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Dobrý den,

Je tu i prostor pro zviditelnění obce v povědomí

moc děkuji, že jste si i při své vytíženosti

lidí, kteří právě na Smědavu zavítají. Například

udělali čas na krátký shrnující rozhovor.

v současné době obec připravuje proces směny

Je to již rok, co jste se stali hlavními

pozemků s Lesy České republiky tak, aby mohla

představiteli obce. Povedlo se Vám uskutečnit

efektivně využívat prostor současné manipulační

něco z toho, s čím jste do funkce šli?

plochy, která slouží jako parkoviště. Tato akce

Místostarostka: Především jsem si přála
změnu v jednání s občany obce. Na svém místě
se snažím jednat především slušně se snahou

bude i přínosem pro občany obce, kteří tuto lokalitu navštěvují.
A naopak, kde vidíte prostor pro možná
zlepšení?

8

Kácení dřevin a porostů mimo les

domluvit se a najít vždy nejvhodnější řešení,
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Bílopotocké slavnosti

největší a nejpodstatnější událost od nástupu

které se již naplno zapojily do třídění odpadu. Na

do funkce vnímám znovuotevření naší školy.

nás však ve vedení obce je, abychom tuto aktivitu

Podařilo se znovu získat důvěru rodičů a pevně

ze všech sil podpořili a celkovou problematiku
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Co se děje ve škole:
Znovuotevření ZŠ a MŠ Bílý Potok
Škola
O naší školce
Školní družina

věřím, že rodiče a především žáci budou ve škole

nakládání s odpady lépe organizovali (především

spokojeni. Tímto přeji celému školnímu kolek-

velkoobjemový a nebezpečný odpad, bioodpad,

tivu, aby se jim v jejich zaměstnání dařilo.

odpadní vody).

12

Rozsvícení vánočního stromečku

ve své odpovědi paní místostarostka. Skutečně

dost. Mě samotného trochu mrzí, že se nemohu

14

Soutěž: „Ptačí budky nebo krmítka
pro rodiny Pípů“

jako nejdůležitější vnímám rozjezd školy, která

své funkci věnovat na 100%, ale těší mě fakt, že

má z hlediska života v obci skutečně nezastupi

obec má v podobě plně nasazené pozice místo

telnou roli, zejména pro rodiny s dětmi. Moc mě

starostky mnohem více prostoru pro řešení

těší i fakt, že se škola stává také místem setkávání

dlouhodobých, ale zejména i každodenních

občanů a nabízí i mimoškolní aktivity.

záležitostí. Jako prostor ke zlepšení vidím
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Odpadové hospodářství naší obce

našeho pana starostu – pana Šercla a paní místostarostku – paní Mikudíkovou.
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Dětem: Omalovánka
a Pohádka – Zapomenutý sněhulák

přestože to není vždy úplně jednoduché. Jako

Starosta: V zásadě se shoduji s tím, co shrnula

Je něco, na co můžeme být jakožto
obyvatelé obce pyšní?
Místostarostka: Myslím si, a vnímám jako

Místostarostka: Stoupá počet domácností,

Starosta: Prostoru ke zlepšení je myslím vždy

i vnímání obecního úřadu v očích veřejnosti.
Vězte prosím, že i na úřadu pracují zase jenom
lidé a vlastně v roli obce mnohdy i sousedé.

důležité, že je spousta mladých lidí z obce, kteří

Naše práce ve značné míře obnáší i nakládání

se začali aktivně zapojovat do dění a chodu obce.

s mnohdy citlivými informacemi a proto věřím,

Jako například zvýšená návštěvnost veřejného

že to může občas někomu připadat neupřímné,

zasedání, aktivní členové komisí, spolupráce.

když nemůžeme na jasně položenou otázku

Starosta: Pyšný jsem zejména na to, v jak

jednoznačně odpovědět. A když už jsem zmínil

nádherné lokalitě je obec zasazena. Máme zde

sousedské vztahy, tak mě napadá i celkem vtipný

skutečně co nabídnout nejenom návštěvníkům

zážitek. Při rozhovoru ve společnosti anglicky

obce, ale také místním občanům, protože je zde

mluvících přátel jsem se s kolegou v češtině

spousta prostoru k vlastním aktivitám. Vítám

bavil právě o sousedech a sousedských vztazích.

proto velice kladně vznik turistického oddílu

Ostatní se nás pak ptali, o čem smutném že se

„Jizerčani“, který se nezaměřuje jen na výlety

to pořád bavíme? Ono totiž české slovo soused

Vychází 2x ročně v nákladu 350 výtisků
Vydává obec Bílý Potok (Bílý Potok 337, 463 62 Bílý Potok)
Vyšlo v prosinci 2019
E 10293

do vzdálenějších lokalit, ale ve značné míře

v angličtině zní jako „so sad“ což znamená „tolik

působí zejména v „naší“ části Jizerek. Předává

smutné“. A tak bych si na tomto místě přál, aby

tak informace a poznání nebližšího okolí mladým

naše vztahy byly spíše „so happy“.

