
Vážení občané, obyvatelé 
a  návštěvníci Bedřichova, 
dostává se Vám do ruky 
nové číslo Bedřichovského 
občasníku, který si klade za 
cíl informovat Vás o  aktu-
ální situaci v  obci, realizo-
vaných projektech, plánech 
a  záměrech vedení obce 
a zastupitelstva obce Bedři-
chov, kulturních a  sportov-
ních akcích letošního roku. 
Zároveň si Vás všechny do-
voluji vyzvat k  aktivnímu 
přístupu k dění v obci nebo 
k  jakýmkoli podnětům či 
připomínkám k  obecním 
záležitostem. Vedení obce 
i  zaměstnanci obce jsou 
připraveni s Vašimi podněty 
dále pracovat. 

Mějte hezké bedřichovské 
léto!

Petr Holub
starosta

BEDŘICHOVSKÝ
 občasník

Ročník 2017  Číslo 1

Zimní pohádka, ano i ne…
Zima skončila a byla letos opravdu vydařená. Nádherné dny a spous-
ta sněhu připomněly, jak úžasným místem pro zimní radovánky Bed-
řichov je. Zkrátka zimní pohádka, jak ji všichni známe. 
Ani  mimořádná  štědrost 
přírody  však  tentokrát  ne-
způsobila,  že  by  fronty  na 
vlecích narůstaly, což je zprá-
va  příznivá  jenom  na  prv-
ní  pohled.  Už  na  ten  druhý 
totiž  vypovídá  něco  o  tom, 
jak  se  změnilo  vnímání  Be-
dřichova  při  pohledu  zvenčí. 
Kdo  není  vyznavačem  retro- 
stylu  ani  netrpí  nadmírou 
nostalgie, vskutku dnes nemá 
mnoho důvodů do Bedřichova 
na  sjezdovky  spěchat.  Pitvat 
se  v  příčinách  tohoto  stavu 
v minulosti nemá smysl, dale-
ko spíše je třeba dívat se do 
budoucna a snažit se o změ-
nu. Jenom se radovat z napl-
něných parkovišť a doufat, že 
sjezdovky  nakonec  samy  od 
sebe začnou  fungovat stejně 

jako běžecké lyžování, by byla 
chyba.  A  chyba  by  také  byla 
myslet si, že Bedřichov může 
jen díky své tradici v budouc-
nu  fungovat  jako  špičkové 
celoroční  rekreační  středisko 
pro  rodiny  s  dětmi  bez  ade-
kvátního  zázemí  pro  sjezdo-
vé  lyžování. K  tomu prvnímu 
zamilování se do Bedřichova, 
pro  které  se  k nám návštěv-
níci po celý rok vracejí, větši-
nou stále dochází za krásných 
zimních dnů. A ty jenom má-
lokterá rodina s malými dětmi 
tráví na běžkách. První krok již 
byl  učiněn.  Obec  Bedřichov 
uzavřela smlouvu umožňující 
nákup strategických pozemků 
na  Malinovce,  jejichž  vlast-
nictví jí umožní hrát v rozvoji 
areálu  aktivní  roli.  V  otázce 

financování  budeme  přitom 
postupovat  rozvážně,  s  vyu-
žitím  výhodných  bankovních 
instrumentů, které se dnes na 
trhu  nabízejí,  nikoliv  cestou 
překotného  prodeje  obec-
ních  pozemků  za  nižší  cenu, 
než by bylo možné při dobře 
připraveném  prodeji  dosáh-
nout.  Koordinaci  jednotli-
vých kroků v rozvoji zimního 
střediska  Bedřichov  převzala 
Komise  pro  strategický  roz-
voj, o které píšeme na  jiném 
místě. O jednotlivých krocích 
Vás budeme pravidelně infor-
movat. Snad se nám to poda-
ří v zájmu všech, kteří vnímají 
Bedřichov jako svůj domov, ať 
již ten stálý nebo ten prázd-
ninový,  do  kterého  se  chtějí 
s hrdostí vracet.



2 Ročník 2017

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Parkovací systém
V  loňském  roce  byl  pořízen 
nový  parkovací  systému  pro 
obecní  parkoviště.  Stáva-
jící  systém  byl  starý  14  let 
a  bohužel  již  dosloužil.  Trž-
ba  z  obecních  parkovišť  je 
významným  nedaňovým 
příjmem  do  obecního  roz-
počtu – v  průměru  3  mil.  Kč 
(pokud  je  zima  příznivá,  tak 

leckdy i přes 4 mil. Kč). Jedná 
se přibližně o 40 % všech pří-
jmů do rozpočtu obce. Proto 
je vždy nutné zavčasu zajis-
tit  efektivní  výběr  parkov-
ného,  nebyl  čas  váhat.  Cel-
ková  investice  byla  ve  výši 
1,8 mil. Kč bez DPH. S doda-
vatelem bylo dohodnuto roz-
ložení do splátek na 4 roky.

