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ve znamení blížícího se konce roku bychom na tomto místě rádi zhodnotili, jaký pro naši obec byl.
Letos se navzdory složitější situaci a legi

míře, jakou bychom si moc přáli. Nicméně

slativních změn mnohé podařilo, ale i lecos nesti

děkujeme spoluobčanům, kteří se o dění v obci

hlo. Každopádně považujeme za úspěch reali

zajímají a přichází s podněty co by se dalo zlepšit.

zaci opravy budovy školy a pořízení vlastních

Zpětná vazba je pro vedení obce velice důležitá,

nádob na tříděný odpad. Podařilo se dokončit

stejně jako opodstatněná kritika. Moc si vážíme

opravy venkovního obecního mobiliáře a zábra

občasné pochvaly a poděkování, jichž se nám od

dlí na mostech, pořídily se nové sítě na fotbalové

Vás dostává. To, že se mnohé daří, je především
dáno i faktem, že v tomto volebním období se
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Noc kostelů 28. května 2021

hřiště, realizovaly se opravy výtluků na míst

9

Ocenění Jizerskohorského
technického muzea

ních komunikacích a revitalizací prošla zasedací

podařilo od začátku sestavit a udržet skutečně

místnost obecního úřadu včetně pořízení nového

funkční a hlavně stabilní a vyvážené zastupitel

mobiliáře. Tento rok byl i ve znamení oživení

stvo. Toto nebývalo v obci zvykem a zde se sluší

Hasiči radí občanům
Vánoce, Vánoce přicházejí!

zrestaurovaného hodinového stroje na našem

drtivé většině zastupitelů poděkovat za výbornou

kostele po mnoha desítkách let jeho nečinnosti.

spolupráci.

Turistický oddíl Jizerčani

obce bude i probíhající směna pozemků

jsme rádi za akce, které se podařilo uskutečnit.

12

Výlet s tajenkou

„parkoviště“ na Smědavě mezi obcí a LČR. Touto

Například setkání se seniory na Bártlově boudě

12

Obecní lesy

směnou obec získá ucelenou plochu a i takzva

bylo pro nás oba velice příjemné a upřímně nás

nou útulnu, která slouží jako autobusová zas

naplnilo radostí, jak se tato generace umí hezky

13

Pozvánka na cvičení v Bílém Potoce

távka. V plánu je zde umístit i webkameru, která

bavit a užít si společně strávený čas. Jedna milá

13

Inzerce:
Již brzy…

bude zabírat prostor parkoviště a každý tak

akce nás ještě čeká. Letos nebude chybět tradiční

bude mít přehled o jeho aktuální obsazenosti.

adventní zpívání v kostele, které vždy s láskou

V jakém režimu bude obecní „parkoviště na

a radostí připravuje naše paní tajemnice Irena

Jak postupovat najdeteli použitou
injekční stříkačku

Smědavě“ fungovat není ještě přesně nastaveno.

Vaňková a tudíž Vás všechny zveme na 23. pro

Každopádně naším přáním by bylo, aby předně

since od 14:00 do kostela.

Příspěvky čtenářů:
Trauma
Covid19
Humor nám už chybí

území obce nebyli nuceni platit při cestě do hor

i pracovníkům našich služeb za jejich poctivou

drahé parkovné.

práci při údržbě obce, často i za příjemný čas
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Přispějte také do Bílopotockých listů

16

Dětem – pohádka
Perníkář Vincek a čertidlo

Věříme, že budoucím přínosem pro občany

sloužilo občanům Bílého Potoka tak, aby v rámci

V tomto roce se úspěšně podařilo získat pro
obec dotace v souhrnné výši bezmála 3 mil. ko

Rádi bychom touto cestou poděkovali

strávený v jejich kolektivu.
Na čestném místě patří naše díky i panu

run, z toho cca. 120 000 Kč činí dotace pro naše

řediteli základní školy, Emilu Hankovi, za profe

obecní lesy. Zde je na místě poděkovat za skvělou

sionální spolupráci a osobní obětavost při roz

práci našemu odbornému lesnímu hospodáři

jezdu školy, což pro nás bylo hlavním cílem, který

a zároveň zastupiteli Jiřímu Hovorkovi.

se nám společně daří naplňovat. Žáci ve škole

V příštím roce bychom rádi pokračovali na
dalších projektech jako je revitalizace hřiště
Bílopotocké listy

Za situace neustálé nejistoty a omezení

postupně přibývají a atmosféra je zde báječná.
Jsme rádi, že řada občanů oceňuje i rozvozy

u školy, kde by měl vzniknout asfaltový okruh

obědů ze školní kuchyně a stejně jako já chválí

například pro inline bruslaře atp. Vzniknout by

paní kuchařky za přípravu chutných jídel.

mělo i multifunkční hřiště na míčové hry – bas

Závěrem si dovolíme popřát Vám a Vašim blíz

Vycházejí 2× ročně v nákladu 350 výtisků
Vydává obec Bílý Potok (Bílý Potok 337, 463 62 Bílý Potok)
Vyšlo v prosinci 2021
E 10293

ketball a jiné, dále pak opravy pomníčků a kříže

kým co možná nejkrásněji prožité nastávající

na hřbitově. Hlavní výzvou zůstává příprava

svátky vánoční, nechť jsou naplněny rodinnou

a nastavení systému přímé finanční podpory

pohodou a klidem. Od srdce nám všem přejeme,

občanů na výstavbu domovních čistíren odpad

aby tyto nepříjemné časy byly příští rok touto do

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

ních vod.

bou již neopakovanou minulostí.