Šéfredaktorka: Sandra Dražilová
Korektury: Anna Hrnčířová
Grafická úprava a sazba: Alžběta Panochová
Fotografie na obálce: Pavel Šercl

i přiměřený rozvoj turistického ruchu. Je jasné,
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a všem, kteří se zajímají. Jako důležité vnímám

Co byste rádi v naší obci viděli do budoucna?
Místostarostka: Prioritou je zvolení správného

že to sebou přináší i jisté komplikace a omezení,

směru naší obce. Podnikat kroky s velkým

zejména v zimní sezóně, což je například výzva

rozmyslem tak, aby to naší obci do budoucna

k hledání řešení zimního provozu na Smědavu.

neuškodilo, ba naopak přineslo užitek. Nedělat
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novostavbu veřejné budovy. Každopádně si toto

chat potřebám občanů. Rádi bych zapojili do

téma ještě zaslouží veřejnou debatu s občany.

je věc nad slunce jasná. Zorganizovali již dvakrát

Pomalu se blíží čas Vánoc a s tím i konec

akci „Úklid Smědava – Bílý Potok“. Co našli, to by

plánování projektů i širokou veřejnost. Vše co
vzniká za podpory občanů předchází možným
nedostatkům, případně se odkrývají rozličná úskalí, která by se mohla později objevit.
Starosta: Jako hodně důležité vnímám
a zároveň si přeji, aby obec našla nejlepší řešení
pro udržitelnost a rozvoj rekreačního zařízení

roku. Co byste popřáli obyvatelům obce?
Místostarostka: Klidné prožití svátků

překvapilo snad i ty nejotrlejší.
„Nejvíce na nás zapůsobil úklid „Smědava –

vánočních a mnoho úspěchů v novém roce 2020.

Potok“ na Den Země. Nasbírali jsme pneumatiky

A připojuji poděkování za jejich důvěru a spolu-

z traktorů, kola od aut, celé přední sklo, bedýnky

práci.

od sázení a mraky PET lahví. Nebyli jsme na to

Starosta: Dovolím si popřát požehnané

však úplně sami, pomohl nám starosta a místo-

Jizerky. V nastávajícím roce bude také nutné

a klidné svátky vánoční, ať jsou chvílemi pohody

starostka. Tímto velmi děkujeme vedení obce,“

rozhodnout, jak dál v projektu rekonstrukce

a radosti v kruhu rodinném či upřímných přátel.

řekl Radek Květ, vedoucí turistického oddílu.

„Koruny“. Nyní jsou na stole dva projekty, které

Přeji báječný a úspěšný rok 2020, ať je zase o něco

i přes schválenou dotaci na zateplení v každém

lepší než rok, který nás pomalu opouští. A na

výlety a akce, budou za svou výdrž odměněni

případě znamenají pro obec nutnost dofinan-

úplný závěr bych rád z těchto stránek upřímně

diplomem a zaslouženou odměnou, neboť nacho-

cování z vlastních zdrojů. Faktem je, že současný

poděkoval všem zaměstnancům obecního úřadu

dili již více jak 200 km.

stav je značně neutěšený a jistě bude nutné před

za jejich práci a podíl na úspěšných akcích, které

samotným rozhodnutím přizvat k posouzení

ve vsi proběhly. To samé poděkování směřuji

výlety, ale nyní jezdí na celovíkendové akce.

dál? „V příštím roce nás čeká Smrk, Wysoka

stavu budovy statika. Je zde i alternativa demo-

i dobrovolníkům z řad občanů.

Tímto děkujeme panu Lukešovi za propůjčení

Kopa, Orle, jizerské přehrady, jeden výlet do

srubu na Jizerce. Takové dobrodružství zažily

Krkonoš a druhý do Českého Švýcarska, pak

děti na začátku letních prázdnin.

samozřejmě tradiční jarní a podzimní úklid

lice zbytku budovy a vytvoření prostoru jak pro
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Že však potočtí turisté pouze „nevýletují“, to

prvoplánové projekty. Především naslou-

Děkuji za rozhovor.

parkování, tak i případně pro střídmě pojatou

Sandra Dražilová

Nejmladší turisté, kteří chodí poctivě na

Zpočátku podnikali turisté pouze jednodenní

Velké poděkování patří i sponzorům turis-

Turistický oddíl aneb prochodíme Jizerky
Co bychom to byli za „Bílopotočáky“, kdybychom neznali své blízké i vzdálenější okolí.
Turistický oddíl je poměrně nový, funguje teprve krátce, tj. od března. Za své krátké působení

foto: Sandra Dražilová

stihl ale velkou spoustu aktivit, výletů a akcí.

Na co se s turistickým oddílem můžete těšit

Jizerek,“ prozradil Radek Květ a dodal, „velký

tického oddílu: panu Martinu Vackovi a Ondřeji

důraz je kladen právě na poznávání přírody

Kohútovi.

a úklid hor po lidech, co si přírody neváží.“
Sandra Dražilová
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Zprávy o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bílý Potok:
Kroužek Hasiči pro děti
V říjnu proběhl nábor hasičů – dětí. Byl inzerován na portále freedlantsko.eu.
Ale bohužel dětí, které se přihlásily na

Ke komu se hlásit?
Začátkem příštího roku bude opět probíhat
nábor mladých hasičů. Vše pod vedením

kroužek Hasičů, bylo velmi málo, přestože byla

zkušeného profesionálního hasiče p. Tecla. Proto

snížena věková hranice. Takže malým bílo-

sledujte vývěsku, webové stránky i facebookové

potockým hasičem se může stát dítě už od 5 let.

skupiny obce.

Co k tomu potřebuje?
– chuť se učit novým věcem, ochotu poslouchat

Na nové hasiče se těší tým dobrovolných
hasičů.

– sportovní obuv do tělocvičny

Sandra Dražilová

Hasiči – ženy
Bílopotocké hasičské družstvo žen se dalo
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dohromady v roce 2018.
Po naší první sezóně v seriálu Superpohár

umístění, ale velmi nám pomáhají ve zlepšení
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a zdokonalení formy.
Pokud počasí dovolí, trénujeme vždy venku

jsme se celkově umístily na 6. místě. Tuto sezónu

a v zimě v tělocvičně naší základní školy.

jsme na průběžném 3. místě, přičemž na druhé

Naše družstvo se aktivně zapojuje do všech

místo ztrácíme pouhé 2 body. Naší sestavu tvoří

soustředění a akcí, které hasiči v naší obci

8 žen – Jana Baťková, Nicole Pohlová, Veronika

pořádají, podílíme se na jejich přípravách,

Bobrovská, Nikola Čverčková, Tereza Hýblová,

průběhu a závěrečném úklidu.