Nové kultivované 
prostory pro recyklaci
V loňském roce jsme se roz-
hodli  zkultivovat  prostory 
pro  ukládání  tříděného  od-
padu  –  stanoviště  u  Nisy 
a  u  parkoviště  Centrál.  Po-
suďte sami, zda se  investice 
(cca  250  tis.  Kč)  vyplatila 
a přispěla  k  čistotě a  svěží-
mu  vzhledu  obce.  Zároveň 

bychom chtěli vyzvat všech-
ny k udržování čistoty. Prosí-
me, neodkládejte zde před-
měty, které sem skutečně 
nepatří. Obec musí následně 
řešit jejich odvoz na skládku 
z vlastních prostředků. Přeci 
jen  technické  služby  obec 
nevlastní. Děkujeme!
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Mostek přes řeku nad 
školicím centrem UKO
Na  základě  podnětu  obča-
nů  jsme  se  rozhodli  zrea-
lizovat  poměrně  náročnou 
opravu břehů, které zůstaly 
obnaženy po zbourané  láv-
ce  (léto 2014)  a  téměř dva 
roky  trpěly  povětrnostními 
vlivy. Po jejich opravě jsme 

zde  umístili  novou  lávku, 
která  umožní  obyvatelům 
a  návštěvníkům  přejít  na 
druhý  břeh  a  pokračovat 
dále  lesem  nahoru  až  pod 
sjezdovky.  Vypadá  skuteč-
ně  skvěle…  (Investice  cca 
350 tis. Kč.)

Nové chodníky v obci
Na podzim 2015 byla postave-
na další  část  chodníku podél 
hlavní  komunikace,  a  sice  od 
Hotelu Jelínek k poště (inves-
tovala obec Bedřichov za  cca 
480  tis.  Kč).  V  červenci  2016 
byl dokončen chodník u sjez-
dovky, resp. od odbočky k Nise 
směrem ke Gajerovým (inves-
tice  cca 500  tis.  Kč).  I  nadále 
máme  v  plánu  s  budováním 
chodníku  pokračovat.  Projek-
tová  dokumentace  na  chod-
ník  od  zastávky  u  restaurace 

La Pasta (Bowling) k odbočce 
na Nisu je již hotova, dále by-
chom chtěli postupně zbudo-
vat chodník od pošty směrem 
k obecnímu úřadu nebo chod-
ník od La Pasty na křižovatku. 
Nezapomínáme ani na prostor 
parkoviště Centrál, kde je situ-
ace přes hlavní silnici směrem 
na stadion velice nepřehledná, 
a  tak  hledáme  možnosti  pro 
vybudování přechodu a chod-
níku  k  zastávce  autobusu  na 
otočce. Snad se to podaří...

Nové oplocení kurtů
V květnu 2016 bylo realizo-
váno nové oplocení  teniso-
vých kurtů. To staré, kovové 
(cca  25leté)  již  dosloužilo 
a my se rozhodli investovat 
do  nového  (celková  inves-
tice  činila  cca  400  tis.  Kč). 
Oplocení je ze ¾ demonto-

vatelné,  aby  nebránilo zim-
nímu  provozu  na  stadionu, 
a tak se stadion mohl  ještě 
více rozšiřovat. Demontova-
telná část, tažená sítí,  je po 
stranách  a  vzadu.  Naopak 
část  směrem  k  přehradě  je 
pevná, trvalá.

  Víte, že rozpočet obce Bedřichov na rok 2017 byl stanoven na 14,7 mil. Kč?
  Víte, že přesný počet obyvatel obce Bedřichov činil na začátku letošního května 323 obyvatel? 
  Víte, že obec Bedřichov investovala v roce 2016 téměř 5 mil. Kč do investic a oprav majetku obce?
  Víte, že na jaře letošního roku jsme v obci přivítali 7 nových občánků?
  Víte, že do oprav cest a silnic jsme v loňském roce investovali téměř 600 tis. Kč?
  Víte, že běžkařská sezóna trvala 112 dní, první úprava proběhla 2.  prosince, rolby vyjely 72× a najezdili 7 777 km?
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Mravenčí stezka a stezka k Viklanu

2. července 2016 jsme ofici-
álně otevřeli dvě interaktiv-
ní stezky pro děti. Mravenčí 
stezku,  která  vede  od  Lesní 
chaty  na  Královku,  a  stez-
ku  na  bedřichovský  Viklan. 
Podél Mravenčí  stezky  jsou 
instalovány  dřevěné  sochy 
zvířat a rostlin, které se hoj-
ně nebo naopak vzácně vy-
skytují  v  Jizerských  horách. 
Děti  vyplňují  tajenku  a  na 

konci získávají  odměnu. Do 
projektu,  který  investova-
la  obec  Bedřichov  (náklady 
cca  100  tis.  Kč),  se  zapojili 
i  místní  podnikatelé  (roz-
hledna  Královka  a  Prezi-
dentská chata – oběma sub-
jektům děkujeme).

Stezka  na  bedřichovský 
Viklan  je  vymezena  sle-
pou  mapou  s  cílem  najít 

Viklan  a  získat  odměnu  na 
infocentru  (investorem  je 
obec Bedřichov s nákladem 
cca 30 tis. Kč).

Obě  stezky  by  měly  ná-
vštěvníkům  nabídnout  ak-
tivitu přímo v místě,  ti  pak 
mohou  trávit  část  své  do-
volené  přímo  v  obci  Bed-
řichov.  Mravenčí  stezka  by 
také  měla  pomoci  odleh-

čení  dopravy  směrem  na 
Královku.  Atraktivní  cestu 
s dětmi od centrálního par-
koviště na Královku je nyní 
zajímavější absolvovat pěš-
ky  bez  využití  automobilu. 
Co myslíte? 

