Bílopotocké

prosinec 2020

listy

v tomto čísle:
zprávy z obecního úřadu
co se děje ve škole
poděkování
dětská stránka

Obsah

Slovo úvodem

1

Slovo úvodem
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doba pro číslo nových listů.
Samozřejmě, že jsme se snažili do nového

Stačí malá procházka po naší obci a sami

čísla zahrnout veškeré zajímavé informace

byste přišli na několik změn a proměn, které Bílý

z obce. Abyste právě po jejich přečtení získali

Potok zvelebují, zkrášlují a posouvají ho dál.

všeobecný přehled o dění v obci.
Za ten půlrok, který byl takový, jaký byl, se
udála pěkná řádka věcí, o kterých Vás budeme
rádi informovat: o nové knihovně, akcích turis-

Věřím, že si v listech najdete to, co Vás zaujme,
pobaví a potěší v této nelehké době.
Za celou redakci Bílopotockých listů přejeme
všem hlavně pevné zdraví a stálý úsměv na tváři.

tického kroužku, zapojení do akce Noc kostelů.
Sandra Dražilová

Zprávy z obecního úřadu
Chodníky
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Roky 2019 a 2020 byly plné úkolů, jež bylo potřeba začít řešit ohledně staveb, které byly fyzicky
dokončeny ještě před komunálními volbami v roce 2018.
Při přípravě kolaudace chodníků jsme

dát vše do pořádku, ale není to tak jednoduché.

však narazili na dost zásadní problém. Stále

Kdyby bylo vše řádně připraveno již ve staveb-

neproběhlo vypořádání pozemků pod stavbou.

ním řízení, nemuseli bychom teď řešit vyrovnání

Přestože na protokolu předání stavby stojí, že

pozemků pod stavbou. Jednání o zastavěných

majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Skutečnost

pozemcích nás připravuje o čas, který bychom

je však jiná. Nechali jsme tedy stavbu zaměřit,

mohli věnovat novým projektům. U pozemků,

přičemž se zjistilo, že chodníky jsou postaveny na

které potřebujeme vykoupit nebo směnit,

nevypořádaných pozemcích pěti vlastníků. Zatím

narážíme na různá úskalí. Po vytyčení stavby nás

se nám podařilo vypořádat se pouze s jedním

čekalo vysvětlování, proč byly některé pozemky

vlastníkem. U zbylých je stav stále v jednání.

zastavěny bez předešlých souhlasů. Jedním

Začít by se mělo stavět ve chvíli, kdy jsou

z problémů například je, že požadované pozemky

vyřešené veškeré majetkové poměry. Zde

slouží jako zástava pro bankovní úvěry. Proto si

tomu bylo naopak, a proto je teď nesnadné

myslím, že pokud má vzniknout nějaká stavba, je

ony pozemky vypořádat. Když už stavba byla

důležité vše řádně připravit, ne takto.

zafinancována a vybudována, je naší snahou
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Aktuální stav projektu výstavby soustavy domovních
čistíren v naší obci
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s vývojem projektu domovních čističek (DČOV), který, věřím, nemálo
z vás zajímá.
Jak jste již byli informováni, sešel se dosta
tečný počet žádostí ze strany vás, občanů,

a projekt tak může pokračovat. Děkujeme
vám a máme z toho radost. V létě, konkrétně

22. 7. 2020, jsme s panem starostou a paní mí

jako obec požadovat čestné prohlášení vlastníka

stostarostkou jednali s paní Kunclovou z vodo-

o trvalém obývání.

právního úřadu ve Frýdlantu. Paní Kunclová

Jak jistě víte, pracujeme na vytvoření nového územního plánu obce Bílý Potok.

– Bytové domy – podporováno je pouze kom-

vyjádřila pochopení pro naše rozhodnutí

plexní odkanalizování celého domu – tedy všech

o způsobu odkanalizování obce a dostali jsme od

bytů. Opět nezáleží na tom, kdo je vlastníkem

ní doporučení na další obce, které projekt zvažují

bytového domu – zda obec, občan obce nebo

do dvou let. Bohužel i zde se projevuje současný

Jako pořizovatele územního plánu jsme si zvolili

či připravují, na některé dodavatele, se kterými

jiný vlastník. Jednotlivé byty ale musí sloužit

stav. Pan Ing. Arch. Martin Wedell, který je pro-

úřad Územní plánování města Frýdlant. Bohužel

se v této souvislosti již setkala a také další rady,

k dlouhodobému pronájmu.

jektantem územního plánu Bílý Potok se velice

jsme zjistili, že tento úřad je přímo zavalen prací.

aktivně pustil do zpracování. Ve spolupráci se

Proto hledáme další možnost, jak bychom se

být využíván k podnikání) – jde o podmínku

mnou, s panem starostou a panem Ing. Petrem

mohli co nejvíce přiblížit plánu, mít zpracovaný

vašich žádostí – dotazníků. Údaje z nich jsme

SFŽP, navíc by nebylo správné dotovat z dotace

Hrůšou jsme se společně snažili sepsat vhodnou

územní plán do dvou let.

přepsali do tabulky požadované Státním fondem

SFŽP a peněz obce podnikatelskou činnost sou

životního prostředí (SFŽP) jako poskytovatelem

kromých subjektů. Za komerční využití objektu

dotace a začali s jejich ověřováním, se soupisem

je považováno i jeho krátkodobé pronajímání

pozemků, které mohou být realizací soustavy

(např. přes Airbnb nebo jiné). Dlouhodobý

DČOV ovlivněny a s porovnáváním se stavem

pronájem objektu (nebo bytu) na základě

Vzhledem k situaci s epidemií Covid 19 jsme upustili od pořádání společenských akcí, kdy dochází

zapsaným v Katastru nemovitostí. Tato činnost

smlouvy mezi vlastníkem a nájemcem není

k setkání většího počtu občanů na jednom místě.