Eva Hýblová, Ivana Zavřelová a Radka Císařová.
Kromě hlavních závodů Superpoháru se
účastníme také nočních závodů a dalších,
jejichž výsledky se nezapočítávají do celkového

S holkama se nestýkáme pouze v rámci
požárního sportu, ale i v soukromí.
Myslím si, že je fajn mít takový tým a přátele
se stejnými zájmy.

foto: Nikola Čverčková

foto: Nikola Čverčková

Nikola Čverčková

Hasiči radí občanům

Odpadové hospodářství naší obce
Odpadové hospodářství se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015 o poplatku za komunální
odpad, kterou přijalo zastupitelstvo dne 27. 4. 2015 usnesením č. 2/2015. Je na elektronické úřední

Jsou biokrby bezpečné?

desce – webových stránkách obce.

V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace – krbů na biopalivo

Na základě toho, že jsem se zajímala, jak

budeme v hlášení mít, tím více nám firma Eko

(„biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí.

tato vyhláška funguje, jsem k mému nemilému

kom zaplatí. Ideální by bylo, kdyby lidé celkově

Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často

překvapení zjistila, že ji neplní cca 30 domácností

produkovali odpadu méně. Pokud však odpad

o dovoz ze zahraničí.

naší obce.

již produkujeme, je lepším přístupem ho vytřídit

Bude třeba učinit jistá opatření a podniknout

cyklaci.

– Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého

tyto kroky:

stalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb,

biokrbu (minimálně po 15 minutách od uhašení),

– všem, kteří vyhlášku neplní, rozeslat

kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný

aby nedošlo k popálení.

upozorňující dopis

č. 1/2015, přijatá zastupitelstvem 27. 4. 2015,

provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry,

– Používejte pouze originální palivo pro biokrby

– snažit se poukázat na skutečné výdaje obce za

č. usnesení 2/2015. Název vyhlášky zní – stano-

terasy i venkovní prostory. Mohou být umístěny

– bioethanol (kapalina, gel) určené pro spalování

likvidaci odpadů

vení systému shromažďování sběru, přepravy,

jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na

v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsa-

– motivovat občany k třídění odpadu

třídění, využívání a odstraňování komunálního

stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v pro-

huje cca 96% ethanolu.

– společně se zamyslet, jak dál

odpadu na území obce Bílý Potok. Je k nahléd-

Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost in-
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a předat k dalšímu použití jako surovinu k re-

storu. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi.

– Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro

Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále

biokrby) musí být opatřen informacemi v českém

pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže

jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.

je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to vy-

Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není cer-

Jakým způsobem obec třídí upravuje vyhláška

Tříděný odpad je stále vyprodukovaný odpad

nutí na úřední elektronické desce – webových
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stránkách obce.

od každého občana.
Svozová služba obci účtuje za pronájem

Jak svoz tříděného odpadu probíhá:
Sklo – sváží svozová služba 1x měsíčně

třídících nádob i za svoz.

Směsné plasty – sváží svozová služba

padá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento

tifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak

Co by rozhodně stálo za zamyšlení?

typ krbu lze většinou bezpečně provozovat za

dány konstrukční standardy (normy), které

– pořídit si vlastní nádoby na tříděný odpad

předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití.

by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen

– zřídit sběrný dvůr

Kromě nutnosti větrat prostory kde jsou biokrby

někteří renomovaní zahraniční výrobci mají

užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kys-

krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna

líku a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel může

jediná společnost provádějící certifikaci TÜV

setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který

SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů re-

firmy Ekokom, která obci platí za vytříděný

může zničit nejen majetek, ale i ohrozit lidské

nomovaných výrobců uváděn odkaz na certi-

odpad. Obec podává hlášení čtvrtletně. Objem

žádané nádoby na papír a na směsné plasty.

životy.

fikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační

vytříděného odpadu se nám od posledního

U nádob na směsné plasty bych chtěla občany

organizace SITAC).

čtvrtletí navýšil, díky tomu jsme dostali vyšší

upozornit na špatné třídění. Často v těchto popel-

příspěvek. K tomu z velké části přispěla aktivita

nicích končí komunální odpad.

Několik základních rad pro bezpečný provoz
biokrbu:

Na základě výše uvedených zjištěných

1x za 14 dní
Papír – ještě dotřiďují pracovníci OÚ, oddělují

Celkově bude lépe přistoupit k tříděnému

karton od papíru, obec si sváží sama
PET – dotřiďují pracovníci OÚ, obec si sváží

odpadu.
Velkým přínosem pro obec je příspěvek

také sama
Sběrné nádoby jsme doplnili. Přibyly Vámi

skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu

komise pro nakládání s odpady, dále pořízení

Podpora třídení:

k použití.

skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních

více kontejnerů na papír a v neposlední řadě také

Obec od firmy Ekokom za zvýhodněnou cenu

– Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití

hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legi

aktivita a zodpovědný přístup všech domácností,

objednala tašky na tříděný odpad. Tašky budou

v českém jazyce.

ůslativa pro tyto krby umožňuje prodej a provo-

které poctivě třídí.

vydávány každé domácnosti, která řádně přijde

– Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od

zování zařízení, které nemají bezpečnostní prvky

hořlavých látek po stranách a především nad bio-

a nejsou dány standardy pro specifikování rizik

krbem.

uváděných v návodech.

– Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu

uhradit odpad za rok 2020.

sběrný dvůr. Čím více vytříděného odpadu
Platby od občanů:

– Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále
hoří, hrozí riziko vzniku požáru.