Stezky během léta roku 2016 
navštívilo  přes  4  tisíce  dět-
ských  návštěvníků.  (Zdroj: 
Statistická data IC Bedřichov)
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Lokalita parkoviště Nisa – letní využití
Pokusili  jsme  se  navrhnout 
využití tohoto prostoru, který 
v létě zeje prázdnotou a děti 
a mládež ho využívají samo-
volně na nejrůznější sportov-

ní aktivity. V předchozím roce 
zde bylo vybudováno  kvalit-
ní  a  originální  dětské  hřiště 
(rolba, skútr a lanovka). 

Na  základě  podnětů  občanů 
zvažujeme  umístění  tenisové 
zdi  a  in-line/hokejbalového 
hřiště  s  brankami.  Další  roz-
voj  tohoto  území  jistě  bude 

následovat.  (Celková  inves-
tice  tohoto prostoru by měla 
být následující: již realizované 
hřiště – 500 tis. Kč, ostatní by 
se mělo vejít do 150 tis. Kč.)

Lanový park a dětské lanové hřiště 
za Dolinou, přírodní posilovna
V  červenci  loňského  roku 
jsme  otevřeli  nový  lanový 
park  za  restaurací  Dolina. 
Provozován  je  soukromým 
investorem,  který  lanový 
park  vybudoval  na  vlastní 
náklady a obci za pronájem 
ploch platí nájem. 

Vedle parku bylo instalováno 
dětské  lanové  hřiště  (zde  je 
investorem  obec  Bedřichov, 
náklady  ve  výši  120  tis.  Kč), 
které mohou využít nejen děti 
směřující  na  koupaliště Doli-
na. Na hřiště je volný přístup.

Nad stadionem vloni vyrost-
la  přírodní  posilovna,  kterou 
máme v plánu dále rozšiřovat 
(investice ve výši 80 tis. Kč).

Prostor  za  Dolinou  bychom 
rádi  dále  rozvíjeli  s  cílem 
udržení  rekreačního  spor-
tovně-relaxačního  prostoru. 
Zvažuje  se  stavba  lezecké 
věže, vodních prvků pro děti, 
lavičky pro turisty apod.



6 Ročník 2017

HISTORIE

Koupaliště Bedřichov
Prvotní myšlenka na zřízení  koupaliště v Bedřichově  spatřila  světlo  světa v  roce 1931. Na 
ideálním místě „V kotli“, vedle nádrže, kam se vlévala Nisa, bylo plánováno koupaliště, pís-
kové lázně, hřiště pro děti, restaurační zařízení a sluneční lázně. Autorem návrhu byl známý 
bedřichovský občan z čp. 80 Reinhold Scholze (1898–1981), který stavbu realizoval společně 
s vlastním bratrem. O rok později, 17. července 1932, již obecní kronika dokládá předání kou-
paliště (Scholze-Badeteich) panem Scholzem a jeho pomocníky veřejnosti. Při této příležitosti 
se uskutečnil plavecký závod Ještědsko-jizerské župy.

O  Reinholdu  Scholzovi  se 
mezi  pamětníky  vypráví,  že 
to  byl  svérázný  člověk,  hou-
ževnatý  a  šlachovitý  horal, 
jehož  velkou  vášní  byl  lov. 
Pokud uviděl ze své chalupy 
zajíce, ihned se ho snažil „do-
stat“, hosté nehosté, běžel za 
zajícem klidně až do  Jizerek. 
V jeho šenku mohli návštěv-
níci  vždycky  svlažit  hrdlo 
a zahnat „medvědí“ hlad. Pro 
každého  se  vždy  našel  ta-
líř  polévky  nebo  něčeho  na 
zub.  Scholzovým  nejoblíbe-
nějším jídlem ale byly bram-
bory  s  máslem  a  tvarohem 
a  s  podmáslím  (ve  zdejším 
nářečí  Ardeppel  mit  Potter 
und Quork und Pottermölch). 

Bedřichovské  koupaliště,  ně-
kdy  označované  za  veřejné 
lázně,  bylo  pro  návštěvníky 
mimořádně zajímavé svou od-

lišnou  polohou  oproti  jiným 
takovým  zařízením,  v  době 
zničujících veder bylo u vod-
ní  plochy  vysoko  v  horách 
příjemněji, naopak ve sněho-
vém období, když ve městech 
pod horami byla zima „nijaká“, 
nahoře  v  Bedřichově  mrzlo, 
a  tak  mohlo  být  koupaliště 
využito i jako kluziště – první 
takové užívání je doloženo již 
k lednu roku 1932 v Reichen-
berger Zeitung. Noviny  lákají 
k nedělním výletům a zimním 
radovánkám. 

Na přelomu června a červen-
ce roku 1933 bylo koupaliště 
rozšířeno o dětské brouzda-
liště.  Ze  stejného  roku  se 
zachovala  i  kusá  informace 
o  tom,  kterak  se na nedale-
ké nádrži  (hned vedle  točky 
autobusu)  konaly  projížď-
ky  na  loďkách.  Doprovodný 

program  k  těmto  akcím  na 
nádrži  ovšem  zařizoval  pan 
Scholze  na  svém  koupališti. 
Jednalo  se  především o po-
slech hudby na terase (z ra-
dia  nebo  z  gramofonových 
desek) nebo možnosti odpo-
činku na lehátkách plovárny 
a  hraní  různých  volnočaso-
vých her na přilehlé louce.

