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Vážení občané a obyvatelé 
Bedřichova, 
dostává se Vám do ruky le-
tošní druhé číslo Bedřichov-
ského občasníku. Občasník 
si klade za cíl informovat 
Vás o aktuálním dění v obci, 
realizovaných investicích 
během letošního léta a ně-
kterých plánech do budouc-

na. Chtěl bych tímto podě-
kovat všem, kteří se podíleli 
na jeho vydání. 

Dále mi dovolte, abych po-
děkoval všem, kteří se aktiv-
ně podílí na dění v naší obci 
a  svojí dobrovolnou prací 
přispívají k lepšímu a přátel-
štějšímu Bedřichovu.

Znovu bych chtěl prostřed-
nictvím tohoto občasníku 
vyzvat ty všechny z Vás, kteří 
mají jakékoliv připomínky, 
dotazy nebo nápady týkající 
se dění v obci, aby kontakto-
vali přímo mě nebo obecní 
úřad. Jsme připraveni řešit 
všechny Vaše podněty v rám-
ci našich možností.

Na závěr bych rád nám všem 
v  Bedřichově popřál hezké, 
bílé Vánoce a  také mnoho 
štěstí, zdraví a úspěchů v no-
vém roce 2018!

Petr Holub
starosta

Pozemky na sjezdovce 
konečně vyřešeny!
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

Pozemky na sjezdovce konečně vyřešeny!
Po více než 15 letech dojde v následujících týdnech k vyřešení situace týkající se pozemků ve 
sjezdovém areálu Bedřichov-Malinovka. Jak se to stalo? Především shodným postupem obce 
Bedřichov s majitelem a provozovatelem ski areálu Bedřichov, společností TJ Bižuterie,  z. s. 
(resp. SKI Bižu s. r. o.). 

Obec Bedřichov se dohod-
la s  privátními vlastníky zá-
sadních pozemků na sjez-
dovce Malinovka, rodinou 
Novákových, a  před více než 
rokem starosta obce pode-
psal smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě na pozemky v  cel-
kové výměře více než 32 ti-
síc m2. Celý letošní rok obec 
pracovala na tom, aby zajisti-
la fi nanční prostředky ve výši 
9,1 milionu Kč na jejich ná-
kup. Nakonec se to povedlo 
z vlastních zdrojů. Konkrétně 
tedy prodejem pozemků ve 
vlastnictví obce. Obec jinými 
slovy získá pozemky na sjez-
dovce výměnou za prodej ji-
ných pozemků v obci. Pozem-
ky na sjezdovce však již příští 
rok budou obci vydělávat, po-
nesou obci nájem od provo-
zovatele ski areálu. Především 
ale díky nim budeme mít vliv 
na další vývoj ve ski areálu. To 

je pro samotný rozvoj obce 
Bedřichov a její prosperitu ve-
lice důležité. Pozitivní je, že se 
na nákupu pozemků na sjez-
dovce shodli všichni zastupi-
telé obce Bedřichov. 

Majitel vleků a provozovatel 
ski areálu Bedřichov společ-
nost TJ Bižuterie, z.  s.,  poté 
co soud defi nitivně zamítl 
všechny snahy nejrůznějších 

restituentů a spekulantů, kte-
ří se snažili získat pozemky 
na sjezdovkách, které jsou 
ve vlastnictví pozemkového 
úřadu, před více než rokem 
požádal jako právoplatný ná-
jemce, majitel staveb a pro-
vozovatel funkčního ski are-
álu na dotčených pozemcích 
o jejich odkup. Podle sdělení 
TJ Bižuterie má nyní uzavře-
né smlouvy na odkup všech 

pozemků a pozemky by měly 
být v  následujících týdnech 
převedeny do jeho majetku.

Tento krok samozřejmě 
znamená možnost dal-
ších investic do ski areálu. 
S  konkrétním plánem chce 
TJ Bižuterie přijít v průběhu 
roku 2018. Obec je následně 
připravena být zde aktivním 
partnerem.