S paní místostarostkou nás nejvíce mrzí, že
jsme „vyfasovali“ toto nepříjemné období, díky
kterému jsme se s vámi nemohli scházet v takové

V dokonalé úctě,
Pavel Šercl, starosta
Jana Mikudíková, místostarostka
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Zprávy z obecního úřadu

Program pro rozvoj obce
Jistě jste zaznamenali, že tu mezi námi proběhl dotazník. Byl ve dvou verzích v papírové a elek-

Jak se to má s projektem vybudování domovních čističek

tronické a záleželo již a jen pouze na vás, čemu dáváte přednost.

Milí přátelé, spoluobčané,

O co šlo?

možné napsat svůj postoj a přání k dění v naší

rád bych vás informoval o posledním vývoji v této věci. Mnozí z vás zřejmě zaznamenali, že po

My, občané Bílého Potoka, jsme měli možnost

obci na dalších 5 let.

vybrání vítězného uchazeče na zpracování projektové dokumentace k soustavě domovních čistíren

vyjádřit, co bychom chtěli v obci zlepšit, upravit,

odpadních vod (dále jen DČOV) a zmocnění starosty k podpisu smlouvy jedním jednáním zastupitel-

předělat.
Celé to bylo rozděleno do čtyř částí: infra

stva, hned následující jednání zastupitelstva soutěž zrušilo.

struktura, vybavenost obce, sport a kultura

Výsledky dotazníku najdete v přístím čísle Bí
lopotockých Listů.

Důvodem tohoto velmi nestandardního

DČOV a pak k těm, kterým by byla „vnucena“

a nelogického postupu byl fakt, že ke schůzce

splašková kanalizace. Je jisté, že by se náklady

s Odborem životního prostředí Libereckého

na čištění odpadních vod pro tyto dvě skupiny,

kraje (dále jen OŽP LK) došlo po odkladech na

možná i významně, lišily. Vedení obce si ne

konec až 22. 9. tohoto roku. Naši partneři na

dovedlo představit, že těch 23 žadatelů prostě

této telekonferenční schůzce především právě

„hodí přes palubu“. A navíc ztratilo důvěru v uve

Rekonstrukce budovy ZŠ

z OŽP LK a dále z Povodí Labe (dále jen PLA)

dené partnery v projektu soustavy DČOV (OŽP LK

V říjnu letošního roku byla dokončena oprava střechy, krovu a fasády secesní budovy naší základní

odmítli podpořit náš záměr realizace cca 90

a PLA).

a mateřské školy.

DČOV z dotačního programu Státního fondu

nosti najdete v dokumentu „Vysvětlení, proč byla

obec. Místo toho přišli s požadavkem (v nesou

opuštěna dotace SFŽP pro vybudování soustavy

ladu se svými předchozími stanovisky) na rea

DČOV v Bílém Potoce“ na webových stránkách

lizaci alespoň části „klasické“ splaškové kanali

obce nebo si o něj požádejte na obecním úřadě.
záměr na zlepšení kvality našich povrchových

pak jednoznačně podmínili svůj souhlas s vybu

a podzemních vod a podpory vás, občanů, padá!

dováním zbývající části soustavy DČOV ve zbytku

Vedení obce se rozhodlo změnit strategii a místo

obce. Bez tohoto souhlasu však není možné o do

budování soustavy DČOV z dotace chce použít

taci požádat.

dříve odhadované prostředky obce (na projekto
vou dokumentaci a následně na spoluúčast obce

notilo nastalou situaci a rozhodlo se od

při realizaci 90 DČOV, celkem cca 4,5 milionu Kč)

záměru společného budování soustavy DČOV

na přímé obecní dotace občanům na budování

z dotačního programu upustit především

jejich vlastních DČOV – odhadem by mohlo jít

z následujících důvodů: z projektu by vypadlo

o několik desítek tisíc Kč na jednu zkolaudova

odhadem 23 žadatelů a jejich objektů. Tím by

nou a do provozu uvedenou DČOV. A dále může

významně poklesl jejich počet a nesplnili by

obec pomoci svým občanům konzultačně. Uve

chom požadavek dotace na řešení minimálně

dený nový záměr je však třeba řádně rozmyslet,

30 % neodkanalizovaných občanů obce. Příprava

připravit a pak požádat zastupitele obce o jeho

nové projektové dokumentace pro částečné od

schválení. Proto prosím berte uvedenou infor

kanalizování obce stokou ke škole by si vyžádala

maci zatím jako předběžnou.

další finanční prostředky a čas (odhadem 3 roky)
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To však neznamená, že tímto vývojem náš

do Hejnic po úroveň školy. Tímto požadavkem

Vedení obce druhý den po schůzce zhod

Sandra Dražilová

Pokud vás to bude zajímat, bližší podrob

životního prostředí (dále jen SFŽP) pro celou

zace pro objekty podél hlavní silnice od mostu

a životní prostředí. K těmto čtyřem tématům bylo

Poslední vývoj mě osobně velmi mrzí,

s naprosto nejistým výsledkem. Přetrvává totiž

přípravě projektu jsem věnoval hodně času

nejistota ohledně financování a potřebné výše

a energie. A věřím, že mrzí i všechny z vás, kteří

spoluúčasti obce při budování navrhované

jste našli odvahu se do projektu přihlásit. Rád

foto: archiv Pavla Šercla
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Děkujeme všem, kteří jste se zapojili. Jsme
rádi, že vám osud naší obce není lhostejný.