je významným krokem v přípravě projektu. Je

považován za podnikatelskou činnost (ostatně

třeba ze strany obce, jako příjemce dotace, za-

ani zákon o dani z příjmu fyzických osob příjmy

jistit splnění všech požadovaných podmínek na

z pronájmu nechápe jako příjmy z podnikání).

z jiných měst a obcí, mohlo by dojít k riziku šíření

současná situace a vládní nařízení. Doufáme, že

podporované nemovitosti. Bylo nám od počátku

V době podpisu smlouvy mezi obcí a vlast-

nákazy a to nebylo v našem zájmu. Děkujeme

brzy budeme moci v tomto záměru pokračovat

jasné, že jde o citlivou věc, protože je zřejmé, že

níkem objektu bude obcí požadován též podpis

vám tedy za pochopení a věříme, že se brzy zase

a scházet se s občany při diskuzích nad jejich

některé ze žádostí nakonec nebudou moci být

dlouhodobého nájemce.

budeme moci společně setkávat v neomezeném

návrhy, ale i rozpravách o jejich problémech či

počtu a beze strachu z možné nákazy. Naše

radostech. Cítíme, že takový krok by mohl být

zdraví je vždy na 1. místě.

pro mnoho občanů příjemnější formou komuni-

jak dále postupovat. Též děkujeme.
Poté jsme se začali věnovat zpracování

z různých důvodů začleněny do projektu. Proto

– Objekt neslouží komerčně (objekt nesmí

s nemovitostí není jejímu vlastníkovi omezeno

přípravy věnuje hodně času a energie, dohodli

exekucí. Tato skutečnost bude porovnána s údaji

nejprve sepsat kritéria, která budou pro posu-

v katastru nemovitostí v době přípravy projektu

zování žádostí použita a ta pak v dalším kroku

a též těsně před podáním žádosti o dotaci.
další dotazy, obraťte se prosím na paní místosta-

nejvíce průhledný a kontrolovatelný jak ze strany

rostku.

vás, občanů, tak ze strany zastupitelů, které jsme

Kultura jaro – podzim 2020

Většinou naše akce navštěvují i občané

Již před příchodem první vlny epidemie jsme
plánovali pravidelná diskuzní setkání s občany

kým krajem vydání jeho souhlasného stanoviska

dená kritéria a jejich podmínky byly na žádost

o souladu projektu soustavy DČOV s Plánem roz-

Koncepci knihovny jsme řešili s paní kni-

voje vodovodů a kanalizací kraje. Tento souhlas

hovnicí a pravidelnými návštěvníky. Shodli

zultovány se SFŽP.

je potřebnou přílohou k žádosti o dotaci.

jsme se na tom, že by bylo potřeba knihovnu

následující:
– Rodinný dům je trvale obydlen (přítomnost

provzdušnit, vytvořit příjemné prostředí pro

Jakmile získáme toto stanovisko, vypíšeme
bez většího odkladu výběrové řízení na doda-

čtenáře. Místní nábytkářská firma zpracovala

vatele projektové dokumentace soustavy DČOV

3D návrh na nový vzhled knihovny a provedení

v pracovních dnech každý týden je prokazatelná,

pro všechny objekty, které budou zařazeny do

známá) – toto kritérium je důležité z technic

projektu. Jedním z požadavků bude i zpracování

kých důvodů – správné funkce DČOV. Nezáleží

projektu pro kořenové ČOV těch žadatelů, kteří

na tom, zda má vlastník v obci trvalé bydliště, či

o tuto možnost požádali. Začínáme pracovat na

nikoliv. Objekty sloužící k rekreaci podporovány

zadávací dokumentaci pro toto výběrové řízení.

nejsou, bez ohledu na to, jak často jsou obývány.

Předpokládáme pak schválení výběru dodavatele

Pokud je dům v katastru nemovitostí uveden

a příslušné smlouvy o dílo zastupitelstvem obce.

jako rekreační objekt a je trvale obýván, budeme
Petr Hrůša

zasedání zastupitelstva.

Na jaře 2020 proběhla rekonstrukce prostor knihovny obce Bílý Potok.

jednoho z oslovených zastupitelů ještě zvlášť konZákladní kritéria pro výběr žádostí jsou

kace se samosprávou, než debaty na veřejném

Knihovna v novém kabátku

Dále je v současné době v jednání s Liberec

k tomuto v druhé polovině října přizvali. Uve-

a vedením obce. I tyto plány nám překazila

Jana Mikudíková

Pokud budete mít k výše uvedeným kritériím

přesvědčeni, že jen tak bude celý proces co

formu zadání územního plánu pro naši obec.

Jana Mikudíková

– Obec odpovídá za to, že právo nakládat

jsme se s paní místostarostkou, která této fázi

použít na posouzení jednotlivých žádostí. Jsme

Našim cílem bylo mít územní plán dokončen

původní uspořádání knihovny ↓
foto: Jana Mikudíková a archiv knihovny
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Územní plán

nové uspořádání knihovny ↓

3

se nám všem zalíbilo a splňovalo zadání.