Chodník ke kostelu a dotace 
od Libereckého kraje
Jak již bylo avizováno na 
jaře, rozhodli jsme se opra-
vit cestu ke kostelu. Cesta 
z  perku byla problematic-
ká a po deštích perk stékal 
až na hlavní silnici k  info-
centru. Také bylo záhodno, 
aby cesta ke kostelu byla 
důstojnou vizitkou obce. 
Myslíme si, že se stavba za 

cca 750 tisíc Kč povedla 
na jedničku, k  tomu jsme 
získali dotaci z  fondu Roz-
voje venkova od Liberecké-
ho kraje. Ostatně posuďte 
sami… Mikuláš snad bude 
také spokojen. (Na loňské 
Mikulášské besídce se sám 
Mikuláš zmínil o  nutnosti 
opravy cesty ke kostelu.)

   Víte, že na sbírkovém 
účtu pro bedřichovský 
kostel je částka 
112 137 Kč?

   Víte, že JIZERSKÁ, o. p. s., 
vlastní již 4 rolby?

   Víte, že má Bedřichov 
331 obyvatel a z toho 
78 dětí?

   Víte, že Během 
Bedřichovského 
hudebního léta se 
vybralo 22 440 Kč? 
Suma jde na opravy 
kostela.
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Multimediální panel 
Bedřichov a dotace MMR
V listopadu byl pořízen Mul-
timediální panel na otočce 
autobusu u  stadionu Bedři-
chov. Jedná se o projekt, jenž 
byl z části fi nancován z fon-
du Podpory cestovního ruchu 
2017 Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. Jedná se o  tabuli 
s velkou mapou Bedřichova 
a  jeho okolí, s  fotografi emi 
zajímavých míst, jak přímo 

v  Bedřichově, tak i  v  jeho 
blízkosti. Každé z  těchto 
42 míst má svůj audio i vi-
deo spot, který je možný na 
panelu spustit. Přínosem 
pro turismus je též aplikace 
(Bedřichov a okolí) do chyt-
rých telefonů, ta každého 
návštěvníka Bedřichovem 
i  Jizerkami provede. Jdeme 
tedy s dobou.

Opravy cest a komunikací
Během letošního léta byly 
provedeny opravy cest a ko-
munikací za cca 500 tisíc 
Kč. Byla například oprave-
na cesta do chatové oblasti, 
která je již dlouho v zaned-
baném stavu. Po přívalových 
deštích bylo nutno opravit 
další perkové cesty  –  pod 
Pastvinami a  pod Statkem 
u  Rajtrů směrem k  hotelu 

Jelínek. Dále jsme opravi-
li cestu pod sjezdovkami 
a  v  dolní části Bedřichova 
pod Vermontem. V  souvis-
losti s  poměrně značným 
poničením perkových cest 
zvažujeme pokládku asfaltu 
na některých jejich úsecích, 
vše samozřejmě záleží na 
aktuálních fi nančních mož-
nostech obce.

Investice na základě podnětů občanů
Na základě podnětů občanů 
instalujeme lavičky (např. 
nad centrálním parkoviš-
těm), vytváříme odpočinkové 
zóny (např. za Dolinou) nebo 
instalujeme lampy veřejné-
ho osvětlení (např. na obecní 
cestě k Čertově huti). 

Také byla letos např. poříze-
na čidla na lampy veřejného 
osvětlení, aby se rozsvěcova-
la při setměním. 
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Projekty kanalizace 
a vodovodu
Chtěli bychom zajistit pro-
jektové dokumentace na 
dotažení kanalizace a  vo-
dovodu do některých okra-
jových částí obce. Jedná se 
např. o tyto úseky: od Vyky-
pělových směrem k  Jando-
vým, dále od Bíců směrem 
ke Statku u Rajtrů, od chaty 
Hubert směrem k  Pastvi-

nám, a také jednáme o úse-
ku parkoviště Centrál–Ma-
liník. Prioritu mají ty úseky, 
kde je naděje na fi nancová-
ní samotné výstavby v sou-
vislosti s dostupnými dota-
cemi, a především ty úseky, 
kde je aktivní zájem občanů 
o připojení.

Rekonstrukce obecního úřadu je již ve stavebním povo-
lení. Realizaci v letošním roce zabránila žaloba nájemní-
ků bytu v 1. patře na neplatnost výpovědi. 

Nyní je na rozhodnutí zastupitelstva obce, jak bude dále 
postupovat. Faktem ovšem je, že administrativní prosto-
ry obecního úřadu a infocentra, potažmo Jizerské, o. p. s., 
je velmi nutné až urgentní co nejrychleji rozšířit a mo-
dernizovat!