nová střecha na školní budově

kanalizační stoky v budoucnu. Obec by navíc

bych vás nicméně požádal o to, abyste neztráceli

nemohla zvládnout dvě tak velké investiční akce

důvěru v celkový smysl záměru lepšího čištění

vzhled a barevnost školy konzultována s od

místech již znaky havarijního stavu, což bylo

v malém časovém odstupu. V neposlední řadě by

odpadních vod v naší obci a podpořili naše

borníky na památkovou péči. Ačkoliv budova

v průběhu prací potvrzeno i na dalších místech.

byla obec nucena ke dvojímu přístupu ke svým

životní prostředí vybudováním vlastní DČOV. Je

není památkově chráněna, nachází se v cen

Ne o mnoho lépe na tom byla i fasáda poškozená

občanům – jednak k těm účastnícím se projektu

to teď již jen na nás.

tru obce v sousedství kostela a vytváří tak

dlouhodobým zatékáním. Z důvodu nevhodně

jednu z hlavních dominant obce. Stav střešní

provedených obvodových výplní oken při jejich

Petr Hrůša

Během příprav rekonstrukce byl budoucí

konstrukce před opravou nesl na několika

celkové ceny, ale pouze z důvodu navýšení ob

přesvědčen, že jsme měli štěstí a stihli tuto akci

jemu prací. Rekonstrukce včetně víceprací stála

realizovat za ještě přiměřené náklady a že výsle

celkem 4 487 386 Kč a z toho 2 133 720 Kč pokryla

dek opravdu stojí za to!

dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Jsem
Pavel Šercl
Projekt „Základní a mateřská škola v obci Bílý
Potok“ byl realizován za přispění prostředků stát
ního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro
místní rozvoj.

Krátce z historie školní budovy
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oceněn i firmou, která střešní systém dodala. Rád
bych na tomto místě poděkoval firmě BENNE
stav krovu před rekonstrukcí ↑→

s.r.o. a jejich spolupracovníkům za dobře odvede

dřívější výměně, bylo nutné i rozšířit původně

jejich vůli celé dílo dokončit v průběhu gradující

plánovanou dílčí opravu fasády na celoplošnou.

krize na trhu se stavebními materiály a zejména

Jako střešní krytina byl použity předem bar

po jejich výrazném zdražení oproti rozpočtu,

vené ocelové plechy, falcované šablony. Pro

ke kterému se dodavatelská firma zavázala ve

členitost střechy budovy je sice toto řešení nad

smlouvě uzavřené ještě v období „klidu“. Oproti

míru pracné, ale výsledek určitě stojí za to a byl

původnímu rozpočtu sice došlo k navýšení

nou práci a projevenou trpělivost. Oceňuji hlavně

foto: archiv OÚ Bílý Potok

pokládka nové krytiny na střechu školy

učitelé a žáci školy v Bílém Potoce v roce 1910

foto: archiv Pavla Šercla ↓→

První škola byla v Bílém Potoce (Weissbach)

škola v čp. 302 měla pouze tři učebny, musela

postavena v roce 1819 jako čp. 220. Do roku

se jedna třída pro prvňáčky zřídit ve staré škole

1826 v této škole vyučoval pomocný učitel z Hej

na čp. 220. S dalším nárůstem obyvatel však

nic, od roku 1826 do roku 1861 pak první sa

ani nová budova školy nevyhovovala, proto

mostatný učitel Ferdinand Hefter. V roce 1881

bylo přistoupeno k přebudování budovy staré

začala výstavba nové budovy školy kvůli novým

školy v čp. 220 na novou, velkou a moderní, dle

školským předpisům a také z důvodu nevyho

návrhu architekta Josefa Neissera z Frýdlantu.

vující velikosti, jako budova čp. 302. V roce

Nová škola byla otevřena v roce 1905 a slouží do

1892 se škola pozdvihla na čtyřtřídní, a protože

dnešní doby.
Irena Vaňková

Odpady

Noc kostelů 28. května 2021
Již podruhé jsme se zapojili do celostátního programu Noci kostelů, který nabízí široké

Všem občanům bychom rádi poděkovali za spolupráci a vstřícnost, kterou jste projevili při změně
systému odpadového hospodářství. Reagovali jste na naši výzvu a včas jste si přišli objednat

veřejnosti navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se

kapacitu svozů na rok 2022. Tím jste nám usnadnili přechod na novou vyhlášku.

seznámit s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, setkání nebo nahlížení do historie.

Něco málo k odpadovému hospodářství v naší

samotnou. Obec dostává příspěvek od firmy

obci. Jak jste si již určitě všimli, přibyly v obci ná

EKOKOM a.s. Tento příspěvek je poté použit

doby na tříděný odpad, nebo lépe řečeno zvýšila

v rozpočtu právě na podporu likvidace odpadů

se jejich kapacita. Cílem toho je, aby komunál

a s tím spojených nákladů. Děkujeme, že třídíte,

ního směsného odpadu ubývalo. Mnoho občanů

má to smysl.