Zaměřili jsme se na váženky, které vydává

kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence HZS Libereckého kraje

Objem nádoby: 110 l
Frekvence svozu:

52x ročně – 1x za týden

26x ročně – 1x za 14 dní

Poplatek v Kč za rok:

1868 Kč

1071 Kč

Poplatek v Kč za čtvrtletí:

467 Kč

268 Kč

Fakturace svozové služby:

2343 Kč

1 345 Kč

Obec doplácí:

475 Kč

274 Kč

Pytlový svoz:
Objem pytle: 120 l
Frekvence svozu

26x ročně – 1x za 14 dní

10x ročně

Poplatek v Kč za rok

960 Kč

500 Kč

Poplatek v Kč za čtvrtletí

240 Kč

125 Kč

Co všechno v obci třídíme a kde jsou umístěny
speciální kontejnery:
Po obci jsou rozmístěné kontejnery na tříděný
odpad, do kterých patří:
– Směsný plast a nápojové kartony (červená) –
plastové nádoby, lahve, kelímky, krabičky, sáčky,

Závěrem bych ráda poděkovala všem
občanům, kteří se o odpadové hospodářství
v naší obci zajímají a svými poznatky přispívají
ke zlepšení systému s likvidací odpadů.
Další informace o třídění odpadů najdete na
webových stránkách: jaktridit.cz.
Jana Mikudíková

fólie, stlačené tetrapakové krabice – vše vyplách-

místostarostka

nuté, nepatří sem polystyren
– PET lahve (žlutá) – plastové PET lahve všech

foto: Radovan Zítko

barev – prázdné a sešlápnuté
– Směsné sklo (zelená) – tabulové sklo, obalové
sklo – vše bez nálepek a uzávěrů
– Papír (modrá) – kancelářský papír, noviny,
časopisy, karton, balící papír, ne však tetrapak
nebo mastný a jinak znečištěný papír
V suterénu obecního úřadu jsou umístěny:
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Povolení ke kácení dřevin může být vydáno

nemovitosti, na které se dřeviny nacházejí, je

– šedivý kontejner na drobné kovy (plechovky,

na základě žádosti pouze ze závažných důvodů

nutné připojit souhlas vlastníka pozemku s

víčka od jogurtů, zátky, …)

po vyhodnocení významu dřeviny z hlediska

požadovaným kácením.

– kontejner na drobný elektroodpad (fény, mp3,

funkčního a estetického. Povolení ke kácení

mobilní telefony, klávesnice, repráčky, nabíječky,

dřevin vydává příslušný orgán ochrany přírody,

obsahovat přesnou identifikaci žadatele, specifi-

drobné kuchyňské spotřebiče, elektronické hračky

kterým je na území CHKO příslušný obecní úřad.

kaci konkrétní dřeviny – druh, počet, obvod

na baterie, …)

Odvolacím orgánem je proti rozhodnutí obecního

kmene ve výšce 130 cm nad zemí, případně plo-

– kontejner na malé baterie

úřadu v tomto případě Agentura ochrany přírody

cha keřového porostu, parcelní číslo pozemku, na

– místně příslušné pracoviště.

kterém dřevina roste, katastrální území, stručný

U samoobsluhy je umístěn kontejner na textil.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období

Kácení dřevin a porostů mimo les

vegetačního klidu. Tímto obdobím se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Žádost musí kromě náležitostí výše uvedených

popis umístění dřevin, situační nákres a náležité
odůvodnění žádosti.
Orgán ochrany přírody může dle § 9 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve svém rozhodnutí o po-

„Stromy jsou němí svědci staletí, dokáží přežít generace lidí, v jejich stínu korun se lidé rodí

Náležitosti žádosti:

volení kácení dřevin uložit žadateli provedení

i umírají. Jsou plícemi této planety, poskytují domov mnoha živočichům. Zemdlelému poutníkovi

Žadatel musí dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky

náhradní výsadby tak, aby byla kompenzována

poskytnou stín, příjemný chládek, ale i úkryt před deštěm. Mají mnoho důležitých funkcí, jejich

č. 189/2013 Sb., v žádosti doložit své vlastnické

ekologická újma vzniklá pokácením dřevin.

význam je nenahraditelný. Respektujme stromy, važme si jich a chraňme je.

právo či nájemní právo, případné obdobné právo

Současně může uložit následnou péči o dřeviny

Nicméně i stromy během svého života se mohou stát nebezpečnými. Hrozí pak riziko statického

k příslušným pozemkům, na kterých se dřevina

na dobu nezbytně nutnou, maximálně na dobu

selhání a pádu stromu nebo jeho části. Pokud je stromu za jeho života věnována péče a patřičná

nachází, pokud je nelze ověřit v katastru nemo-

pěti let.

kontrola, je malé procento stromů, které takto selhávají.“

vitostí. V případě, že žadatel není vlastníkem

Za obecní úřad
Irena Vaňková

Vážení občané,

pozemky určené k funkci lesa. Dřeviny jsou

v letošním podzimu jsme zaznamenali již

obecně zákonem chráněny před poškozováním

několik porušení zákona o ochraně přírody a kra-

a ničením. Ke kácení dřevin je nutné opatřit si

Bílopotocké slavnosti

jiny v oblasti kácení dřevin rostoucích mimo les.

povolení orgánu ochrany přírody. Povolení se

Na slavnostech se povětšinou sejdou lidé ze všech částí obce, kteří se jinak míjí. Oslavujeme

Chtěli bychom Vám připomenout, že kácením

nevyžaduje u stromů s obvodem kmene do 80 cm

společně založení naší obce. Tentokrát to bylo celé ještě slavnostnější, než obvykle. Slavilo se totiž

těchto dřevin bez povolení se vystavujete riziku

měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené

425 let od založení obce.

návštěvy kontrolního orgánu a následné pokuty

porosty dřevin, pokud celková plocha kácených

za nedovolené kácení.

dřevin zapojených do porostů nepřesahuje 40 m2.