Zasněžování běžeckých stop Bedřichov –  stadion. Jak 
víte z předešlého čísla občasníku, obec se snaží získat 
fi nance na efektivní systém zasněžování běžeckého 
stadionu a  jeho okolí. V současné době máme na tuto 
stavbu územní rozhodnutí a pracujeme na stavebním 
povolení. 

Zásadním je ale fi nancování. Je zde příslib Libereckého 
kraje o spolufi nancování ve výši 5 milionů Kč a zbylých 
7 milionů žádáme po státu – konkrétně na MŠMT. Bohužel 
ani napodruhé se nám nepodařilo fi nance od státu získat. 
Nevzdáváme se a budeme ve snaze o získání potřebných 
fi nancí pokračovat. Projekt je pro obec velmi prospěšný, 
ale z rozpočtu obce ho nelze v žádném případě investovat.

Budova na stadionu je projektově hotova, a  to z dílny 
arch. Ing. Ladislava Davida, a čeká na vydání stavební-
ho povolení. Zastupitelstvo bude následně rozhodovat 
o její realizaci. Důležitá bude zde otázka fi nancování.

Pokračujeme s plány 
na parkovišti Nisa
Bohužel až na konci léta 
z  důvodu prodlení doda-
vatele byla instalována síť 
v  zadní části parkoviště 
Nisa. Tímto bylo vytvořeno 
ohraničení, kde po instalo-
vání branek vzniká hřiště, na 
němž se může mládež reali-
zovat např. při hraní hokej-

balu, fl orbalu nebo fotbálku. 
Na jaře zde bude instalován 
koš na basket/streetball 
a sloupy pro natažení sítě na 
nohejbal. Dále zvažujeme in-
vestici do pořízení překážky 
na skateboarding. Zavržena 
není ani tenisová zeď. Vše 
opět záleží na fi nancích…

Chodník u Ludmily 
a podél Bílé vrány 
Během roku 2018 bychom 
byli rádi, kdyby byl postaven 
chodník vedoucí od rohu bu-
dovy Bílá vrána (nad restau-
rací U Smutných) až k chatě 
Ludmila. Na úsek La Pasta 
(Bowling)  –  Ludmila je již 
vydané stavební povolení 
a začít stavět by se mělo na 
jaře. Spodní část nad restau-

rací U Smutných k zastávce 
u  Bowlingu závisí na rea-
lizaci stavby rekonstrukce 
objektu Bílá vrána. Majitel 
objektu Bílá vrána, který nyní 
prochází rekonstrukcí, se na 
těchto investicích bude po-
dílet a chodníky pro obec vy-
buduje vlastním nákladem. 
Děkujeme.

O těchto projektech jsme informovali v minulém 
čísle, zde přinášíme komentář o aktuálním stavu:
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Vítězství Bedřichova v soutěži 
Zlatá popelnice 2016

9. června 2017 jsme se jako obec opět zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže ve třídění 
komunálních odpadů Libereckého kraje, tentokrát již 12. ročníku, které se konalo v Horském 
hotelu Ještěd nad Libercem. Za rok 2016 jsme se stali absolutním vítězem v kategorii obcí 
do 500 obyvatel a  zároveň Skokanem roku. Jako odměnu obec obdržela skleněný pohár 
z Nového Boru a fi nanční obnos 20 tisíc Kč, z něhož byl pro veřejnost zveleben park nedaleko 
infocentra – upravily se lavičky a přibyl hmyzí domeček.

Soutěž Zlatá popelnice je ur-
čena všem obcím a městům 
Libereckého kraje zapojeným 
do systému EKO-KOM. Hlav-
ním hodnotícím kritériem je 
množství vytříděného odpadu 
na počet obyvatel. Vyhlašova-
telé, Liberecký kraj a autorizo-
vaná obalová společnost AOS 
EKO-KOM, a. s., chtějí pro-
střednictvím soutěže motivo-
vat obce a města k navýšení 
množství vytříděných odpadů.