v naší obci se snaží o třídění odpadů a vidí v tom

Přehled příjmů od firmy Ekokom v roce 2021:

smysl. Naším úkolem je, co nejlépe vytvořit

1. čtvrletí 2021 – 24 895,50 Kč

a podpořit co nejlepší podmínky ke třídění a to

2. čtvrtletí 2021 – 26 085,50 Kč

jak dostupností, tak i dostačující kapacitou ná

3. čtvrtletí 2021 – 22 651 Kč
Jana Mikudíková

dob. Nové stanoviště na tříděný odpad přibylo
naproti obecnímu úřadu. Zde je navíc možnost
odevzdání drobného kovového odpadu – do
černého kontejneru s šedým víkem. Pokud bu
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dete mít objemnější kus železa, máte možnost jej
odložit do kontejneru na dvoře obecního úřadu.
Kovový odpad si do sběrného zařízení sváží obec
sama. Velký elektroodpad a autobaterie můžete
na dvoře obecního úřadu odložit v průběhu
celého roku. Toto elektro odváží firma Elektrovin,
se kterou mají smlouvu naši hasiči. Co se týká
drobného elektroodpadu a malých článků ba
terií, je možné je uložit do sběrného boxu, který
je umístěn ve vestibulu obecního úřadu hned
u vchodu, toto zařízení je dále likvidováno fir
mou Asekol. Pneumatiky můžete taktéž dovézt
v průběhu roku – máme zajištěn zpětný odběr.
foto: archiv OÚ Bílý Potok

6

Kolem nových nádob máme v plánu pořídit zá
brany, které budou nádoby chránit před nepřízní
počasí, hlavně před větrem, kdy často dochází
k převrácení nádob.
To, že se v obci třídí, nese kromě prospěchu
pro životní prostředí i určitý benefit pro obec

Kam s tím?

Přestože jsme se museli řídit mimořádnými

celý les se hemží zvěří; lvíčata řvou po kořisti, na

opatřeními vlády ČR, účast byla opět, jako i v mi

Bohu se dožadují stravy. Slunce vychází a stahují

Tak tuhle otázku si kladu celkem často. Vlastně kdykoliv mi přijde nějaký objemnější balík.

nulém roce, obrovská. Zájem o setkání, prohlídku

se, v doupatech se ukládají k odpočinku. Člověk

celého našeho malého kostela, seznámení se

vyjde za svou prací a koná službu až do večera.

O co vlastně jde?

s jeho historií, nebo povídání s panem farářem

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi

O polystyren.

vědělo a rozhodlo se připravit speciální popelnici

Pavlem Andršem, který je skvělým vypravěčem,

učinil moudře; země je plná tvých tvorů.“

Ačkoliv se snažíme třídit poctivě, učíme to své

pouze na polystyren.

zaplnil celý vymezený čas, a stále bylo o čem

děti, nastanou chvíle, kdy i my zaváháme. A tohle
je právě jedna z nich – když v ruce držíme poly
styren.

Naštěstí vedení obce o „třídícím tápání“

přemýšlet, diskutovat, ptát se.

A kde ji najdete?
Přímo naproti OÚ a nebojte se, poznáte ji –
– bude na ní veliký nápis POLYSTYREN.

Bylo pro mě překvapením, že nepatří do žluté
popelnice k plastům, takže kam ho dát?

Pro letošní rok „Motto Noci kostelů“ v době,
kterou prožíváme, bylo vybráno velmi vhodně:
„Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy

Sandra Dražilová

k západu se schýlit. Přivádíš tmu, noc se snese,

Autoři motta se pokusili spojit téma Noci
otevřených kostelů s tématem úcty k životnímu
prostředí. Ne náhodou se tak děje v roce, kdy je
celý svět zmítán pandemií covidu a mnozí lidé
si kladou otázku, zda je to trest od Boha, zda má
Bůh moc nad tímto světem... Ale právě zmíněný

pokorně skláněli před dárcem řádu, Tvůrcem
stvoření. Každá věž ukazující na nebe jakoby
hlásala, že jsme stále menší než Bůh. Stvoření,
příroda, život jsou úžasné dary, které máme
s vděčností a pokorou spravovat, nikoli bořit,
pošlapávat a pohrdat jimi.
Věříme, že i náš program Noci kostelů
28. května 2021 v Bílém Potoce návštěvníky
potěšil a líbil se.
S názvem „Jak šel čas v Bílém Potoce“ byly
v kostele k vidění historické i současné fotografie
z Bílého Potoka a okolí. Návštěvníci si mohli
odnést brožurku o Bílém Potoku nebo brožovaný
výtisk o kostele Nejsvětější Trojice v Bílém Po
toce.
Tradičně nesměla chybět prohlídka kostela,
zapálení svíček za všechny, koho máme a měli
jsme ve svých srdcích.
Na dvou plátnech jsme letos promítali
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krátké snímky o Bílém Potoku a prezentaci
fotografií s krátkým popisem v čase minulém
i v přítomnosti.
Největším lákadlem a – tím i nejvíce navště

povídal o varhanech, jejich částech, o tom jak

vovaným místem – byl výstup do věže za zrestau

fungují, prohlídkou vnitřku varhan a nakonec

rovaným, původním hodinovým strojem, který

i zahrání několika skladeb, byla letošní noc

už od loňského roku denně ukazuje přesně všem

kostelů pestrá a určitě si v ní každý, kdo přišel,

čas. S podrobným výkladem o funkci, chodu

našel chvíli a něco zajímavého, co v něm zane

a popisu jednotlivých částí, včetně jeho restau

chalo dobrý pocit.

rování návštěvníky provázel Pavel Šercl, který

Věříme, že drobným občerstvením a možností

hodiny opravil a přiměl je znovu po mnoha

zakoupení si malých dárkových předmětů nebo

letech na kostelní věži ukazovat, jak nám čas

věnováním drobných dárečků s motivem Noci

plyne.
Chvílí k zamyšlení nebo povídání si s duchov
ním – páterem Pavlem Andršem, který krásně

kostelů 2021 byli návštěvníci spokojeni a rádi je
přivítáme i v příštím roce, kdy se tato celostátní
akce uskuteční 10. 6. 2022.