23. července 1934 byl na be-
dřichovském koupališti uspo-
řádán úspěšný koncert s vel-
kou  návštěvností,  z  těchto 
důvodů musela být pískovna 
Antonína  Krauseho  dočasně 
přeměněna na parkoviště pro 
auta.  V  témže  roce  a  v  roce 
následujícím  (1935)  bylo 
teplé  léto, na koupališti pro-
to  začala  koupací  sezóna  již 
v květnu. Naopak letní sezóna 
byla v roce 1936 poznamená-
na  nepřízní  počasí  a  nízkou 

návštěvností,  hostince  i  bou-
dy  v  okolí  byly  odškodněny. 
O pololetních prázdninách na 
začátku roku 1938 byl uspo-
řádán na  Scholzově  koupali-
šti bruslařský kurs pod vede-
ním Dr. Herglové z Liberce.

Scholze  měl  pro  výstavbu 
areálu  ideální  polohu.  Dnes-
ka  tomu  říkáme,  že  stojí  ne-
daleko  od  nástupních  míst 
tras Jizerské magistrály. Tehdy 
byl  vzdálen  dvě minuty  pěší 
chůze  od  zastávky  autobu-
su,  zastávka  se  jmenovala 
„Königshöhe“  (Králova  výši-
na).  Rozhledna  Královka  se 
nachází  cca  3  km  od  tohoto 
místa. Do horského  letoviska 
jezdívala modrá linka autobu-
sů z Liberce, provozovatelem 
byl Rudolf Horn. V Liberci se 
nastupovalo  u  divadla,  auto-
bus  jezdil  o nedělích zhruba 

Přehradní nádrž Bedřichov v šedesátých letech 20. století Scholzovo koupaliště ve třicátých letech 20. století
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každou  hodinu.  Od  Jablonce 
nad Nisou se cestovalo tram-
vajovou  linkou do nedaleké-
ho Janova nad Nisou.

Poválečná doba a estrády
Válečné  osudy  koupališ-
tě  bohužel  nejsou  známy. 
Po  roce  1945  měla  většina 
měst a obcí starosti s budo-
váním nového státu, občané 
však v letních měsících stále 
a  rádi  navštěvovali  místní 
koupaliště  s  přilehlými  lou-
kami. K odpočinku a svlažení 
se  využívala  i  zděná  nádrž 
v dolní části obce u školy.

V noci z 3. na 4. června 1958 
postihla Bedřichov velká prů-
trž mračen, bedřichovská Nisa 
se rozvodnila a poškodila vše, 
co jí stálo v cestě včetně kou-
paliště. S jeho opravou se za-
počalo na jaře roku 1959.

V  sedmdesátých  letech 
20.  století  byla  v  Bedřichově 
na  vzestupu  turistika.  Obec 
se  stala vyhledávanou  rekre-
ační oblastí, díky čemuž došlo 
k vybudování objektu Dolina, 
který  vznikl  v  místě  původní 
prvorepublikové  dřevěné  re-
staurace  na  kamenném pod-
kladě.  V  letech  1971–1976 
byla  vystavěna  základová 
deska na původním půdoryse 
objektu,  pod ním byly zreno-
vovány  sklepy  a  vybudován 
septik. Nová montovaná dře-
věná budova „Doliny“ byla při-
vezena až ze slovenských Tu-
ran. V roce 1976 byla započata 
realizace oplocení, v rámci zá-
zemí byly postaveny kabinové 
šatny. Došlo též k úpravě cesty 
ke  koupališti.  Na  akci  odpra-
covali Bedřichovští i rekreanti 
tisíce brigádnických hodin.

27.  července  1977  proběhla 
na koupališti estráda s účas-
tí  pražských  umělců.  Díky 
Karlovi  Štědrému,  který  měl 
v Bedřichově chalupu, přijely 
osobnosti  jako  Milan  Chla-
dil,  Jiří  Korn,  Bob  Frídl  nebo 
Martha  a  Tena  Elefteriadu. 
Zpěváky doprovázel orchestr 
Václava Hybše. Přítomné pu-
blikum  obveselovala  mimo 
jiné Helena Růžičková s Jiřím 
Hrzánem.  Ve  znamení  hesla 
„Brigáda pro brigádu“ vysílala 
záběry z akce  i  tehdejší Čes-
koslovenská  televize.  V  roce 
1978  a  1979  se  uskutečnily 
další večerní koncerty s herci 
a  zpěváky,  kteří  se  přes  den 
účastnili  vyhlášených  Libe-
reckých výstavních trhů.

V  osmdesátých  letech  pak 
koupaliště  s  přispěním  sta-
vební  čety  TJ  Bižuterie  Jab-
lonec nad Nisou prošlo  asa-
nací,  také  proběhla  úprava 
přítoku Bílé Nisy. I při těchto 
pracích bylo koupaliště stále 
středobodem zájmu rekrean-
tů a turistů. V roce 1983 bylo 
koupaliště  uzavřeno,  neboť 
docházelo  k  průsakům  vody. 
Situace  se  do  sametové  re-
voluce  nezměnila.  V  roce 
1991  byl  objekt  Dolina  dán 
do pronájmu, souběžně s tím 
areál  čekal  důkladný  úklid 
a základní  údržba. Z  důvodu 
bezpečnosti  bylo  rozebráno 
skokanské zařízení  koupališ-
tě,  protože  se zde očekávala 
vyšší návštěvnost v létě kvůli 
vypuštění jablonecké přehra-
dy  (1998).  Výraznější  a  pra-
videlnější  péči  se  koupaliště 
těšilo od roku 2007, v  tomto 
roce  se  na  koupališti  kona-
lo  několik  akcí,  zejména  tzv. 
neckyáda. V květnu 2009 vy-

čistili dobrovolní hasiči z  Ja-
nova  dno  a  stěny  betonové 
bazénové vany. O rok později 
byly opraveny spáry a schody.