Mimolesní zeleň podle zákona 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny:
Pojem dřevina označuje dle zákona 114/1992

Letošní bílopotocké slavnosti obsahovaly

Pokud je dřevina součástí významného krajin-

program pro všechny věkové kategorie. Není

ného prvku – vodní toky, rybníky, jezera, údolní

vůbec jednoduché najít takovou zábavu, která by

nivy nebo registrovaného VKP – nebo stromořadí,

nadchla všechny.

Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

je třeba opatřit si povolení ke kácení vždy s povo-

zkráceně dřevinu rostoucí mimo les. Jedná se

lením příslušné CHKO a dle vyhlášky č. 189/2013

na své. Děti se vyřádily na aktivitách pro ně

o strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách

Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,

určených, dospělí popili, pojedli a zatančili si na

ve volné krajině i v sídelních útvarech, mimo

v platném znění.

směs hudebních stylů.

A tady se to myslím povedlo. Každý si přišel

Vedení obce udělalo bílopotocké slavnosti za
dobrovolné vstupné, tedy kdo chtěl, přispěl.
Za mě, jakožto navštěvníka akce, mohu říct, že
slavnosti byly vskutku povedené a vyladěné do
těch nejmenších detailů.
Sandra Dražilová
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Škola

Co se děje ve škole

Co se ve škole od září událo? Ve škole je to někdy jako v úlu a to je dobře. Děti jsou veselé, zvídavé

Znovuotevření ZŠ a MŠ Bílý Potok
V Bílém Potoce se dne 2. 9. 2019 znovu
otevřela základní škola. Tento krok byl velmi

a vedle učiva se jim snažíme zajistit program, během kterého se učí a dovídají se důležité informace a prožitky jiným způsobem než jen ze školních lavic.

panem ředitelem nastal i příliv nových žáků.
Novým žáčkům a jejich rodičům se dostalo

Září

nemusí strachovat, kam umístí svoje děti.

místostarostky Jany Mikudíkové a především od

na Den IZS, kde asi nejzajímavější bylo vidět,

pojili do výzdoby školy a kdo nás navštívil, cítil tu

pana ředitele školy PhDr. Emila Hanka a paní

jak záchranné složky vyprošťují osoby z autmo-

příjemnou atmosféru přicházejících Vánoc.

učitelky Mgr. Andrey Mráčkové.

bilu při nehodě. Tato akce je natolik atraktivní,

Slavnostní přestřižení pásky před vstupními
je v obci již od roku 1905, byla bohužel shodou
různých okolností 2 roky uzavřena.
Nyní se u rodičů povedlo opět vzbudit důvěru
v tuto vzdělávací instituci a spolu s novým

V prvním týdnu jsme vyrazili do Frýdlantu

Program „O lesních zvířátkách“ jsme si užili

že náměstí bylo plné dětí a doprovodů, nemohli

v hejnickém Střevlíku. S lektorem Láďou jsme se

žáků, usměvavých rodičů a vyučujím spousty

jsme tudíž vyzkoušet a prohlédnout si vše, co

v učebně zábavnou formou dověděli o spoustě

laskavosti a trpělivosti.

bylo k dispozici.

živočiších, kteří žijí v našich lesích. V terénu

Za BPlisty přeji škole mnoho spokojených

Sandra Dražilová

Ke konci září školu navštívila místní autorka

jsme následně s dalekohledy sledovali přírodu

dětských knih, paní Sandra Dražilová. Během

kolem nás, například jsme objevili stopy srnky

hodiny zábavnou formou seznámila děti ze

i divočáka.

školy i školky s tím, jak se to může stát, že člověk

V rámci Rozsvícení vánočního stromu

napíše knihu. Představila své knihy, četla jim a

proběhly v tělocvičně tvořivé dílny s občer

vtáhla děti milou formou do děje. Mohly si třeba

stvením pro děti, vše s radostí připravili

i vyzkoušet, jaké to je, létat na parapleti.

zaměstnanci školy.

Říjen
V říjnu jsme si užili projektový den s názvem
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Pozvali jsme do školy místní Klub důchodců.
V tělocvičně jsme jim s dětmi představili di-

„Myslíme na budoucnost, sázíme stromy.“ Ve spo-

vadlo „O slepičce a kohoutkovi“, vánoční básně

lupráci s panem Ing. Hovorkou jsme vyrazili do

a naučené tance. Následovala prohlídka školy

obecního lesa, vysadili jsme 15 malých jedliček

a zpěv koled ve školní třídě. Návštěva seniorů se

a umístili kolem stromků ochranu proti okusu.

zakončila v jídelně, kde se u kafíčka a občerstvení

Děti ušly kus cesty, sázely stromy, pojmenovávaly

s chutí a radostí povídalo. Setkání hodnotíme

stromy, které v našich lesích rostou, prohlížely

jako velmi povedený, milý a důležitý čas, kdy

si jejich listy, plody i kůru. Slyšely o živočiších,

jsme tu pro ty, kteří vychovali rodiče dětí. Rádi

kteří žijí v našich lesích. Po návratu z lesa jsme

pro Vás opět něco připravíme.

se zahřáli a vyplnili pracovní listy k projektu.