Dnes se naopak plánují v knihovně různá setkání

smlouvu o dílo uzavřít. Rekonstrukci bude

nejméně narušen školní rok. Počítá se, že oprava

Vznikl tím úplně nový, moderní prostor, kde se

a schůze. Bohužel na větší akce nedošlo kvůli mo-

provádět firma Benne s.ro. Frýdlant. Rekon-

bude stát 3 780 769 Kč z toho dotace bude činit

čtenáři dobře cítí. Nově v prostotu vzniklo místo

mentální situaci. Velkou radost mám z opětovné

strukce bude zahájena v květnu 2021, aby byl co

2 133 720 Kč.

k sezení pro 10 lidí i malý koutek pro děti, který

spolupráce se školou, a že se knihovna stává

je vybaven relaxačními doplňky k příjemnému

místem setkávání a odpočinku.

trávení volného času v knihovně.
„Jsem moc ráda, že ke změně došlo,“ říká

Jana Mikudíková
třída po opravě ↓

Také spolupracujeme s Libereckou knihovnou, jedná se o tzv. výměnný fond. Některé knihy

knihovnice Libuše Cudráková. „Děkuji vedení

sama objednávám. Ráda vyhovím čtenářům

obce za realizaci. Dříve jsem se často potýkala

a snažím se jim i jinde obstarat knihy dle jejich

s problémem, kam případné návštěvníky usadit.

přání.“
Jana Mikudíková

Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Bílý Potok
Jistě jste si již v loňském roce všimli, že se na budově základní školy prováděly práce na opravě

Odborná prohlídka stavu budovy základní

4

Bohužel nám bylo oznámeno, že jsme dotaci

školy nám bohužel ukázala, v jakém stavu

nedostali, ale že jsme mezi náhradníky. To pro

skutečně je a bylo nám jasné, že není možné

nás bylo zklamáním, ale zároveň jsme nemohli

s rekonstrukcí otálet. Římsy pod střechou byly

dále čekat a přihlížet havarijnímu stavu.

v havarijním stavu. Poškozením říms byl ohrožen

Společně se stavební komisí jsme hledali způsob,

foto: Jana Mikudíková

střešní krytiny a horních říms.

5

chod školy i školky. Proto bylo nutné s opravou

jak v co nejkratším čase chátrání a zatékání do

začít co nejdříve. Zatékalo do školky i do tříd. Za

budovy vyřešit. Římsy se nám podařilo opravit.

pomoci odborné firmy a jednoho ze zastupitelů,

Zabránilo se tak dalšímu zatékání, třídy se mohly

pana Tomáše Melichara, který je pokrývač a má

vymalovat a vše připravit, aby škola mohla

Bytový dům č. p. 338

v tomto oboru velkou praxi, bylo zjištěno, že krov

bezpečně plnit svůj účel.

V letošním roce proběhla rekonstrukce oken v obecním bytovém domě č. p. 338.

střechy je v pořádku, ale krytina už neplní funkci
tak, jak by měla.
Začátkem roku 2019 jsme požádali o dotaci

Koncem měsíce června 2020 nám přišla dobrá
zpráva z MMR, že nám bude dotace, o kterou

V tomto bytovém domě se nachází pět bytů.

zatékalo střešním oknem, tak také došlo k jeho

jsme žádali, přidělena. Moc nás to potěšilo. Hned

V současné době je všech pět bytů obsazeno.

výměně. Podařilo se nám vybrat velice dobrou

z MMR – oprava veřejných budov. Žádali jsme

jsme začali pracovat na tom, abychom stihli

V červenci 2020 došlo k výměně oken v celém

firmu na výměnu oken. Splnila vše dle smlouvy.

o novou krytinu střechy, opravu říms a nátěr

vybrat firmu, která bude tento projekt realizo-

domě. Myslím, že to potěšilo hlavně obyvatele

fasády.

vat. I přes šibeniční termín se nám podařilo

tohoto domu, kteří si stěžovali hlavně na to, že

třída před opravou ↓

V současné době má obec ve svém vlastnictví
celkem šest bytů a všechny jsou obsazeny.

původní okna netěsní a tak dochází k únikům
tepla a větší spotřebě energií. V podkrovním bytě

Jana Mikudíková

Hřbitov
Na hřbitově byla v letošním roce rekonstruována stříška u zděného přístřešku a byla zpevněna

foto: Jana Mikudíková

dřevěná kaplička. Ještě probíhá oprava plechů na hřbitovní zdi.
Do budoucna bychom chtěli celou kamen-

s pamětním nápisem). Výklenek kolumbária je

nou zeď okolo hřbitova opravit a v dolní části

určen pro uložení pohřebních uren, vystavení

zřídit kolumbárium – schránky na urny. V po-

portrétů zemřelých a upomínkových předmětů,

slední době narůstá počet občanů, kteří nechtějí

nejčastěji květin nebo věnečků.

zřizovat hrobové místo a rádi by umístili urnu
do předplacených schránek. Kolumbárium má

Jana Mikudíková

výklenky se zamykatelnými dvířky, skleněnými
nebo kovovými (v druhém případě obvykle

ilustrační fotografie jsou na další straně →

foto: Pavel Šercl

a rozpravách s pamětníky i potomky původních
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A pozor, hodiny budou znovu i odbíjet. Za

obyvatel německé národnosti narazil Pavel Šercl

tímto účelem pan starosta společně s panem

i na zmínky o tom, že právě krokové kolo z ho-

farářem Pavlem Andršem přenesli do Bílého

din sejmul tehdejší kostelník a kdesi jej ukryl.

Potoka takzvaný gong z Hejnické baziliky, kde již

Znehybněním hodin prý tak tehdejší Weissbach

neměl využití.

foto: Pavel Šercl

proklel. Stopa se bohužel ztrácí v době odsunů

Srdečné díky patří i Miroslavu Chrenkovi,

původních obyvatel v letech 1945–46. Někdy

který ke stroji s láskou zhotovil základovou lavici

v 50. či 60. letech se dokonce objevily snahy

pro výstavu a jeho žehnání.

hodiny zprovoznit, bohužel však bez úspěchu.
Pavel Šercl a Irena Vaňková

stříška a zeď hřbitova po rekonstrukci ↑

stříška a zeď hřbitova před rekonstrukcí ↑

130 let od vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice
v Bílém Potoce

Nová klouzačka na dětském hřišti u školy
Již před časem musela být odstraněna stará
klouzačka z dětského hřiště. Měla již to
nejlepší za sebou a spíše než pro zábavu

Dne 28. 9. 2020 sloužil pan farář Pavel Andrš slavnostní mši svatou ke 130 letům od vysvěcení kos-

našich dětí byla pro strach. Proto bylo

tela Nejsvětější Trojice v Bílém Potoce. Při této příležitosti požehnal a světil zrestaurovaný původní

zcela rozumné, že se obec postarala o její

hodinový stroj před jeho finálním umístěním zpět do věže.

odstranění.