Současnost
V  současné  době  je  koupa-
liště  pravidelně  ošetřováno, 
přičemž  jeho  obliba  stále 
přetrvává.  Přestože  již  ne-
jsou  jeho  břehy  obsazeny 
takovým množstvím lidí jako 
před  desítkami  let,  příjem-
né  klima  u  přírodní,  temně 
modře zbarvené vody z blíz-
kých  rašelinišť  poskytuje 
žádaný odpočinkový prostor 
v  horském  prostředí  a  jen 
několik  desítek  metrů  od 
tras Jizerské magistrály.

Koupání je v současnosti na 
vlastní nebezpečí, koupaliště 
slouží jako nádrž pro požární 
účely.  Protéká  jím však  prů-
zračně čistá, ledová voda. 

Plán  rozvoje  obce  počítá 
v  letech  2016–2020  s  revi-
talizací  přírodního  koupa-
liště,  s  rekonstrukcí  a  další 
úpravou nejbližšího okolí.

Přírodní koupaliště Bedřichov 
se nachází nedaleko zimního 
stadionu  a  centrálního  par-
koviště v Bedřichově.

Bedřichov  patří  k  význam-
ným  střediskům  zimních 
sportů  u  nás,  je  ale  důleži-
tým  výchozím  bodem  tras 
vedoucích  po  Jizerských 
horách  pro  turisty,  cyklisty 
a hendikepované. Díky klid-
nému  horskému  prostředí 
v  blízkosti  dvou  velkých 
měst  je  Bedřichov  vyhle-
dávaný  pro  rodinnou dovo-
lenou,  snadná  dostupnost 
městskou  dopravou  z  Li-
berce a Jablonce nad Nisou 
umožňuje  návštěvníkům 
i krátké jednodenní výlety.

Dnes je v obci celá škála re-
kreačních objektů. V nabídce 
ubytování  v  Bedřichově  na-
jdete  plně  vybavené  hotely 
nebo  penziony.  Bedřichov 
žije po celý  rok, a  to přede-
vším  díky  sportovním  nad-
šencům. V posledních letech 
navíc probíhá mnoho pravi-
delných  společenských  akcí, 
k  těm  nejznámějším  patří 
Bedřichovské kulturní léto.

Text: Anna Dařbujanová 
s využitím Kroniky obce 
Bedřichova a textů Lubora 
Laciny 
Foto: archiv obce 
Bedřichov, fotoarchiv SOkA 
Liberec, soukromý archiv   
Barbory Berdychové
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Kulturní a sportovní akce 2016

1, 2, 3 Vítání občánků 
4, 5   Čarodějnice
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1, 2, 3  Pečení vánočních perníčků 
4   Antonínská pouť

5  Bedřichovský bál
6  Dětský výlet do zoo

1 2

3 4

5 6
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1, 2   Velikonoční dílnička
3, 4   Drakiáda

5, 6   Olympijský běh
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1, 2   Otevření mravenčí stezky 
3, 4  Divadlo pro děti

5, 6   Bedřichovské hudební léto

1

5 6

3 4

2
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Kulturní a sportovní akce v roce 2017
Zima je za námi, a tak se můžeme těšit na akce, které nám přinese nadcházející letní sezóna. Díky 
efektivnímu  nakládání  s  obecními  prostředky  jsou  obecní  finance  stabilizované. Můžeme  tedy 
podpořit všechny naplánované kulturní a sportovní akce. Tradičním partnerem, který již v minulos-
ti mnohokrát prokázal, že akce pořádat umí, bude pro obec i v letošním roce spolek Bedřichováci, 
z.s., a to na základě schválené finanční dotace dle jasných pravidel. Spolková činnost je pro obec 
velmi důležitá, a proto ji chceme podporovat i do budoucna. Pro letošek navíc Bedřichováci avizují 
některé novinky, tak se nechme překvapit!

KVĚTEN – ČERVEN

20.5.  Muzejní noc na Kristiánově, otevření 
Památníku sklářství po rekonstrukci

21.5.  1. kolo Decathlon Cup, dětské závody 
na horských kolech, stadion

27.5.  Bedřichovská olympiáda, sportovní 
akce pro děti

9.6. Noc kostelů, kostel sv. Antonína

10.6.  Antonínská pouť, kostel sv. Antonína 
a jeho okolí

17. – 18.6. Závody MTB, český pohár, stadion

21.6. Olympijský běh, stadion

25.6.  2. kolo Decathlon Cup, dětské závody 
na horských kolech, stadion

ČERVENEC – SRPEN

 Nedělní mše v kostele sv. Antonína

  Bedřichovské hudební léto, koncerty 
v kostele sv. Antonína 

8.7. Cricket & Snail

22.7. Eva Emingerová

ČERVENEC – SRPEN

29.7. Štěpán Rak

5.8. Zámecké saxofonové kvarteto

19.8. Ladybirds

26.8. František Lamač

ZÁŘÍ – ŘÍJEN

2.9. Sklářská slavnost na Kristiánově

2.9. ČEZ Jizerská 50 RUN, běh, stadion

24.9. 3. kolo Decathlon Cup, dětské závody 
na horských kolech, stadion

28.9. Drakiáda

14.10. ČT Author Cup

LISTOPAD – PROSINEC

5.11. BoBoBěh, závod v horském běhu na 30 km

3.12.  Adventní setkání a rozsvícení stromku, 
kostel sv. Antonína a okolí

5.12. Mikulášská nadílka

24.12. Půlnoční mše v kostele sv. Antonína

26.12.  Půjdem spolu do Betléma, kostel 
sv. Antonína a okolí

ČT Author Cup – po letech 
návrat závodu do Bedřichova
V  roce  2017  se  vrátí  start 
i  cíl závodu ČT Author Cup 
do  Bedřichova.  Závod  se 
pojede  v  sobotu  14.  října 
2017. Start bude u úpravny 
vody a cíl na stadionu. Trať 
je  tažena  tak,  aby  závod 