Navštívil nás čertík, Mikuláš a anděl s nadíl

Děti vše hodnotily pomocí smajlíků, neobjevil se

kou, děti zpytovaly svědomí a naslibovaly

žádný zamračený.

nemožné – že budou jen a jen hodné. Po nadílce

Navštívili jsme oblastní galerii Liberec,
tam jsme si prošli doprovodným programem
k výstavě Venduly Chalánkové, který byl

všechny čekala „Čertovská šou“ pod vedením
paní Havlíkové, kterou si děti moc užily.
V prosinci nás ještě čeká vystoupení pro

zaměřen na symboliku českých státních barev.

rodiče, společné zpívání koled v místním kostele,

Prostřednictvím výtvarné animace se děti

společná vánoční besídka a výlet do liberecké

seznámily s principy koláže a vytvořily si vlastní

galerie.

autoportrét. Autoportréty jsou vystavené ve vestibulu školy.
Koncem měsíce října si děti užily výuku

foto: Sandra Dražilová

Před začátkem adventu jsme se společně za-

přivítání od pana starosty obce Pavla Šercla, paní

dveřmi symbolizovalo nový začátek. Škola, která
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Prosinec

důležitý především pro mladé rodiny, neboť se již

Do roku 2020 si přejeme pro každého zdraví,
lásku, pohodu a hezké chvíle s rodinou a přáteli.
Pozn.: Velmi rádi uvítáme i seniory, kteří by

ve strašidelných kostýmech. Vyprávěli jsme si

měli chuť se zapojit. Číst dětem před spaním po-

o tom, jak se ve světě slaví Halloween, i o tom,

hádky, naučit je něco hezkého vyrábět nebo jim

že v České republice máme Dušičky, kdy vz-

vyprávět, jak to bylo, když oni sami byli žáčci. Pro

pomínáme na naše předky. Odpoledne si děti

více informací kontaktujte p. Mráčkovou.

užily v družině, kde je čekaly nejrůznější soutěže,
hry a diskotéka.
Divadelní představení s názvem „Vodnické pohádky“ pod vedením paní Havlíkové si společně
užily děti ze ZŠ i MŠ.

ve spolupráci s ředitelem školy
PhDr. Emilem Hankem
Mgr. Andrea Mráčková,
učitelka

O naší školce

mlýnu, kde bylo připravené peklo s pořádnými

Mateřská školka v naší obci působí již více než 100 let. Je v jedné budově se základní školou, kde má

pekelníky, krásným andělem a spravedlivým

své prostory – dvě herny, ložnici, sociální zázemí a šatnu. V budově základní a mateřské školy je

Mikulášem.

Poté se návštěvníci přesunuli k Čertovu

kuchyň s jídelnou, kam chodíme na svačinky i obědy. Máme zde jednu heterogenní (smíšenou) třídu

Co vím, tak jsou u nás v Potoce snad jen samé

dětí ve věku od 2 do 7 let.
Heterogenní třída umožňuje mladším dětem
učit se od starších dětí a starším umožňuje získávat prosociální zkušenosti v kontaktu s menšími

doby můžete vidět na vánočním stromečku v ZŠ
a MŠ Bílý Potok.

stromečku, které se tradičně konalo na zahradě

se respektu. V těchto třídách není tak častá

Dále zde máme asistentku pedagoga paní

OÚ. Byla to příjemná příležitost potkat před

nezdravá soutěživost, jak tomu mnohdy bývá ve

Machačovou, díky níž můžeme častěji preferovat

třídách homogenních (věkově rozdělené třídy).

individuální přístup k dítěti.
v Hejnicích, kam jezdíme na Pásmo pohádek pro

při postupné adaptaci a dává mu podporu při

předškolní děti. Dále se účastníme 1x za měsíc

separaci od rodičů. Rodiče předškolních dětí se

ekologických programů ve Střevlíku v Hejnicích.

ale nemusí bát toho, že se jejich dětem nedos-

Programy máme naplánované na celý školní rok.

tává takové předškolní přípravy jako ve třídách

Ve školce máme také 3 – 4x za rok divadlo a spou-

homogenních. S předškolními dětmi pracujeme

stu dalších aktivit, které zařazujeme do našeho

individuálně ráno při příchodu, pak v době

denního programu dle aktuálního dění.
– vánoční besídku a besídku na konci školního

docházející na odpolední službu chodí dříve a 2x

roku.

až 3x v týdnu si bere pouze předškoláky a věnují

Nikola Čverčková
vedoucí MŠ

se přípravě na úspěšný start na ZŠ.

Školní družina
učebna a v pátek malé vařeníčko. Za pěkného

se zde ráno přivítají a mohou si chvilku pohrát.

počasí využívá družina školní hřiště, v zimě

K dispozici mají různé karetní a stolní hry, fot-

budeme chodit více do tělocvičny. Od listopadu

bálek, stavebnice, avšak nejvíce je baví stavět si

navštěvujeme jednou za měsíc místní knihovnu.

domečky z židlí a polštářů. Odpolední družina

Je pro nás prioritou, aby se dětem v družině

nabízí dětem nejen dostatek odpočinku a pros-

líbilo, všechny byly součástí kolektivu, aby zažily

toru pro vlastní hru, ale i výběr z pravidelných

legraci a přitom se naučily něco nového.

kroužků (flétna, keramika, cvičení s hudbou).
Každý týden je připraveno několik výtvarných

Monika Machačová

činností, práce s mikroskopem, počítačová

vychovatelka ŠD

Rozsvícení vánočního stromečku
akce trošku jiná. Řekněme, že to bylo takové „putovní rozsvícení stromečku“.
vánoční tvoření. Děti lepily, barvily, navlékaly, sy
paly, aranžovaly a myslím, že si to především užily.

foto: Sandra Dražilová

Tak jako každý rok se i letos konala akce „Rozsvícení vánočního stromečku“, která tentokrát vyšla
na 30. 11. Přestože stejný termín měly i některé okolní obce, účast byla poměrně vysoká. Letos byla

Proč putovní? Nejprve měl každý možnost

Sandra Dražilová
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Dvakrát do roka máme vystoupení pro rodiče

upravenou pracovní dobu, kdy paní učitelka

vánočních dílniček ve škole – co stanoviště, to jiné

Za zvuku koled byl obecní stromeček rozsvícen a čas adventu zahájen.