V další fázi znovuzprovoznění hodin budou

pan farář Pavel Andrš a pan starosta Pavel Šercl

dodány nově vyrobené hodinové ručičky a celý

u právě požehnaného hodinového stroje ↓

mechanismus finálně sestaven a seřízen.

Po ní zůstalo na hřišti prázdné místo. Děti
milují klouzaní, takže logicky jim tam scházela.
a podle toho se rozhodlo jednat.

Trojice v Bílém Potoce poprvé celostátní

Jenže vyvstal jeden obrovský problém. Jakou

společenská událost Noc kostelů. Pro život v obci

klouzačku vybrat, aby se dětem líbila a vyho-

byl tento den i jistým historickým milníkem.

vovala jim? Kdo jiný by o tom měl rozhodnout

Po mnoha desetiletích byl v kostele vystaven

než samotné děti – děti ze ZŠ Bílý Potok. Bylo jim

i zrestaurovaný hodinový stroj, který bylo

dáno na výběr ze tří souprav, které přichazely

možné shlédnout i v chodu. Jedná se o unikátní

v úvahu.

foto: Sandra Dražilová

Vedení obce o přání našich nejmenších vědělo

Dne 12. 6. 2020 proběhla v kostele Nejsvětější

A víte, co na tom bylo nejúžasnější? Že vy-

tela. Zatím nám chybí podrobnosti o výrobci.

braly úplně něco jiného, než bychom zvolili my

povedená a zároveň bezpečná. Děti se na ní

– dospělí. U výběru přemýšlely hlavně o tom, aby

skutečně pořádně „vyblbnou“ a to je hlavní.

Původní plaketa zhotovitele zmizela někdy těsně
po válce a s ní i původní krokové kolo, které je
v podstatě srdcem celého soustrojí. Při bádání

foto: Pavel Šercl

a hlavně naprosto původní stroj z našeho kos-

A jaká že ta klouzačka je? Podle mě opravdu

klouzačka byla skutečně pro všechny, tedy i pro
nejmenší školkové děti.

Sandra Dražilová
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Turistický oddíl „Jizerčani“

se kterými pracují paní učitelky v režimu od

den se baví a pracují ve všech kroužcích, které od

Pokud máte pocit, že turistický oddíl „Jizerčani“ je pouze a jen o výletech, tak Vás vyvedu z omylu.

šesté hodiny ranní do odpoledních šestnácti ho-

října navštěvují. Je nesmírně pozitivní sledovat,

din. Během tohoto času je všem dětem poskyt-

jak je všechno baví a jak jsou šikovné.

Tento rok jsme v MŠ přivítali 14 školáčků,

nuta výuka, čas na hraní, odpolední odpočinek

Ve spolupráci s obcí pořádají několikrát do

Během školního roku děti též absolvují

roka tzv. „úklid Jizerek“. V letošním roce se konal

a samozřejmě tvůrčí odpolední zábavné hry.

několik projektových dní. Letos jsme pro ně

celkem šestkrát. Teď na podzim se konal hned

Součástí bude také výuka anglického jazyka,

připravili velice zajímavá témata. Budeme vás

třikrát.

kterou vždy přizpůsobíme věku dětí. Jde o zábav-

o nich průběžně informovat. Rozhodně se děti

nou formu, kde děti zpívají a hrají si a komu-

mohou těšit například na Sportovní den, Vánoční

všechno lidé dokážou vyhodit do přírody,“

nikace je v anglickém jazyce. Celý den je též

besídku, Ekologický den, Filmovou noc a spousty

přiznává vedoucí oddílu Radek Květ.

zajištěn pro děti pitný režim a kvalitní stra-

jiných tematických programů. Věříme, že u těch,

vování, které zajišťuje naše školní jídelna.

na kterých rádi přivítáme i rodiče a spoluobčany,

„Je mi opravdu smutno, když vidím, co

A má pravdu, stačí jít kousek do lesa –

Škola v září přivítala i velké školáky. Do první

odpadky, kam se podíváš. Proto patří jak turistic
kému oddílu, tak i obci velký dík za jejich činnost.
Ale co by to bylo za práci, kdyby nebyla
nějakým zůsobem odměněna – výlety, exkurzemi,
přespávaním.
I přes nelehkou dobu, ve které se celá
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využívají možnosti doučování a hlavně – každý

třídy jich nastoupilo celkem pět.

vlastně zaslouženou odměnou za úklid Jizerských

O rok výše, do lavic druhé třídy, zasedlo sedm

hor.

druháků. Ve čtvrté třídě jsou nyní dvě žákyně.

A co bude dál? Na to jsem se zeptala přímo

Všem se obětavě věnují pedagogové a jejich

vedoucího „Jizerčanů“ Radka Květa.
„Plánujeme opět velký úklid Jizerek a o dost

uskutečnit několik výletů do zajímavých částí

Štolpišskou i Pavlovu. Dále navštívíme Smrk,

zajištěna individuální péče a výuka na velmi

České republiky.

Wysokou Kopu v Polsku, Velkou Jizeru také v pol-

kvalitní úrovni.