projel  přes  stadion  včet-
ně  dojezdu  celkem  třikrát, 
což  by  mělo  být  divácky 
velmi  atraktivní.  Bedřichov 
tak  přivítá  další  vrcholnou 
sportovní  akci  se  značnou 
mediální podporou.
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Oprava cesty ke kostelu 
Letos se uskuteční slibova-
ná oprava cesty ke kostelu, 
která  by měla  proběhnout 
v  květnu  a  červnu,  aby 
byla  hotova  před  začát-
kem hlavní  letní  turistické 
sezóny.  Plánem  je  zbrusu 

nová  cesta  z  odseku  li-
berecké  žuly,  která  bude 
důstojnou  vizitkou  obce 
a  přitom  vyřeší  problém 
s ničením současné perko-
vé  cesty  v  období  přívalo-
vých dešťů.

Nová cesta pod 
Statkem u Rajtrů
V  plánu  je  také  realizace 
cesty  okolo  Statku  u  Raj-
trů.  Chceme  vést  cestu  pro 
pěší a  cyklisty okolo statku 
(lépe řečeno pod ním), a tím 
propojit  oblast  Maliníku 
s  centrem  obce.  Tato  cesta, 

která  historicky  vedla  přes 
statek, zde dlouhodobě chy-
bí. Vloni se podařila dohoda 
s  majitelem  pozemků  pod 
statkem,  panem  Zdeňkem 
Rajtrem, a tak je cestu mož-
né letos postavit.

Autobusová zastávka
Během zimy došlo k dohodě 
o možnosti postavit autobu-
sovou zastávku na pozemku 
u  bývalého  Lidového  domu. 
Z  tohoto důvodu plánujeme 
výstavbu malé zastávky, kte-
rá  by  měla  zpříjemnit  ces-
tování  místním  obyvatelům 

a dětem při cestě do Jablon-
ce nad Nisou. Další zastávku 
vystavíme u parkoviště Cen-
trál, stávající je již v havarij-
ním  stavu.  Bude  navíc  po-
sunuta směrem k parkovišti, 
aby  nestála  nad  chodníkem 
a neblokovala průchod.

Další plánované opravy 
v obci pro tento rok
Budeme například pokračo-
vat v opravách cest a most-
ků,  v  čištění  komunikací 
a propustků nebo na výmě-
nách  zábradlí.  Budeme  se 
věnovat všem Vašim podně-

tům. Proto neváhejte a dej-
te  nám  vědět,  pokud  Vás 
napadne něco,  co by v obci 
chybělo,  anebo  si  všimnete 
něčeho, co se musí opravit. 
Děkujeme. 
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Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Bedřichov
Již brzy v novém a důstojném prostoru pro občany i návštěvníky.

Na  březnovém  zastupitel-
stvu  došlo  k  rozhodnutí,  že 
se  provede  rekonstrukce 
stávající budovy, jež je odha-
dována dle projektové doku-
mentace okolo 1,5 mil. Kč.

Proč je nutné prostory 
rozšířit?
Obecní  úřad  a  infocentrum 
trpí  nedostatkem  prostoru, 
jde především o  skladovací 
prostory, archiv, u infocentra 
též o prostor určený pro ná-
vštěvníky. 

Návštěvnost  infocentra  se 
za  poslední  dva  roky zdvoj-
násobila,  je  zde  tedy  nutné 
vytvořit  komfortnější  pro-
středí, a to jak pro návštěvní-
ky, tak pro zaměstnance (ná-
vštěvnost  za  rok  2014  byla 
6,5  tisíce  lidí  oproti  roku 

2016,  kdy  infocentrum  na-
vštívilo  11,5  tisíce  návštěv-
níků,  Zdroj:  Statistická  data 
IC  Bedřichov),  tento  trend 
bude dle odhadů pokračovat 
i v budoucnu. 

Dlouhodobým  záměrem 
obce  je  také  vytvoření  kan-
celáře  pro  Jizerskou,  o. p. s., 
která nyní sídlí v prostorách 
infocentra.  Proto  je  žádou-
cí  vytvořit  samostatnou 
a  uzamykatelnou  místnost, 
kde bude možné uložit veš-
keré  důležité  dokumenty 
společnosti a zároveň vytvo-
řit zázemí pro práci ředitele. 

Obci  chybí  zasedací  míst-
nost  a  spolková  místnost 
(klubovna),  tj.  místnost,  kde 
by  šlo  kultivovaně  pořá-
dat  zasedání  zastupitelstva 

obce, vést jednání s partnery 
obce, a také místnost, kterou 
by  mohli  využívat  všichni 
občané  pro  svoji  spolkovou 
činnost  (např.  vedení  krouž-
ků, vítání občánků apod.). 

Souběžně s tím máme v úmy-
slu  provést  rekonstrukci  za-

hrady a parku u budovy úřadu 
a rozšířit park u infocentra. 