foto: archiv OÚ Bílý Potok

Irena Vaňková

Ocenění Jizerskohorského technického muzea
Vážení a milí občané Bílého Potoka,
9. listopadu 2021 se dostalo vaší obci,

Blahopřeji a velmi si cením dlouholeté práce
pana Šercla a jsem si jistá, že tento úspěch slouží

konkrétně Jizerskohorskému technickému muzeu

a bude sloužit nejen jemu a jeho rodině, ale vám

montáž hodinových ručiček (nahoře) a zrekonstruovaný hodinový stroj ve věži

mimořádné pocty.

všem, obyvatelům Bílého Potoka.

biblický verš ukazuje, že je třeba vidět věci

vztahů. Tato pravidla můžeme respektovat nebo

obdrželi cenu Patrimonium pro Futuro v katego

vánočních svátků a ještě jednou blahopřeji

v širší souvislosti. Nejde jen o nemalé utrpení

popírat, a podle toho se objeví plody našeho

rii Prezentace a popularizace.

k mimořádnému úspěchu.

způsobené virem. Jde o to, že člověk znovu

konání.

a znovu nesmí ztratit ze zřetele, že není králem

I obyčejný kostelíček, malý kříž v polích

Muzeum a jeho zakladatel, pan Pavel Šercl,

Přeji vám a vašim rodinám příjemné prožití

Tuto cenu dostávají každoročně skutečně
mimořádné projekty a rozhodně není jednodu

stvoření, ale jeho součástí. Ve světě platí pevná

někde za vesnicí nebo třeba kostel vtěsnaný mezi

ché před odbornou porotou obstát. Ta ocenila

pravidla, ať se týkají nebeských těles, biologické

domy našeho města vypráví příběh o vztahu

citlivý přístup majitele k obnově památky a také

mikrostruktury živé přírody nebo mezilidských

lidí a Boha. Ti, kdo kostel či kapli vybudovali, se

fakt, že se úspěšně snaží zpřístupnit ji veřejnosti.

Květa Vinklátová
náměstkyně pro kulturu, památkovou péči
a cestovní ruch Libereckého kraje

Hasiči radí občanům

A ejhle! Tu odhozený papírový kapesník,
támhle petlahev a přímo pod smrčkem se krčí
použitá dětská plenka.

Vánoce, Vánoce přicházejí!

No není to nádhera?!
Ne, to vskutku není a proto je zde na místě

Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba Vánoc. A co by to bylo za svátky, kdybychom nezapálili

napsat jedno veliké DĚKUJEME bílopotockým

svíčky na adventním věnci, nerozsvítili stromeček a neuvařili dobré jídlo. Pohádková atmosféra

turistům, kteří se snaží naše hory udržovat i po

vánočních svátků se však může změnit v ohňové peklo, smích vyměnit za slzy a krása v katastrofu.

nájezdech „odpadkůodhazujících“ výletníků

A jak tomu předejít? Věnujte prosím čas následujícím řádkům:

čisté!
Vždy jen co sleze sníh, pouští se – jako také le

– Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko

– Vždy se přesvědčte, že jste před odcho

tos – Jizerčani do tzv. jarního úklidu Kasárenské

od hořlavých materiálů na nehořlavou podložku,

dem z místnosti, bytu nebo před uložením se ke

cesty, Štolpišské cesty, Smědavy a Bílého Potoka.

která brání jejich přímému kontaktu s podkla

spánku, svíčky uhasili.

Bohužel jsou to oblíbené trasy běžkařů, kterým

dem (ubrusem, chvojím apod.) a zajistěte, aby
nehrozilo jejich převrácení.
– Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan v bytě.
Může dojít k převrácení svíček a k následnému
požáru.
– Adventní věnce sloužící pouze jako dekorace
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v žádném případě nezapalujte.
– Osvětlení vánočních stromečků kupujte

často něco upadne.

– Při pečení, vaření a smažení nenechávejte

Jak říká vedoucí bílopotockých turistů: „Čekali

bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič, postu
pujte obezřetně, aby nedošlo ke vznícení

jsme méně nepořádku, sezóna teprve začíná, ale

připravovaných potravin.

realita je jiná, nejvíce nepořádku bylo na Kasá

Spolek dále čekalo značení rezervací pro

renské cestě a u Smědavy. Tam děti sbíraly přes

CHKO Jizerské hory a chaty na Kůrovci a Marián

dvě hodiny.“

skohorských Boudách. Povedlo se nám letos

– Hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou,
zamezte přístupu vzduchu např. pokličkou,

Bohužel se povedlo nasbírat opět plný valník

plechem na pečení nebo namočenou utěrkou.
– Při použití pyrotechniky se vždy řiďte návo

podporu – panu starostovi Pavlu Šerclovi a dětem

transtvích, dostatečně daleko od lidí, domů,

ze ZŠ Bílý Potok za účast. Neboť bez nich bychom

parkujících aut.

to sbírali ještě dnes.

– Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru

Ale že se Jizerčani nevěnují pouze sbírání

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
přeje klidný čas adventu a krásné vánoční

nepořádku je nad slunce jasné. Během roku

svátky!

absolvují vždy několik výletů, které jsou pro

dospělé osoby, nenechte s nimi manipulovat děti.

všechny zaslouženou odměnou.

kpt. Mgr. Michaela Stará

Jsme nesmírně vděčni a mile nás překvapilo,
že se na nás nezapomíná. Tímto bychom rádi
poděkovali za drobné dárky, které obdržely děti
ze spolku Jizerčani.
podle vyprávění Radka Květa sepsala
za spolek Jizerčani Sandra Dražilová

HZS Libereckého kraje

Turistický oddíl Jizerčani
Dnešní doba by měla jistě i svá pozitiva, ALE: značná část obyvatel začala „znovuobjevovat“ nádherné kouty naší země a ne jinak je tomu i v případě Jizerek. Bohužel zde platí přímá úměra: tedy
čím více lidí do Jizerek přijde, tím více tu po nich zbyde. Což je neskutečně smutné, ba dokonce

foto: Radek Květ a archiv turistického oddílu

rozčilující, když si představíte, že se vydáte obdivovat krásu našich hor.

foto: Radek Květ a archiv turistického oddílu

pomíná.

dem! Odpalujte ji výhradně na volných pros

zorem.

navšívit ještě i národní přírodní památku Pe
klo v České Lípě, což byl výlet, na který se neza

návodem k použití a s příslušnými certifikáty.
svíčky a prskavky, mějte ho neustále pod do

– přesně tak, jak to má být.

nepořádku. Velké díky patří obci Bílý Potok za její

nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým
– Pokud máte na vánočním stromku klasické

Během výletu stezkou k Oldřichovským ska
lám a hájům si děti užívaly přírody a her –

11

Výlet s tajenkou

Pozvánka na cvičení v Bílém Potoce

Jistě jste si všimli dřevěných směrovek, které jsou rozmístěny po obci s nápisy „Výlet s tajenkou“

Centrum Taiji-shiatsu Liberec pořádá pravi-

– kratší a delší okruh.

delná cvičení pro upevnění zdraví, kondici

Protože není lépe strávéného času než venku v přírodě a své o tom ví i zastupitelé naší obce,

a vitalitu s prvky čínských cvičení a jógy.

nechali nejen pro nás, ale i pro turisty z celého Česka napsat na míru „Výlet s tajenkou“.
Fyzicky nenáročný program pro všechny
Tento výlet je volně ke stažení na

věkové kategorie zaměřený na:

Stáhnete a vytisknete si mapu i s popisem vý

www.veldo.cz. Je téměř jisté, že to k nám do obce

letu a můžete vyrazit. Cestou plníte s dětmi různé

– Uvolnění svalů, šlach a kloubů

přitáhne nové výletníky a cestovatele.

úkoly, takže jim cesta uteče a navíc je baví.

– Koordinaci a motoriku

Autorkou těchto „Výletů s tajenkou“ je Lu

– Pružnost páteře

Cílem je vyluštit tajenku, za kterou děti

cie Nachtigallová, kterou můžete znát i jako

obrží drobnou odměnu v obchodě pod obecním

– Revitalizaci organizmu

blogerku z „Deníku fejsbukové matky“.

úřadem.

– Odstranění stresu a napětí

A jak to funguje?

– Obnovu životní síly

A jaký že ten „náš potocký“ výlet je?
Hodně členitý, ale stoprocentně zábavný.

Kdy: každý pátek 17:30 – 18:30 hod.

Zkuste ho, mapu k němu najdete na zadní

Kde: ZŠ Bílý Potok, tělocvična

straně bílopotockých listů.

Obecní lesy
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pí. Jakubová (taiji-shiatsu@centrum.cz)

Milí čtenáři, vítám Vás u malého okénka, kterým nahlédneme do dění v našich obecních lesích.
Naposledy jsem zmiňoval těžbu dřeva a pod

Bližší informace na tel: 775 997 335

Sandra Dražilová

nám znovu pomáhaly děti ze ZŠ a MŠ Bílý Potok,

sadbu, které proběhly v zimě a na jaře tohoto

které tuto akci měly spojenou s kontrolou jedliček

roku. Letní měsíce byly ve znamení kontroly

sázených jimi před dvěma lety. Bylo hezké vidět,

ujmutí sazenic sázených na jaře, či případných

jak pomalu přirůstají a žádná z nich neuschla.

Inzerce:
Již brzy…
Dlouho očekáváná událost se stala

škod způsobených nejen dřevokaznými škůdci,

Máme šikovné děti, děkujeme. Další příjemnou

ale i přírodními vlivy (vítr, sucho, …). Vše bylo

zprávou je, že AOPK (Agentura ochrany přírody

stavba další pobočky firmy DGS Druckguss Sys

v pořádku, a tak bylo možné vrhnout se na

a krajiny) ČR regionální pracoviště Liberecko

teme s.r.o., tentokrát ve Frýdlantu.

plánované podzimní podsadby. Opět se jednalo

nám uhradí nejen část, ale veškeré náklady spo

o zvyšování druhové pestrosti v našich lesích

jené s jarními a podzimními výsadbami. Moc

zelené louce na kraji Frýdlantu nový závod,

dete na Facebooku @DGSFrydlant nebo @DGSLi

výsadbou jilmu horského, třešně ptačí, javoru

děkujeme.

který již v dubnu roku 2022 přivítá téměř

berec a na Instagramu dgs_druckguss_cz.

klenu, dubu zimního a jedle bělokoré. S výsadbou

Závěrem bych všem popřál příjemné prožití
zbylých adventních dnů, vánočních svátků

Během několika měsíců vyroste na

100 zaměstnanců. Po dokončení celé výstavby
zde bude zaměstnáno až 400 lidí.
Nyní probíhají nejen stavební práce, ale také

a v novém roce pevné zdraví.