Horu. A odměnou za úklid bude návštěva

bratrů nebo Trpasličí jeskyně. Celý tento výlet byl

Krkonoš a Lužických hor.“

jsme připojili sběr drobných kovů. Celkové
chu i pracujeme s dětmi.

sbor profesionálně poskládal, je všem žákům

Po vyučování, tak jako před ním, děti

ské části Jizerek, Bukovec, Černou Nisu a Černou

Naše škola dbá též na životní prostředí.
Třídění odpadu je samozřejmostí. Navíc
hospodaření na naší škole je zelené. V tomto du-

rozšířený, už teď jsme uklízeli cestu Kasárenskou,

Za zmínku stojí jejich srpnový výlet, kdy

obohatíme o nové poznatky.

asistenti. Pod vedením pana ředitele, který svůj

současná společnost nachází, stihli „Jizerčani“

navštívili Pravčickou bránu, jeskyně Čertových

se budete bavit a možná vás společně s dětmi

Držte nám všichni palce, ať se dětem i nám
ve škole líbí, jsme spolu rádi a ať se školní rok
2020/21 vydaří.
Andrea Mráčková

navštěvují družinu. Některé si hrají, některé

Sandra Dražilová

„Medonosky školní“

foto: Radek Květ a archiv turistického oddílu

Bylo by možné, aby naše škola měla vlastní včelí úl, který by děti mohly chodit pravidelně pozorovat a dovídat se postupně zajímavosti ze života včel?
To byla myšlenka na počátku projektu. Cesta

Co se děje ve škole
Zvoní! Začínáme…
Pevně věříme, že navzdory pandemické

každý den zasednout do svých lavic. Všechna

situaci, která v celé zemi panuje, udržíme výuku

hygienická opatření naše škola a školka nastavila

ve standardním režimu po celý školní rok. To

dle nařízení HS Liberec, která se řídí pokyny MZ

znamená, že naši žáci budou moci bez obav

a MS ČR.

foto: Andrea Mráčková

Vážení rodiče, milí žáci, drazí spoluobčané, dnes, 2. září, začal školní rok 2020/2021.

projektu: co je potřeba pořídit, kde bude úl

vedla ke zkušenému včelaři z Bílého Potoka,

umístěn, jak bude probíhat péče o včelstvo, jaké

panu Bc. Miltovi, který včelaří, vede kroužek

ochranné pomůcky pro děti je potřeba pořídit,

mladých včelařů v Hejnicích a pracuje s dětmi

kde se musíme zaregistrovat aj.

v rámci výukových programů v ekologickém cen-

Zpracovaná žádost se podala nadaci, po

tru. S panem včelařem jsme si o všem popovídali

schválení se vše začalo realizovat a v září 2020

a další dny už jsme spolupracovali na přípravách

jsme poprvé s dětmi mohli navštívit naše pilné
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„medonosky školní“. Zážitek to byl pro nás

školního stravování. Pokud vedeme děti a mládež

všechny nepopsatelně krásný.

ke správnému přístupu, lze očekávat, že takové

Srdečně tímto děkujeme panu Bc. Pavlu Miltovi a Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody
bez nichž by tento projekt nemohl vzniknout.
O projektu:
Chtěli bychom přirozeným způsobem
seznámit děti MŠ i ZŠ s tím, co všechno včelaření
obnáší. Cílem není ze všech dětí vychovat

a to je cílem tohoto projektu.

broušené kotouče), pan Mikudík (kompletování

písmen abecedy. Velký dík patří zřizovateli, obci

a instalace) a paní Kateřina Hamplová (malby

Bílý Potok a jejím zástupcům, kteří při škole stojí,

ptáčků), mnohokrát děkujeme.

podporují ji, podílí se na opravách a údržbě,

V minulosti škola realizovala tyto enviro
mentálně zaměřené projekty:
– Venkovní učebna (dřevěná učebna na školní

s přírodou si upevní znalosti základních pod-

Poděkování

– Děti ve křoví (vrbové stavby v obecním
parčíků, při procházkách děti prolézají)

Když nám teče do bot, umíme držet při sobě...

– Motýlí S.O.S. (palouk s lučními květy v obeckvětenu pro motýly, hmyz)

přírodu velmi důležitý. Její životní podmínky jsou

Když nám teče do bot, umíme držet při sobě,
asi tak by se dal nazvat článek o jarní vlně

– Planeto Země, co v tobě přebývá (kvalitní

covidu, která ochromila celou naši republiku.

mikroskopy využívané při výuce)

Všichni jsme sledovali veškeré informační kanály

– Ve škole po celý školní rok třídíme odpad

s napětím, co nového se dozvíme, jaká opatření

a sbíráme drobné kovy.

ještě přibudou.

však v posledních letech velmi ohroženy, a to

– Nová interaktivní pomůcka „Poznáváme

jak z pohledu obměny zemědělských postupů

ptáčky“ umístěná na chodbě školy. Během let-

v obci, chybí roušky. Akce „šití roušek“ trvala

A mimo jiné vyplynulo, že všude, tedy i u nás

a výroby, tak změnou klimatu a chorobami

ních prázdnin vznikla tato krásná interaktivní

v podstatě po celé jaro. Zapojilo se do ní i spousta

včel. Měli bychom podnikat kroky, které pove-

přírodní pomůcka, která děti rozvíjí ve znalos

místních – šilo se ve dne, šilo se v noci, šilo se i na

dou k jejich ochraně a zdraví, aby mohly dělat

tech k tématu naši ptáci. Děti se s pomůckou učí

úřadě.

svou nenahraditelnou a fascinující činnost. Děti

názvy ptáčků a rozdělují je na stálé a stěhovavé.

samozřejmě také ochutnají jejich med v rámci

Názvy ptáčků a symboly pro správné zařazení

Docházely gumičky i tkalouny a jen díky
neuvěřitelné zručnosti pana starosty, který zprovoznil stroj na výrobu tkalounů jich nakonec

foto: Sandra Dražilová

bylo dost. Ušité roušky se rozdávaly a šlo to

foto: Andrea Mráčková

Andrea Mráčková

panu Mikudíkovi a panu Baťkovi za výkop

– Malé školní arboretum (úprava školní za

ním parčíku, sledujeme vývoj motýla na obrázku,

rostliny a zajišťují tak člověku asi 70 % obživy.