Také  je  nutné  vybudovat 
parkovací místa za budovou 
úřadu,  jelikož  je  kapacita 
parkoviště  přímo u  infocen-
tra  nedostačující  a  návštěv-
níci nemají kde zaparkovat.

Nový projekt zasněžování stadionu v Bedřichově
Usilujeme o modernizaci zastaralého zasněžovacího systému na stadionu. 

Aktuálně  systém  čítá  pouze 
dvě tlaková čerpadla, poměr-
ně krátké a nedostatečně di-
menzované  tlakové  rozvody 
a tři hydroboxy za Dolinou. 

Nový  projekt  počítá  s  no-
vou,  kvalitní  a  vysoce  vý-
konnou  tlakovou  stanicí, 
která by měla být umístěna 
v blízkosti koupaliště Doli-
na, dále s tlakovými rozvo-
dy od Doliny po celé ploše 
stadionu  včetně  instalace 
nových hydroboxů a šachet 
(celkem 8 ks). 

Hlavní  součástí  je  ale  poří-
zení  čtyř  výkonných  zasně-
žovacích  děl.  S  tímto  arze-
nálem budeme schopni vždy 

zasněžit  okruh  o  minimální 
délce 2 km v ploše stadionu 
včetně cvičné  louky, a navíc 
udržet  nástupní  místo  Bed-

řichov i v době, kdy přírodní 
sníh moc nepřeje. 

Důležité je, že projekt vychá-
zí  z  již  zkolaudovaných  od-
běrů povrchové vody z roku 
2011.  Projekt  je  investičně 
odhadován  na  12  mil.  Kč 
a jeho realizace samozřejmě 
záleží na zajištění dotačních 
peněz.  Liberecký  kraj  nám 
přislíbil  částku  5  mil.  Kč 
a zbylých  7 mil.  Kč žádáme 
na MŠMT, obec by měla nést 
náklady  na  projekt  a  admi-
nistrativu.
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Stadion Bedřichov – důstojné řešení již brzy
Obecní zastupitelstvo se jednomyslně shodlo na podobě nové budovy lyžařského zázemí. 
Po mnoha  letech dohadů se  tak konečně můžeme těšit na důstojnou podobu  lyžařského 
stadionu Bedřichov.

V čem spočívá?
Na  základě  mnohaletých 
praktických  zkušeností  je 
zřejmé, že plocha stadionu by 
měla být co největší, aby byl 
stadion  vhodný  pro  pořádá-
ní  velkých  sportovních  akcí. 
Těmi jsou vedle té největší, Ji-
zerské 50,  také Bedřichovský 
Night  Light  Marathon,  Mis-
trovství  republiky  horských 
kol  (zde  mají  organizátoři 
ambice pořádat i mistrovství 
Evropy), Jizerská 50 RUN (bě-
žecká varianta závodu)  a  le-
tošní návratová premiéra ČT 
Author  Cup  (jenž  by měl  na 
stadionu  letos  dojíždět).  Za-
tímco velké závody budou vy-
užívat  plochu  stadionu  pře-
devším pro stavbu mobilního 
zázemí,  tak  celoroční  využití 
plochy  by  mělo  být  hlavně 
pro tažení lyžařských zimních 
tréninkových  okruhů,  tvorby 
cvičných  prostor  pro  místní 
TJ  a  kluby  nebo  v  létě  pro 
vytvoření  bike-okruhů  nejen 
pro děti a mládež. Pro obec je 
nejdůležitější snadná údržba 
ploch  a  co  nejširší  možnost 
jejího využití.

První  kroky  v  tomto  směru 
byly  zahájeny  již  v  loňském 
roce,  kdy  na  stadionu  došlo 
k  demolici  objektu  tzv.  Jab-
kenic. Důvodem byl havarijní 
stav  budovy  vyžadující  oka-
mžité řešení a konec smlou-
vy  s  nájemcem.  Budova 
v tomto stavu nešla dle plat-
ných  bezpečnostních  a  po-

žárních  předpisů  dále  pro-
vozovat  a  pronajímat,  proto 
bylo  nutné  rozhodnout,  zda 
investovat  do  rekonstruk-
ce,  anebo  objekt  odstranit. 
Vzhledem k poměrně vysoké 
odhadované  finanční  nároč-
nosti  takovéto  rekonstrukce 
jsme se rozhodli budovu od-
stranit a prostor upravit tak, 
aby byl plně využit pro sport. 
Realizací  terénních  úprav 
došlo  k  vytvoření  dokonalé 
druhé  terasy,  která  již  letos 
sloužila  sportovcům  i  závo-
dům na stadionu. Na defini-
tivní  podobě  se  bude  letos 
ještě pracovat.

Namísto  budovy  sloužící 
k ubytování  (Jabkenice), kte-
rá  stála  uprostřed  stadionu 
a byla  svým umístěním vel-
mi  problematická  z  důvodu 
špatné  obslužnosti,  jsme  se 
rozhodli  postavit  tzv.  „bu-
dovu  zázemí“  nad  otočkou 
autobusu,  v místě,  kde  dnes 
stojí buňky skiservisu. Budo-

va, jejíž vizualizaci máte nyní 
před  sebou,  má  za  cíl  být 
účelnou a zároveň důstojnou 
vizitkou  obce  v  místě,  kudy 
proudí  davy  návštěvníků. 
Jedná se zčásti o univerzálně 
využitelný  komerční  prostor 
určený k pronájmu  (předpo-
kládá  se  ski-/cykloservis), 
dále moderní veřejné toalety 
a  jednoduché  šatny  se  spr-
chou,  tvořící  zázemí  pro  te-
nisové kurty a jiné sportovní 
akce konané na stadionu.