Naše školka navštěvuje každý měsíc kino

rozence, kde mladším pomáhá starší sourozenec

Ranní družina je otevřena od 7 hodin, děti

dětem četla a zpívala ze své nové knížky. Hlaso-

s balíčky v rukách vydaly směrem k OÚ.

Čverčková (vedoucí MŠ) a paní Ludmila Mašková.

poledního klidu, když dítě nespí a dále zde máme

autorské čtení spisovatelky paní Jakešové, která
valo se také o nejkrásnější ozdoby – všechny oz-

ležitější část akce – samotné rozsvícení

O děti se starají dvě učitelky – paní Nikola

Mezitím probíhalo v zasedací místnosti OÚ

Děti se poté obdarovány Mikulášem a andělem
U obecního úřadu byla pak třetí a nejdů

8 chlapců a 8 dívek.

sklenkou výborného svařáku.

hodné děti, neboť si čerti nikoho neodnesli.

dětmi – mohou je učit, pomáhat jim a naučit

Smíšené třídy jsou výhodné také pro některé sou-
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Momentálně máme zapsáno 16 dětí –

Vánoci známé a přátele a popovídat si s nimi nad

Soutěž — „Ptačí budky nebo krmítka pro rodiny Pípů“

Jelení říje je také pro nás signálem, že houbařská
sezóna končí.

Základní škola a mateřská škola Bílý Potok vyhlašuje soutěž pro rodiny dětí ze ZŠ i MŠ

A na závěr recept z kuchyně Radky

a pro přátele školy.

Čermákové:
Bramborový sálat s houbami
150 g čerstvých hub, 200 g vařených brambor,
1 cibule, olej, hořčice, pepř, sůl a sekaný kopr
Očistěné houby uvaříme v osolené vodě,
přidáme k nim brambory nakrájené na kostky,
drobně pokrájenou cibuli, olej, hořčici, pepř
foto: František Čermák

a podle chuti sůl. Dobře promícháme. Můžeme

14

posypeme koprem.
Přeji dobrou chuť!
František Čermák
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Výsledky fotografické soutěže

Zapojte se do soutěže a vyrobte ptačí budku
nebo krmítko, které by měly plnit svůj účel.
Podmínky soutěže:

přidat i několik lžic houbového vývaru. Jemně

Budky pro rodiny Pípů budou následně

– při výrobě budky pomáhají děti

umístěny na vhodné místo v naší obci. Výsledky

– používají se přednostně přírodní materiály

soutěže budou zveřejněny v červnu školního

– předejte budku zaměstnancům ZŠ a MŠ do konce

roku 2019/2020.

května 2020

V minulém čísle byla vyhlášena fotografická

Vítězné fotografie zveřejňujeme na vnitřní

soutěž na téma „Nejhezčí místo Bílého Potoka“.

straně obálky vedle obsahu. Autorem první je

Celkem bylo přihlášeno 20 soutěžních fotografií.

Pavel Šercl, druhé Radek Květ a třetí Pavel Anton.
Všem výhercům gratulujeme.

Soutěž byla anonymní. Kromě mě nikdo au-

– tvořte s radostí

Sandra Dražilová

tory fotografií neznal (já jsem nehlasovala), čímž
byla zajištěna objektivita soutěže.

Příspěvky čtenářů
Poznámka redakce:
Ačkoli je již advent, myslíme si, že nebude na škodu přečíst si článek „Houbařská etiketa“ a poté se
jí opět na podzim řídit.

Pokud byste rádi přispěli článkem do Bílo-

Houbařská etiketa
Houbařská sezóna je v plném proudu. Severní

Přispějte také do Bílopotockých listů
potockých listů, čtěte prosím následující řádky.
Články, dopisy redakci, nebo i tipy na články

Největší pohromou pro les je nevychovaná

– Redakce si vyhrazuje právo na gramatickou korekturu příspěvku.
– Příspěvky nejsou upravovány bez vědomí autorů.

a rozhovory zasílejte na email:

– Za obsahovou stránku zodpovídá autor.

i jižní strany Bílopotockých bučin oplývají

rodinka s dětmi. Zůstává po nich plno rozko-

drazilovasandra@seznam.cz do 29. 2. 2020, kdy

– Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká

množstvím hub.

paných hub. Jedlých i jedovatých.

bude uzávěrka dalšího čísla BPlistů. Pokud

právní nárok.

k článku přikládáte fotografie, dbejte, aby byly ve

– Nejsou zveřejňovány příspěvky diskriminující

velikosti alespoň 2 000 x 2 000 pixelů.

občany z důvodu rasy nebo etnického původu,

V létě houby nerostly kvůli suchu a tak se nám
příroda snažila vše vynahradit.
Je třeba si však říct něco z houbařské etikety.
Správný houbař chodí do lesa sám. Dýchá na
něj vůně teplého podzimního rána a obdivuje
barevnou krásu listnatých stromů.
Potkáli jiného houbaře, pochválí jeho úlovek
a jde dál. V žádném případě mu nekříží cestu
a nedrží se v jeho blízkosti. Houby přeci rostou
a on má svá místa.

Najdeteli konečně svou houbu, opatrně ji
očistěte a uložte do košíku. Skrožky lehce nohou
přihrňte jehličím.

Mimo to bychom Vám rádi nabídli možnost

pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního

Domů neočištěné houby nenoste, to je nešvar.

inzerce v časopise. V případě zájmu kontaktujte

postižení, náboženství či víry.

Nenajdeteli ani po hodině nic, nezoufejte!

Sandru Dražilovou na výše uvedeném emailu.

– Nejsou publikovány dopisy týkající se soukro

Určitě najdete místo, kde více pršelo, a kde bude
dost Vašich hřibů a křemenáčů.
Budeteli stoupat výše až k Richtrovým
kamenům, nesmí Vás překvapit ryk jelenů.