Všem obyvatelům, ubytova-
telům i  návštěvníkům, kteří 
pilně a zodpovědně třídí od-
pady, děkujeme za poctivé 
„naplňování“ barevných kon-
tejnerů na území obce, pro 
nás všechny je pak odměnou 
vítězství korunované fi nanč-
ním obnosem, který je vždy 
použit tak, aby výsledné dílo 
opět sloužilo zejména míst-
ním občanům.
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Rozhovor s paní Květou Kunze

V Bedřichově jste známá oso-
ba a troufnu si říct, že oblíbe-
ná. Asi všichni obyvatelé znají 
Bedřichovské hudební léto 
a koncerty, na nichž býváte vi-
dět a hlavně slyšet. Vyučujete 
zpěv a věnujete se hře na ky-
taru. Letos jste navíc oslavila 
takové menší životní jubileum, 
k  němuž vám blahopřejeme. 
V  současné době žijete v Be-
dřichově, ale asi tomu tak 
nebylo vždycky. Někde jsem 
četla, že vaše rodina pochází 
ze Slovenska, vy jste se ale už 
narodila v Jablonci nad Nisou. 
Jsou na vás patrné nějaké ty 
slovenské vlivy po předcích?
Nevím, jestli jsem známá, 
nebo dokonce oblíbená, to 
jste mne zaskočila. A  také 
ten zpěv nevyučuju, je to, 
teda bývalo spíš takové sou-
sedské setkávání, kde jsme 
si s dětmi pro radost zpívali, 
nešlo o  nácvik techniky. Na 
kroužek děti chodily dobro-
volně, scházeli jsme se i s je-
jich maminkami a sourozen-

ci, nosili se bábovky a nějaké 
občerstvení. Většina dětí již 
odrostla, kroužek zanikl, ale 
přátelství zůstává a  na vá-
noční zpívání se každý rok 
sejdeme.

K  tomu Slovensku, ano, ro-
diče přišli z  východoslo-
venské vesničky Starina. Po 
roce 1945 to tam vypadalo 
hrozně, pořád se bojova-
lo, celá vesnice byla rozbi-
tá, nikde nic nefungovalo. 
Lidé se schovávali před 
vojáky v  polích. Například 
krávy byly zabaveny, neby-
lo z  čeho žít. Otec se proto 
rozhodl, že bude nejlépe, 
když rodinu odvede do Čech 
za lepším. Přivezl matku, tři 
sestry a  bratra do Jablonce. 
Pracoval tam zprvu u  Bati. 
Já jsem se narodila už v Jab-
lonci. I  tak mám ke Sloven-
sku vztah. Když tam někdy 
s  manželem přijedeme, tak 
to cítím. Navíc jsem tam jez-
dila jako dítě.

Předpokládám, že nějaký ten 
hudební um (zpívání, muzicí-
rování) byl přirozenou součás-
tí vaší rodiny. Kdo u vás zpíval 
nebo vás jinak umělecky mo-
deloval?
Rodiče, hlavně táta. Táta, to 
byl takový krásný, urostlý 
chlap s tmavými vlasy, snědý 
a opálený. Velice dobře vypa-
dal a ještě lépe zpíval. Všimla 
jsem si, že na vesnici, odkud 
táta pocházel, zpívali všichni 
a dobře, táta zpíval nádher-
ně. Mamka také zpívala, ale 
ne často. Hodně se věnovala 
domácnosti. Díky nim mám 
pod kůží ty slovenské tklivé 
melodie, samozřejmě také 
moravské lidovky a  cimbál. 
Ráda to zahrnuju do svého 
repertoáru. Vždycky si u toho 
vzpomenu, jak tam na Slo-
vensku u  těch písniček žen-
ský seděly třeba u  ohně na 
poli a zpívaly.

Výrazným mezníkem vaší hu-
dební kariéry bylo působení 
v orchestru Ladislava Bareše, 
kde jste působila celých 20 let. 
Barešův orchestr je dodnes 
pojmem, je to synonymum 
pro kvalitní hudební doprovod 
všech reprezentačních plesů 
a koncertů. Sem tam jste si od 
orchestru odskočila zazpívat 
do beatové skupiny Atlantic, 
za jejímž vznikem stál také 
Láďa Bareš? Jaké to bylo, na 
tu dobu, přece jen šedesátá 
a  sedmdesátá léta… Na co 
opravdu ráda vzpomínáte?
Tady bych to prohodila, z At-
lantiku jsem si odskakovala 
k orchestru (smích, pozn. re-
dakce). Bratr už u Bareše zpí-