Zvolené řešení vychází z po-
třeb obyvatel  a návštěvníků 
obce při současném respek-
tování  reálných  možností 
obecního  rozpočtu.  Místo 
architektonických  extrava-
gancí bylo zvoleno jednodu-
ché, avšak nadčasové řešení, 
které  bude  obec  schopna 
plně  investovat  z  příjmu 
z  komerčního  využití  bez 
nutnosti  úvěru.  Vzhledem 
ke  krátké  době  návratnosti 
vstupní  investice  se budova 

v  blízké  budoucnosti  stane 
dalším  zdrojem  příjmu  pro 
obecní  rozpočet.  Z  tohoto 
důvodu  také  nebudeme  žá-
dat o dotaci, protože neexis-
tuje žádný dotační titul, který 
by následné komerční využi-
tí budovy umožňoval.

Toto  jednoduché  a  ekono-
micky  smysluplné  řešení 
ale nakonec možná pro  svůj 
vznik ta léta dohadů a diskusí 
potřebovalo. Každému v obci 
na  vzhledu  stadionu  záleží, 
je  tou  první  vizitkou,  kterou 
návštěvníkům  předkládáme, 
je bránou do našich krásných 
hor.  Právě  z  těch  dlouhých 
diskusí  a  řady  dobře  míně-
ných  návrhů  nakonec  jasně 
vyplynuly  potřeby  všech  zú-
častněných  stran –  obce,  je-
jích  obyvatel  i  návštěvníků. 
Žádnou  debatu  však  nelze 
vést  do  nekonečna,  nako-
nec  je  třeba  se  rozhodnout. 
Buďme rádi, že to rozhodnutí 
máme za sebou! 

Foto: Ing. arch. L. David
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Strategicky do budoucna
Jak možná víte, vznikla v břez-
nu rozhodnutím zastupitelstva 
Komise pro strategický rozvoj 
zimního  střediska  Bedřichov 
a  cestovní  ruch.  Jejími  členy 
se stali přední zástupci všech 
obecních uskupení. Předsedou 
komise  byl  zvolen  nestranný 
předseda Ing. Pavel Pelikán. 

O co v celé věci s tak důle-
žitě  znějícím  názvem  jde? 

O  nic  víc  než  o  to,  začít  se 
zdravým  selským  rozumem 
pracovat v oblastech, jejichž 
vyřešení  Bedřichov  posu-
ne  dál –  bez  ohledu  na  to, 
zda  a  jaké  politické  body 
to komu přinese. Řešit věci, 
které svou náročností a do-
sahem přesahují rámec jed-
notlivých  volebních  období 
a  je  proto  třeba  je  v  klidu 
diskutovat  z  různých  úhlů 

pohledu  a  najít  shodu  ku 
prospěchu  všech  obyvatel 
Bedřichova. 

Komise  se  pustila  do  práce 
a první výsledky potvrzují, že 
taková  konstruktivní  spolu-
práce  je  možná.  Témata  tý-
kající  se  sjezdového  areálu, 
přípravy  systému  zasněžo-
vání,  smysluplného  řešení 
lokality stadionu nebo třeba 

opatření  pro  snížení  nebez-
pečnosti  silnice  v  obci  fun-
gujícím systémem pro ome-
zení  rychlosti  jsou pro další 
rozvoj Bedřichova zásadní. 

A tak by se dalo pokračovat 
dál. Úkolů je spousta a teď 
jde  o  to,  začít  je  s  jasným 
cílem a v konkrétně defino-
vaných  termínech  postup-
ně realizovat.
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Úspěšná zima 2017 
Také z pohledu výběru parkovného na obecních parkovištích!

Tržby  od  prosince  2016  do 
konce  března  2017  činily 
téměř  5 mil.  Kč. Otázka zní: 
kolik z  této  částky  činí  čistý 
příjem  rozpočtu  obce  a  je 
možné  jej  použít  pro  inves-
tice?  Odpověď  není  úplně 
jednoduchá, protože od tržby 
je třeba odečíst daně, příspě-
vek JIZERSKÉ, o.p.s., a ostat-
ní související náklady. 

Kolik  tedy  činí  jednotli-
vé  náklady?  DPH  21 % 
je  cca  900 tis.  Kč,  příspě-
vek  JIZERSKÉ,  o.p.s. ,  cca 
600 tis. Kč (15 % z tržby bez 
DPH),  ostatní  náklady  cca 
1,2 mil.  Kč  (sem  patří  např. 
pluhování  a  odvoz  sněhu, 
mzdové  náklady  na  ob-
sluhu,  odpis  parkovacího 
systému,  elektřina  a  voda). 
Z  výše  uvedeného  vyplývá, 
že  letos  můžeme  počítat 

s  částkou  kolem  2mil.  Kč. 
Jedná se o zásadní nedaňo-
vý příjem do obecního  roz-
počtu, za který můžeme být 
jedině vděčni.

Malé obce s turistickou zátě-
ží, jako je Bedřichov, jsou bo-
hužel značně znevýhodněny 
z  hlediska  daňového  před-
určení,  na  základě  kterého 

plynou  finance  ze  státního 
rozpočtu.  Sytém  bohužel 
nemyslí  na  to,  že  u  nás  se 
v sezóně vyskytuje klidně až 
5 000 lidí každý den…

Foto: archiv Jablonecký deník