Při publikování zaslaných příspěvků se redak

mých či osobních sporů občanů.

ce BPlistů bude řídit těmito pravidly:

– Nejsou publikovány anonymy.

– Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu

– Dopisy k otištění vybírá redakce.

příspěvků čtenářů či zastupitelů při zachování
obsahu sdělení.

Těšíme se na Vaše příspěvky
Redakce

Dětem — Omalovánka a pohádka
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autorka omalovánky: Hana Vavřinová

Zapomenutý sněhulák

Shazoval dětem čepice a pomáhal honit papírové

Běžela k nim a pak ho spatřila. Malého bílého

draky po obloze. Foukl tak silně, až sněhuláka

sněhuláka s čepicí a šálou.

odfoukl na zahradu Adélčiny školky.

Děti z něj měly velkou radost, povídaly mu

Když se ráno Adélka probudila, běžela k oknu
a viděla, že je všechno tak, jak bylo včera. Šla
do školky smutná, protože si myslela, že na ni

Také ona chodila do školky a měla ráda zimu. Ve

hvězdička zapomněla. Když přišla do školky,

oknem spoustu bílých vloček. Rychle vyběhl

městě je ale zima jiná. Sněhu málo, nebo vůbec.

uviděla na zahradě spoustu kamarádů ze školky.

z pokojíčku a běžel za maminkou, aby jí to

A když už nějaký někdy napadne, není takový

všechno ukázal. Potom se spolu oblékli, umyli

krásně bílý jako na vesnici nebo na horách. Je

a pospíchali do školky. Cestou Honzík chytal malé

špinavý a šedý.

Byla zima. Když se Honzík probudil, viděl

bílé vločky do rukavice.
Sněžilo celý den a celou noc. Druhý den svítilo

smutná. Jednou večer se dívala z okna a spatřila
malou hvězdičku. Zkusila ji poprosit o sníh, aby

Nakonec se rozhodly, že si postaví malého

i ona s ostatními dětmi v něm mohla dovádět

sněhuláka. A skutečně se jim to povedlo.

a skotačit. Hvězdičce bylo dětí líto, ale byla malá

Sněhulák byl jako živý. S pomocí paní učitelky

a neuměla dát dětem z města tolik sněhu.
Přemýšlela, co by mohla udělat, aby byly děti
šťastné. A z té veliké výšky uviděla malého zapo-

I v dalších dnech mrzlo i sněžilo a děti si

menutého sněhuláka, který stál sám uprostřed

užívaly onu bílou krásu. Dováděly ve sněhu,

zasněžené zahrady ve školce na vesnici. A dos-

tancovaly kolem sněhuláka. Když už bylo dost

tala báječný nápad. Dá dětem sněhuláka

sněhu, vzala je paní učitelka na kopec, kde si

a sněhulákovi děti.

užívaly sáňkování a ježdění na lopatě. Dováděly

Hvězdička byla ale malá a nebyla vůbec

tak každý den a na sněhuláka zcela zapomněly.

kouzelná. Přemýšlela, jak to udělat, aby malé

Stál tam celé dny úplně sám samotinký – osamo-

neposedy z města taky potěšila. I zavolala si na

cený. Čepici i šálu mu už zasypal sníh.

pomoc vítr. Řekla mu o přání, které Adélka měla

O kus dál bydlela ve velkém městě Adélka.

A sněhulák? Ten byl rád, že má tolik
kamarádů.
Autorka: Alena Rajnochová
Ilustrace: Tezeza Špačková

Adélka s kamarády ze školky nemohla stavět

lovaly se, dokonce dělaly ve sněhu i kotrmelce.

nastal čas oběda a spinkání.

k němu nezapomněly přiběhnout.

sněhuláka ani jezdit na lopatě. Byla z toho tuze

sluníčko a děti si mohly hrát na zahradě. Kou-

mu nasadily zapomenutou čepici a šálu. Pak už

příběhy, vypravovaly, co ve školce zažily. Nikdy

a ukázala mu sněhuláka. Vítr, to byl starý dobrák.

Krásné prožití vánočních svátků
a
šťastný nový rok 2020
Přeje redakce BP-Listů

Kulturní a jiné akce v blízkém okolí
Bílý Potok

Kostel Nejsvětější Trojice
23. 12.; 15.00
Vánoční zpívání koled
29. 12.; 15.00
Mše svatá pro rodiny s dětmi
26. 1.; 15.00
Mše svatá pro rodiny s dětmi

Hejnice
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
24. 12. 24.00
Slavnost Narození Páně – „Půlnoční“ a Česká mše vánoční J. J. Ryby
29. 12. 15.00
Koncert ZUŠ
5. 1.; 9.00
Slavnost Zjevení Páně a připomínka 9. výročí povolání
ze smrti do života otce Miloše Rabana
Klášter
4. 10. – 31. 12.
16. 1.; 18.00
17. – 19. 1.
7. – 9. 2.
Kino
27. 12.; 19.00
28. 12.; 20.00
3. 1.; 17.30
3. 1.; 20.00
4. 1.; 17.30
4. 1.; 20.00

výstava Jizerskohorského fotoklubu Hejnice
přednáška Islám očima křesťana a filosofa
meditační víkend Umění činu
(informace a přihlášky na hejnickeakce.wixsite.com)
Herní víkend pro mládež
(informace a přihlášky na hejnickeakce.wixsite.com)
film Zloba: královna všeho zlého
film Šťastný nový rok
film Zakleté pírko
film Vlastníci
film Zakleté pírko
film Amundsen

Lázně Libverda
Informační centrum
22. 11. – 31. 12.
výstava Frýdlantsko štětcem Pavla Koňaříka

Raspenava
Selský dvůr
24. 12.; 10.00

Vánoční jízda za zvířátky do lesa