val. Dověděla jsem se o kon-
kurzu na zpěvačku, tak jsem 
šla. Byla jsem druhá nejlepší, 
Bareš mne vzal. S  bratrem 
jsme založili sourozenecké 
duo „Sourozenci Andrejkovi“. 
Před Atlantikem jsem stihla 
rok pobývat v Anglii jako au-
-pair. Do Atlantiku se mi pak 
hodila angličtina a taky – při-
vezla jsem si nějaké písničky. 
Atlantic, to byl bigbít, ale hrá-
ly se i „cajdáčky“. Samozřejmě 
jsme nemohli hrát vždycky 
všechno. Ale taky jsme chtě-
li zpívat pro mladý, aby si to 
užili. Byla to ta doba, bylo to 
leckdy složité. V roce 1968 se 
skupina rozpadla, jeden z ko-
legů utekl do zahraničí. A tak 
jsem se zbytkem Atlantiku 
přešla do Barešova orchestru 
nastálo, tam jsme hráli i rus-
ké písně, to bylo až po roce 
1968, vyžadovalo se to. Jako 
zpěvačka jsem byla jediná 
profesionální, rozumějte, dě-
lala jsem to jako svou profesi 
a odváděla daně. Ostatní tam 
byli neprofesionálně.

Vaším prvním manželem byl 
Ladislav Bareš (zemřel roku 
2000, pozn. redakce), kapel-
ník a dlouholetý ředitel PKO, 
nynějším je Petr Kunze, správ-
ce místního kostela a do jisté 
míry průvodce po jeho historii, 
s nímž v Bedřichově žijete. Be-
dřichov je malá horská obec 
a dalo by se říct, že zde všichni 
lyžují a milují zimu. Jak jste na 
tom vy? Jednak s láskou k zim-
ním sportům a jednak s tím, že 
je zde přece jen chladnější kli-
ma a více srážek než v  jiných 
oblastech Česka.

Květa Kunze (1947) se narodila v  Jablonci nad Nisou 
jako páté dítě Zuzany a Františka Andrejkových. Rodiče 
se přistěhovali po válce ze Slovenska za prací. Květa, 
tehdy ještě Andrejková, milovala od dětství zpěv a reci-
taci. Je absolventkou Střední průmyslové školy stavební, 
od roku 1968 se naplno věnovala zpěvu – nejprve v li-
berecké beatové skupině Atlantic, později v orchestru 
Ladislava Bareše, spolupráci s ním ukončila v roce 1993. 
Poté hostovala coby zpěvačka v různých hudebních tě-
lesech. Souběžně s pěveckou kariérou zkusila různá za-
městnání, od průvodkyně cestovního ruchu po hotelo-
vou recepční. Květa Kunze se dvakrát provdala, nejprve 
za kapelníka Ladislava Bareše, později za Petra Kunze, 
s nímž žije dodnes. V současnosti stále zpívá, hraje na 
kytaru a  konferuje bedřichovské koncerty. Je aktivní 
členkou spolku Bedřichováci.
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Od té doby, co znám Petra 
(druhého manžela, pozn. re-
dakce), jezdívám na sjezdovky. 
Už když jsme byli v Mnicho-
vě, tak do Alp. A v Bedřicho-
vě jezdí na běžkách skuteč-
ně všichni, takže i  já. Miluju 
Bedřichov v zimě i v  létě. Je 
ale pravda, že si musím dávat 
větší pozor na hlasivky. Mám 
speciální vlněný rolák, zimní 
bundu s kožichem. V  tomhle 
ohledu je to znát, že jsme na 
horách, hlasivky trpí. Ale Be-
dřichov je srdeční záležitostí. 
Jako dívenka jsem chodila 
do Jizerek na vandry, z  Ja-
nova od tramvaje pěšky do 
Bedřichova. S bratrem. A pak 
s Láďou Barešem, když jsme 
si v sedmdesátých letech po-
řizovali od Dostálů tu driketu. 
K  tomu vzpomínky na Karla 
Štedrého, kousek nad námi 
měl chalupu, a celé to období 
Libereckých výstavních trhů 
a estrád na Bedřichově. Když 
se můj manžel Petr rozhodl, 
že budeme žít tady, byla jsem 
ráda. Hodně lidí jezdí do Be-
dřichova za krásami přírody, 
proč bychom měli bydlet ve 
městě v paneláku?

