česká Lípa
Okres Jablonec nad Nisou
Okres Liberec
Okres Semily

Obec Stvolínky
Obec Vlastiboř
Obec Hlavice
Obec Kacanovy

30 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
věcná odměna
věcná odměna

10 000,- Kč
10 000,-Kč
10 000,-Kč
10 000,- Kč

Jan Mikulička

Naše obec historicky poprvé postoupila až do celostátního kola soutěže (Křišťálová popelnice),
ve kterém se mezi obcemi do 500 obyvatel z celé republiky umístila na nádherném 3. místě.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v letošním roce 2020 si připomínáme 350 let od založení naší obce v roce 1670. Zároveň ale prožíváme těžké období způsobené epidemií covid-19. Naši předci museli také překonávat obrovské
těžkosti s I. a II. světovou válkou, španělskou chřipkou a následně se světovou hospodářskou krizí
v letech 1929 - 1933.
Jarní vlna koronaviru se Albrechticím ještě vyhnula. Druhá, podzimní vlna, už bohužel ne. I my
jsme měli první nemocné. Podle informací to ale zatím všichni zvládli a překonali.
Letos jsme plánovali řadu společenských akcí a setkání u příležitosti našeho výročí, například slavnostní otevření rozhledny, tradiční výlet občanů, adventní setkání, mikulášskou nadílku pro děti
nebo slavnostní vánoční koncert v kostele sv. Františka z Paoly. Bohužel kvůli epidemii se veškeré
akce musely zrušit. Doufám, že rok 2021 už bude lepší a klidnější a budeme moci většinu z těchto
akcí uskutečnit.
Chtěl bych Vám všem poděkovat za dodržování všech hygienických pravidel nařízených vládou
ČR. Věřím, že to společně zvládneme.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v roce 2021.
Jaroslav Zeman
starosta obce

20 | www.albrechtice-jh.cz