Křiklavovi za instalování dřevěných nástěnek,

hrady: keře, lavičky, ohniště, chodníček)

včel, budou dobře vědět, jakou mají hodnotu,

Pochopí, že výskyt včely medonosné je pro celou

žádají a vyřizují dotaci pro školu, děkujeme.

pomáhají ve svém volném čase, konkrétně panu

– Živá učebnice (výsadba ovocných stromů

je vždy mnohem zajímavější. Děti pochopí smysl
že nám opylují zemědělské plodiny, divoké

Děkujeme za přízeň všem, kteří škole

zahradě se stoly a lavicemi)

a přírodovědě, poznávání stromů, listů, plodů)

mínek na Zemi. Vzdělávání mimo školní učebnu

10

děti z MŠ, paní vychovatelce Machačové za ušití

jsou včely pro naši krajinu důležité. Aby děti

smysl a důležitost. Díky opravdovému kontaktu

která slouží k ukládání zahradních hraček pro

a dětem věnovali: pan Kraus (daroval dřevěné

kolem dětského hřiště, využití při prvouce

nezapomněly na pocit, kdy stály v kukle, kolem

a vybetonování základu na zahradní boudičku,

Na této krásné práci spolupracovali, škole

formování bude mít pozitivní dopad v budoucnu

včelaře, ale nechat děti prožít to, jak moc

to bzučelo a chov včel jim samotným dával

jsou vyznačené z druhé strany dřevěného koláče.

11

rychle. Chvilkama, sotva jste roušku došili, už tu
byli lidé, co ji zrovna potřebovali.
Protože si vedení obce velmi vážilo všech,
kteří přiložili ruce k dílu, tak po skončení jarní
vlny obešla paní místostarostka všechny „rouško
švadlenky/krejčí“ a osobně jim poděkovala.
Zvládli jsme první vlnu, zvládneme i další.

foto: Jiří Hovorka

Sandra Dražilová
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13
nového lesního hospodářského plánu na další

své procesy – tvorba semen, dřívější opad listů…

decennium 2021–2031.

Mějme naději, že se vše zlepší – nebojme se

foto: Sandra Dražilová

Na závěr mi dovolte ještě pár slov: Asi jste

s přírodou uvážlivě hospodařit. Příroda si sice

všichni zaznamenali, že situace v lesích, nejen

bez člověka poradí, ale má to dlouhého trvání.

státních, není úplně ideální – suchem sužované

Tato doba se dá zkrátit vhodnými, přírodu

porosty jsou snadným terčem brouků jménem

podporujícími zásahy, které nám v odborných

lýkožrouti a jiných dalších škůdců. Smrkových

lesnických publikacích popsali naši předkové

dřevin je v lesích obce minimum, takže škody

a významní „pěstitelé“ lesů – např. pan Konšel,

způsobené kůrovcovitými brouky nám tolik

Poleno a mnoho, mnoho dalších. Důležité je nejen

nehrozí. Co je ale problém, je sucho. Sice se říká,

les pozorovat, ale toto pozorování dále využít

že listnaté dřeviny mají hlubší kořenový sys-

k dalšímu rozvoji lesa samého. Držme tedy všem

tém a s vodou nemají takový problém, ale přeci

osvíceným lesníkům palce, aby našli a neztratili

jenom došlo k výraznému úbytku spodní vody

správný přírodě blízký směr.

a pro stromy to znamená, že musí omezit některé

Ohlédnutí za obecními lesy

Jiří Hovorka
OLH

Milí občané Bílého Potoka, rád bych se s vámi krátce podělil o to, co vše se událo v obecních lesích
a co se v nich bude plánovat do budoucna.
přirozené obnovy těchto krásných lesů. Všechny

Regulace vodního toku Smědá

v nejmladších porostech (nazývané prořezávky)

práce probíhaly za přispění KÚ Liberec odboru

Jak sami jistě víte, dokáže řeka Smědá při velké vodě napáchat ohromné škody.

a spolu s naší ZŠ a MŠ Bílý Potok jsme vysadili

ŽP – díky:)!! V rámci zvýšení druhové pestrosti

15 kusů jedle bělokoré do individuálních ochran.

v našich obecních lesích bylo a bude vysa-

V roce 2019 byly dokončeny výchovné zásahy

Na návrh pana starosty se zastupitelstvo

Jsme velmi rádi, že se povedla přímá spolupráce

zeno několik tisů červených, jedlí bělokorých,

obce usneslo na zaslání výzvy ministerstvům

s Lesy ČR, jejíž cílem je navrhnout taková řešení

zásahy v porostech „středního věku“ a se zásahy

jilmů drsných, třešní ptačích a javorů klenů.

zemědělství a životního prostředí k zahájení

vodních toků, aby byla schůdná pro všechny výše

v přestárlých bukových porostech. U porostů

Výsadba a materiál na individuální ochranu nám

kroků směřujících k řešení neudržitelného stavu

zmiňované strany.