Od bedřichovského zimního 
počasí se dostáváme k radost-

nému a  teplému létu a  let-
nímu programu v  kostele sv. 
Antonína, který je plný rozlič-
ných koncertů. Tím narážím 
na vaši spolkovou činnost. Po-
kud se nemýlím, můžete mne 
opravit, jste členkou zdejšího 
spolku Bedřichováci podobně 
jako váš muž. Jakou máte ve 
spolku funkci?
Manžel má funkci pokladní-
ka a rád se stará o kostel. Je 
aktivní věřící a  na osudech 
Antonína mu záleží. Já jsem 
členkou spolku, tak nějak to 
přišlo po tom mém krouž-
ku zpívání pro děti. Poznala 
jsem se s místními lidmi, na-
šla hromadu dobrých přátel, 
a pak jsem byla oslovena Be-
dřichováky. Také jsem už ve 
věku, kdy sice nepracuju, ale 
nechci rozhodně sedět doma 
se založenýma rukama. Po-
třebuju něco dělat. Mám 
ráda děti a mou celoživotní 
náplní je zpěv. Manželovi 
trochu pomáhám s  koste-
lem, on zase na oplátku mně 
s konferováním.

Mohla byste nám přiblížit své 
současné pracovní aktivity, 
tvorbu či zpěv. Připravujete 
nebo jste již připravila nějaké 
hudební album a nyní ho hor-

livě představujete veřejnosti? 
Můžeme se na něco těšit? Po-
zvete nás na něco?
Blíží se nám advent a přípra-
va na Vánoce. Nejbližší po-
zvánku bych věnovala právě 
Adventnímu setkání v koste-
le a při rozsvěcení vánoční-
ho stromku, tam bude i Petr 
Voslař. Zazpíváme si vánoč-
ní písničky. Pak bude velice 
pěknou akcí Betlém na konci 
prosince, to asi všichni znáte. 
V novém roce se bude konat 
jedna veliká věc, kterou již 
delší dobu připravuju, a  to 
poslední vystoupení skupiny 
Atlantic. Jako tzv. „předkape-
la“ zahraje orchestr Ladisla-
va Bareše, ta nová generace. 

Celá akce se bude konat v Li-
berci v  PKO v  dubnu 2018. 
V  dubnu by Ladislav Bareš 
totiž oslavil 100. narozeniny. 
Do jisté míry to bude taková 
vzpomínka na něj, ale také to 
bude místo pro setkání přá-
tel, zpěváků jeho orchestru 
a fanoušků Atlantiku.

Velice děkuju za příjemný roz-
hovor a  přeju krásné prožití 
adventního času vám i vaší ro-
dině a přeju za celý Bedřichov 
hodně úspěchů ve vaší umě-
lecké kariéře, ale též v soukro-
mém životě.

Anna Dařbujanová
kronikářka obce

Fota: archiv Květy Kunze
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KULTURA A SPORT

1, 2  Čarodějnice
3 – 6  Vítání občánků
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KULTURA A SPORT

1–3  Olympijský běh
4, 5  Drakiáda

6, 7  Antonínská pouť
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KULTURA A SPORT

1, 2  Dětská olympiáda
3  Bedřichovské hudební léto

4  Zdobení vánočního stromku
5, 6  Pečení perníčků
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SPOLEK BEDŘICHOVÁCI

Bedřichováci v roce 2017
Spolek Bedřichováků, který působí v obci od roku 2006, pořádal i v  letošním roce tradiční 
společenské akce. Zde je jejich krátký přehled spolu s několika vybranými fotografi emi. Více 
informací, fotografi í a videí naleznete na stránkách spolku www.bedrichovaci.cz.

Bedřich
Bedřich je první tradiční akcí 
roku, bez níž by se neobešel 
konec lyžařské sezóny. Letos 
vyšel na 4. března, počasí se 
vyvedlo, což je vždy zákla-
dem úspěchu, i  proto byla 
účast poměrně veliká. Pro 
příště bychom se rádi trochu 
„posunuli“, aby se celá akce 
nekrčila na okraji dojezdu 
sjezdovky, ale pojala se jako 
celovesnická akce s  plnou 
parádou a podporou SKI Bižu 
tak, abychom na ni mohli být 
hrdí stejně, jako je Harrachov 
na jeho příjezd Krakonoše. 
Muhu coby strážce Hor jizer-
ských si to určitě zaslouží.