nábor nových kolegů a kolegyň, kteří se bu
Jiří Hovorka, OLH

foto: archiv Jiřího Hovorky

stabilní pracovní místo, bohatý bonusový pro

skutečností! 28. dubna 2021 byla započata

dou moci těšit na automatizované pracoviště,

gram a mzdové podmínky stejné jako v liberecké
pobočce.
Více informací o pokračování výstavby,
náboru nových zaměstnanců a dění ve firmě naj

Pokud vás zaujala možnost práce ve
společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o.
navštivte stránku www.ferova-nabidka.cz
a dejte nám o sobě vědět!
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Jak postupovat najdete-li použitou injekční stříkačku

nosit ty své důchodce na hlavě, jak to dělají

– Nalezenou injekční stříkačku nikdy neberte do ru-

nickou stanici. Zde vám vyšetří krev na přítomnost

mravenci! Rozumější řešení nabízí již přidělování

kou!!!

virových hepatitid a infekci virem HIV.

bytů s ohledem na věk, či zdravotní stav.

– Kontaktujte pracovníky Terénních programů

– Kontaktujte pracovníky Terénních programů,

nebo městskou policii; popište místo a čas nálezu.

nebo městskou policii; popište místo a čas nálezu.

Nález můžete také nahlásit v K-centru Liberec.

– Pravděpodobnost nákazy virem HIV a virovou

– V případě, je-li to možné, počkejte na místě nále-

hepatitidou je poměrně malá.

Covid-19

zu do příjezdu policie, či pracovníků Terénních pro-

– Na viry působí vysychání, teplo, chlad a sluneční

Tak už to mám taky za sebou. Na to, kolik

gramů. O stříkačku se díky tomu nikdo neporaní.

svit – a těmto vlivům je odhozená stříkačka vysta-

se tomu věnovalo a ještě věnuje prostoru

vená.

v médiích, to pro obyčejné lidi moc nepřineslo.

Nikdy není pozdě! Jinak za pár let budeme

Pak přestaneme říkat – ošklivý to pohled na
160 kg živé váhy, kterak se přemisťuje.
Jiří Huml

Jak postupovat v případě poranění nalezenou

– Riziko infekce přesto nepodceňujte a vždy vyhle-

injekční stříkačkou:

dejte pomoc lékaře. K vyšetření na infekčním oddě-

Kromě toho, že zažili politiky, jak se drápou

– Zachovejte klid, nepanikařte, ranku nemačkejte

lení vás mohou objednat také pracovníci Terénních

jeden přes druhého, jen aby ukázali světu, kdože

a nechejte co nejdéle volně krvácet. Krvácení sníží

programů nebo K-centra.

je ten nejlepší – tak tohle skončilo trapně. Ještě

případnou dávku viru v těle.

že máme tolik náhradních ministrů. A nechci

– Poté, co se krvácení zastaví, ranku vymývejte asi

Kontakty, na které se můžete obrátit v přípa-

se v tom zbytečně šťourat, jistě má každý z nás

deset minut vodou a mýdlem. Nakonec ošetřete

dě nálezu:

dost a dost osobních zkušeností, ve kterých

dezinfekčním roztokem.

Most k naději: Felberova 256/11, Liberec

by se už šťourat nemělo. Pomalu se všechno

– Vyhledejte svého praktického lékaře, infekční

Terénní programy: 728 511 619

vrací do starých kolejí, nechme všeho ostatního

oddělení spádové nemocnice nebo nejbližší hygie-

Kcentrum: 775 624 246

a soustřeďme se na volby. To taky bude „mela“.
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Městská policie: 156
Jiří Huml

Humor nám už chybí

Příspěvky čtenářů

Jo, kdyby se tak dal koupit, to by bylo príma! Ale i když s penězi by to nebylo zas tak zlé, tak u humoru je tomu právě naopak. Prostě je taková doba, kdy do smíchu moc není.

Trauma

Co se mě týká, učit kreslit a malovat jsem se

mrknul na ten můj a když byl dobrý, tak v klidu

Nejhorší je pohled na ubohého, nemocného

nemusel. Mám to v sobě. Navíc jsem na základce

odešel. Ale když za nic nestál, dostal jsem zezadu

a bezmocného starého důchodce, jak dva nebo

měl vynikajícího učitele kreslení (byl to aka

takový lepanec, že vidím hvězdičky ještě dneska.

tři zřízenci zápasí s jeho 160 kg živé váhy a

demický malíř), který mi dával úplnou volnost.

Ale měl jsem ho rád, pro mě to byl Pan Učitel!

snaží se jej dostat ze 4. poschodí v paneláku

Ke konci hodiny dal sesbírat výkresy, nenápadně

Živit bych se tím ale nechtěl.

bez výtahu dolů do sanitky.
Někdy se dobrovolně přidá několik
příbuzných, jindy naopak se po nich jakoby
zapráší a zmizí. Je to obrovské trauma, jak pro
pacienta, tak pro všechny okolo. Když se dnešní
senioři – důchodci stěhovali do těch paneláků,
byli pochopitelně ještě mladí, silní a hlavně
zdraví. Na co tedy výtah nebo nějaký bez
bariérový vstup. Že budou jednou staří a ne
mocní, na to tenkrát nikdo ani nepomyslel.
Teď nad námi visí pověstný Damoklův meč.
Důchodců neustále přibývá a čím dál tím více
se objevuje problém, jak vyřešit ono věčné
stěhování z paneláku bez výtahu na vyšetření do
nemocnice a zase zpět. Máme čisté svědomí? Co
s tím uděláme? Není už pozdě něco udělat?

ilustrace: Jiří Huml
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Možností je mnohem víc, jen se zamyslet!