„středního věku“ tím posilujeme nejen sta-

finančně pomůže pokrýt Správa CHKO Jizerské

erozivního působení Smědé na území naší obce.

bilitu, ale i kvalitu dřevní hmoty. U přestárlých,

hory – děkujeme:)!!! S výsadbou nám pomůže

Na základě této výzvy zmíněná ministerstva

různé odborníky podél břehů řeky Smědé

převážně bukových porostů, by mělo docházet

opět ZŠ a MŠ Bílý Potok, spolu s naším Spolkem

tímto pověřila správce toku, Povodí Labe s.p.

a Hájeného potoka.

k postupnému prosvětlování, a tím k možnosti

„Jizerčani“. V neposlední řadě nás čeká tvorba

V roce 2020 bylo započato s úmyslnými

Proto je naprosto v pořádku, že budete vídat

Sandra Dražilová

Dětem

Příspěvky čtenářů
Bílopotocké slavnosti 2019 – výsledek
Dobrý den, vážení spoluobčané,
v roce 2019 v obci proběhly již tradiční Bílopotocké slavnosti. Od založení této akce spolkem

zákona o veřejném přístupu k informacím,

„Bílý Potok veselejší“ se obec spolupodílela na

jinak bych musel čekat na paní místostarostku

pořádání této akce každý rok finanční částkou

a veřejnou schůzi.

v rozmezí 20–40 tisíc.
Nové vedení obce se v roce 2019 rozhodlo, že

„Výdaje na Bílopotocké slavnosti 2019 činily
135 990 Kč, příjmy na tutéž akci činily 15 977 Kč.

tuto akci dokáže zajistit lépe svépomocí. Proto

Co se týká odpracovaných hodin zaměstnanci

jsem požádal paní místostarostku o ekonomické

obce, během realizace přípravných prací na

výsledky akce a počet hodin odpracovaných

Bílopotockých slavnostech nebyl nijak čas

placenými obecními zaměstnanci na přípravě,

zaměstnanců monitorován.“

pořádání a úklidu. Paní místostarostka mi sdělila,
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Níže předkládám odpověď pana starosty,
kterou jsem získal díky dotazu na OÚ podle

Ekonomický výsledek Bílopotockých slavností

že mi informace poskytne až na veřejné schůzi

2019 = ztráta 120 013 Kč + mzdy zaměstnanců

– jedním z důvodů, proč mít uvolněnou místosta-

obce, kteří tuto akci realizovali.

rostku s náklady pro OÚ 55 tisíc Kč měsíčně, bylo
také neprodlené vyřizování dotazů občanů.

Jako občan naší obce neschvaluji toto nehospodárné zacházení s obecními prostředky.
Marek Hanzl
občan

Odpověď OÚ na příspěvek Bílopotocké slavnosti
Po přijetí článku od M. Hanzla mi to nedalo

Z jakých důvodů se nevybíralo vstupné?

a šla jsem onen text konfrontovat právě s těmi,

Myslím si, že výběr vstupného na obec-

kterých se to nejvíce týká, tedy s paní místosta-

ních slavnostech není vůbec pravidlem. Podle

rostkou a panem starostou. Abychom zajistili ob-

průzkumu v okolních obcích se v žádné obci

jektivitu listů, je potřeba i vyjádření druhé strany.

podobné velikosti jako je Bílý Potok, vstupné
nevybírá, rozhodně ne na výročí obce. U nás

Proč se obec rozhodla slavnosti pořádat
sama?
Není pravdou, že vedení obce Bílého Potoka
chtělo slavnosti pořádat samo, s tím, že to zvlá
dne lépe a svépomocí. Členové spolku Bílý Potok

se v některých letech vybíralo a v jiných ne.
Tentokrát bylo vstupné dobrovolné, což znamená, že kdo chtěl, ten zaplatil. Toto vstupné se
samozřejmě vrátilo do rozpočtu obce.
Protože se pořádají akce pro seniory, děti

Veselejší byli názoru, že tak velkou akci by měla

a na střední věk se většinou zapomíná, chtěli

obec pořádat sama, proto si ani v daném roce na

jsme jednu akci pro včechny generace. Díky

tuto akci nezažádali příspěvek z rozpočtu obce.

dobrovolnému vstupnému se akce zároveň stala

Vedení obce se rozhodlo v pořádání slavností

přístupnější pro všechny občany.

pokračovat, jelikož je to jedna z oblíbených akcí
nejen občanů z Bílého Potoka.
Rok 2019 byl rokem 425 let od založení obce

Je zde zmiňována uvolněná funkce místo
starostky, mohu poprosit o Tvé vyjádření?
V naší obci běží první období, kdy je

Bílý Potok, tudíž slavnostním rokem. A stejně

uvolněná alespoň jedna funkce. Jeli to pro

jako při oslavách 420 let v roce 2014, kdy byly

obec přínos či nikoli bych nechala zhodnotit po

slavnosti v režii obce, nikoli spolku Veslejších

čtyřletém období a většinou občanů. Rozhodně

a rozpočet na slavnosti 2014 činil částku daleko

si po dvou letech zkušeností na tomto místě

vyšší. Přesnou cifru si lze zjistit u předsedy

nedovedu představit, že bych tuto funkci měla

finančního výboru Ing. Jiřího Hovorky.

vykonávat neuvolněně při dalším zaměstnání.
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Téměř každý všední den probíhají na úřadě

alespoň jednu pozici ve vedení obce. Výše platu

s kastrací s předem domluveným veterinářem.

útulky koťátek, dospělých koček, kocourů a ne-

nejrůznější jednání. Sama jsem o této uvolněné

je státem daná.

Pro všechny by příspěvěk činil 50 % ceny zá

mocných koček. Nepomáhejme je naplňovat.

funkci nerozhodla, rozhodlo hlasování nově
zvoleného zastupitelstva. Jeho výzvu jsem
přijala a snažím se pro obec pracovat s nejlepším

Dovysvětlíte nám, jak a s čím pomáhají při
přípravách slavností zaměstnanci obce?
Zaměstnanci obce pomáhali se slavnostmi

kroku.

Děkuji a nashledanou.