Uplynula doba a já přispíval do časopisu Diko

nezkoušel. V současnosti si kreslím jen tak, pro

braz. Obrázek za 300 Kč. To se mi líbilo, protože

radost a do „šuplíku“. Občas mě ještě napadne

Dikobraz byl týdeník a mě v jednom čísle vyšly

nějaký ten vtip. Pevně věřím, že zas jednou přijde

i čtyři obrázky najednou. Pak se redakční rada

šuplíková doba. Teď ještě moc do smíchu není

neshodla na tom, jak dál a byl konec. Jak Diko

a to bláznivé počasí! Prostě – humor nám už

brazu, tak můj. Už jsem to pak nikdy nikde

chybí ...!
Jiří Huml

Pokud byste rádi přispěli článkem do Bílo
potockých listů, čtěte prosím následující řádky.
Články, dopisy redakci, nebo i tipy na články

rekturu příspěvků.
– Příspěvky nejsou upravovány bez vědomí autorů.

a rozhovory zasílejte na email:

– Za obsahovou stránku zodpovídá autor.

drazilovasandra@seznam.cz. Pokud k článku

– Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká

přikládáte fotografie, dbejte, aby byly ve velikosti

právní nárok.

alespoň 2 000 × 2 000 pixelů.

– Nejsou zveřejňovány příspěvky diskriminující

klouže, čekalo tam. I když šel Vincek opatrně,

občany z důvodu rasy nebo etnického původu,

uklouzl a jeho žena, kterou podpíral, spolu s ním.

Mimo to bychom Vám rádi nabídli možnost

Snažili se udržet rovnováhu a neplácnout se

inzerce v časopise. V případě zájmu kontaktujte

pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního

Sandru Dražilovou na výše uvedeném emailu.

postižení, náboženství či víry.

bou do bahna. Vtom k nim přiskočilo jako na za

– Nejsou publikovány dopisy týkající se soukro-

volanou čertidlo a ŠUP!

Při publikování zaslaných příspěvků se redak
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.

Už drželo každého za ruku.

„Kdo by to byl řekl, že mu naše perníková
srdce udělají takovou radost,“ usmál se Vincek.
Inu, ocenil jejich perníkářské umění.
Sandra Dražilová
Z knihy Řemeslné pohádky; vyd.nakl. GRADA

„Pořádně se mě chyťte, klouže to tu jako na
ledu,“ prohlásilo a pravým čertidlovským krokem
je vedlo kluzkou cestou.

Těšíme se na Vaše příspěvky.

Vincek se trochu bál, ale říkal si, že když jim

Redakce

Dětem – pohádka

Děti, víte, jak vypadá čertidlo? Zkuste ho na
malovat a knížku Řemeslných pohádek vyhrát.
Obrázek namalujte do 15. 1. 2022 a doneste do

takhle pomohlo, nemůže být zlé. Perníkařka mu

knihovny k pí. Cudrákové. Poté vylosujeme jed

děkovala a jako sladké poděkování mu věnovala

noho, který vyhraje knížku Řemeslné pohádky.

tři krásně malovaná perníková srdce.
„Juchůů, děkuju, mám svatební dar pro svou

P. S. Nezapomeňte se podepsat a napsat kon
takt na vás (telefon/ email)

milovanou Ernu,“ zavýsklo vesele čertidlo a bylo
tatam.

Perníkář Vincek a čertidlo
„Hmm, to je vůně. Ta srdce z perníku se mi ale
povedla,“ pochvaloval si perníkář Vincek.
Perníková vůně se linula po větru dál.
Došla až za kopec, kde v jeskyni bydlelo
čertidlo.
Že neznáte čertidlo?
To máte tak, jeho maminka čertice se za
milovala do lesního strašidla, a než se oba nadáli,
bylo tu čertidlo. Vypadalo jako čert, jen mělo fia
lové oči, zelené kudrnaté vlasy a nebylo tak chlu
paté. Prostě čertidlo.
Zrovinka se chystalo na svatbu a celý týden si
marně lámalo hlavu, co dá své vyvolené. Když tu
ho přímo do nosu udeřila perníková vůně.
„To je ono!“ vykřiklo a pláclo se rukou do čela,
„Erna miluje vše sladké.“

„Připijme si nejen na Nový rok, ale taky na naše další
šance dělat všechno správně.“
Oprah Winfrey

Mezitím perníkář Vincek tahal z pece poslední
perníková srdce a perníkářka je po vychladnutí
malovala. Oba měli naspěch. Však zítra se koná
veliký jarmark. Ani si při té vší práci nevšimli, že
je někdo okýnkem špehuje.
Někdo, kdo by taky rád jejich perníkové srdce
– ano, bylo to čertidlo. Perníkář se ženou naložili
nůše sladkou dobrotou a vydali se na jarmark.
Měli to pořádný kus cesty.
Čertidlo šlo za nimi. Co kdyby jim náhodou
třeba jeden perníček z nůše vypadl.
Ale to se nestalo.
Cesta vedla podél rybníka, kde bylo vždy
kluzko.
Čertidlo perníkáře s perníkářkou celou dobu
sledovalo a protože vědělo, kde cesta nejvíc

foto: Pixabay
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– Redakce si vyhrazuje právo na gramatickou ko-

ilustrace: M. Koželuhová

Přispějte také do Bílopotockých listů

„Ano, na zdraví!“
Za celou redakci bílopotockých listů Vám všem přejeme krásné, pohodové Vánoce a šťastný nový
rok. Ať rok 2022 je rokem úspěšným a povedeným.
Redakce Bílopotockých Listů.
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