Částka na rok by činila 30 000 Kč, tímto se

Libuše Cudráková

vykastruje nejméně 60 koček a předejde se tak

svědomím a vědomím, jak jsem slibovala. Nevím,

úplně stejně jako tomu bylo v předchozích

narození cca 240 až 720 nechtěných koťátek.

jak ostatní zastupitelé, ale navrhovala bych

letech a pomáhají i ostatním spolkům (ani dříve

A to jsou již velká čísla. Nechceme přeci do-

sestavování rozpočtu obce. Jelikož jsem s paní

Děkuji paní Libuši Cudrákové za podnět při

uvolněnou funkci znovu, i kdyby se nejednalo

se práce nemonitorovala). Tyto práce zahrnují

padnout tak, jak se to stává ve městech, kdy dojde

Cudrákovou již několikrát řešila opuštěná

o mou osobu. Rozhodně nestačí předávat infor-

stavění stanu, likvidace odpadu, skládání stanu,

k přemnožení, ke zvířatům se nikdo nehlásí,

koťátka, vím, že je potřeba se tomuto tématu

mace naší úřednici, která má mnoho práce se

přípravu a úklid veškerého mobiliáře apod.

bezprizorně se množí a poté se pracně odchy-

věnovat. Sama za sebe tuto částku do rozpočtu

távají, nechávají kastrovat a zase se vrací na

budu podporovat. Společně s paní Cudrákovou

stejná místa.

bychom sestavily pravidla pro čerpání dotace,

svou agendou. Na Frýdlantsku byla naše obec
jediná, která do této doby neměla uvolněnou

Děkuji paní místostarostce a panu starostovi

Program se nebude vztahovat na kočky

za odpovědi.
Sandra Dražilová

která budou předložena zastupitelstvu.

čistokrevné a na kocoury.
Cílem je udržení zdravého počtu koček. Věřte,

Kastrace
Dobrý den, jakožto člověk, kterému jsou zvířata blízká, jsem požádala jsem obec o vytvoření
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Kastračního programu. A o co vlastně jde?
Jelikož jsem sama majitelkou koček, moc

Jana Mikudíková

že kočky jsou, byly a budou. Stejně jako jsou plné

Zastáncem těchto brzkych kastrací nejsem,

Přispějte také do Bílopotockých listů
Pokud byste rádi přispěli článkem do Bílo-
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– Redakce si vyhrazuje právo na gramatickou ko-

dobře si uvědomuji jak rychle se umí tato

zvíře je velmi mladé a co je asi nejdůležitější, že

zvířátka množit. Také jsem zažila jaké to je,

má malou hmotnost na podstoupení takového

když je vrh koťátek nemocný a nepomáhá na to

zákroku. Avšak jakmile dosáhne váhy 3 kg což

a rozhovory zasílejte na email:

– Za obsahovou stránku zodpovídá autor.

léčba. Slabí jedinci nakazí zdravé a ať se snažíte

je cca 7/8 měsíc, je možné, a je to vyzkoušené

drazilovasandra@seznam.cz. Pokud k článku

– Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká

sebevíc, konec je vždy smutný. Proto je lepší

vícekrát, kastraci absolvovat.

přikládáte fotografie, dbejte, aby byly ve velikosti

právní nárok.

alespoň 2 000 × 2 000 pixelů.

– Nejsou zveřejňovány příspěvky diskriminující

těmto problémům předcházet.

Pokud se zákrok neprovede včas, je Váš

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

rekturu příspěvku.
– Příspěvky nejsou upravovány bez vědomí autorů.

Hlavní a zásadní věc je: včas vykastrovat.

miláček schopen 2× do roka porodit 2 až 6 koťat.

Některé útulky dokonce kastrují koťátka od věku

Což za rok znamená 4 až 12 dalších koček a nyní

inzerce v časopise. V případě zájmu kontaktujte

pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního

dvou až tří měsíců než jdou k novému majiteli.

už jen můžete násobit a dostanete se na ohromná

Sandru Dražilovou na výše uvedeném emailu.

postižení, náboženství či víry.

Dělá se to hlavně z toho důvodu, aby je majitel

čísla. Ano, občas některé nepřežije, jiným někdo

nemohl množit, eventuálně pro případ, že by je

z tohoto světa pomůže jinak, ale chcete to takhle?

včas nevykastroval nebo si to rozmyslel. Přeci jen
se nejedná o malou částku.

A proto je tu kastrační program. Obec vytvoří
finanční rezervu a bude pomáhat majitelům

Mimo to bychom Vám rádi nabídli možnost

Při publikování zaslaných příspěvků se redak

občany z důvodu rasy nebo etnického původu,

– Nejsou publikovány dopisy týkající se soukro

ce BPlistů bude řídit těmito pravidly:

mých či osobních sporů občanů.

– Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu

– Nejsou publikovány anonymy.

příspěvků čtenářů či zastupitelů při zachování

– Dopisy k otištění vybírá redakce.

obsahu sdělení.

Těšíme se na Vaše příspěvky

foto: pixabay.com

Redakce

Za obecní úřad
a redakci Bílopotockých listů
Vám přejeme
klidné prožití adventní doby,
krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2021.

nejzajímavější
ní výzdobu,

dělejme si hezké
Vánoce

Soutěž o nejzajímavější vánoční výzdobu,
aneb udělejme si hezké Vánoce

– Soutěž bude probíhat od 29. 11. do 20. 12. na Facebooku
ve skupině Bílý Potok :)

robíhat od 29.11. do 20.12. na
– Každý může soutěžit pouze s jednou fotografií
u ve skupině
Bílý
Potok
:-)na Facebooku
– Dne 29. 11. 2020
se objeví
ve skupině
příspěvek, který bude připnut úplně nahoře a označen,
ěžit pouze
s vkládat
jednou
soutěžící budou
soutěžní fotografií
fotografie do komentářů
– Fotka s nejvíce „like“ získá vánoční cenu
20 se
objeví ve skupině na
– Výherci budou tři
ěvek, který bude připnut úplně
čen, Soutěž
soutěžící
vkládat
je podporována budou
vedením obce
ie do komentářů
ike" získá vánoční cenu