Čarodějnice
Čarodějnice proběhly jako 
vždy 30. dubna a  již poně-
kolikáté ve spolupráci s ho-
telem Jelínek a  obcí. Nikdo 
neuhořel ani se nepopálil, 
což lze považovat za úspěch. 
Děkujeme tímto Frantovi Je-
línkovi za azyl na parkovišti.

Antonínská pouť 
Antonínská pouť proběhla 
10. června za nádherného 
počasí, přesto závěr pou-
ti doprovázel déšť, ostatně 
jako obvykle. Stánků bylo 
dost, dílničky fungovaly, ko-
láče se upekly výborné, děti 
i dospělí si to užili a hospo-
da byla natolik znamenitá, 
že někteří odpadli již brzy 
po poledni…

Noc kostelů 
9. června, den před poutí, 
jsme se poněkolikáté připo-
jili k  celorepublikové akci 
Noc kostelů. Petr Kunze už 
je v  provádění jako doma, 
a tak prohlídka kostela měla 
opravdu punc profíka.

BeRuŠKa
Úplně novou akcí pro děti 
byla letošní olympiáda Be-
RuŠKa aneb Bedřichovsko-
-Rudolfovská-Športovo-Kul-
turná-Akce. Pod olympijskou 
vlajkou s  pěti kopci se za 
přepychového počasí sešlo 
na Maliníku téměř 50 dětí. 
Ty si zasoutěžily v tradičních 
disciplínách jako střelba 
z  praku, ze vzduchovky, hra 
v kuličky, zdolávání lanových 

přechodů, slalom na kolobr-
ndách, ale i v  soutěžích vě-
domostních. Dle výsledků to 
vypadá, že naše potomstvo 
ještě není úplně ani levé, ani 
duté. Závěrečné přetahování 
s  lanem mezi Bedřichováky 
a  Rudolfováky jsme nepod-
cenili, a  tak pohár vítězství 
zůstává na místní půdě. 
Odměnou dětem poté byla 
návštěva lanového parku za 
Dolinou (nikdo nespadl).

Bedřichovské 
hudební léto
Šest koncertů Bedřichovské-
ho hudebního léta proběhlo 
již tradičně v  letních měsí-
cích, tzn. v červenci a srpnu, 
a bylo spolupořádáno s obcí.

Adventní setkání 
Adventní setkání a rozsvíce-
ní vánočního stromu vyšlo 
letos na 3. prosince. Svíčky, 
svařák, atmosféra našeho 
kostela a pohoda jsou vždyc-
ky dobrým startem k advent-
ním svátkům.

Půjdem spolu 
do Betléma
Nu a 26. prosince opět, bu-
dete-li mít zájem, Půjdem 
spolu do Betléma. A  zase 
i  s  velbloudem… A  zase 
z parkoviště ke kostelu…

Kromě výše uvedených akcí 
se spolek spolupodílel na 
březnovém bálu na hotelu 
Jelínek, kde holky zajistily 
kompletní tombolu. Tombola 
stála za to a hlavní ceny, v po-
době divočáka a  sudu piva, 
nevydržely u ledu dlouho.

Toť vše za náš spolek z průře-
zu letošním rokem. Budeme 
rádi, pokud se do spolkových 
akcí zapojí kdokoliv  –  bez 
rozdílu pohlaví, vyznání či 
příslušnosti k bratrstvu Míši 
Kuličky nebo Nočních jezd-
ců. Je na každém, jestli se 
chce občas bavit buď spo-
lečně, nebo si hodlá dál hrát 
na Slavnosti sněženek.

Za spolek Michal Kapička 
a Pepa Saska
www.bedrichovaci.cz
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Počátky zimních sportů v Bedřichově
Jizerská 50 drží svou tradici již od roku 1968, v zimní sezóně 2016/2017 ji potkalo kulaté vý-
ročí – padesátiny. Populární dálkový běh vyniká nad ostatní sportovní akce v Bedřichově i v ši-
rokém okolí, v posledních letech proslulost závodu výrazně překročila hranice Evropy, což je 
znát zvláště na účasti různých světových běžeckých špiček. Další zimní podniky vypadají vedle 
Jizerské 50 jako její maličké sestry. Přestože se první ročník běžel 20. ledna 1968, nejednalo se 
v dějinách obce o zcela nový závod podobného ražení.

Bedřichovské 
zimní sporty před 
druhou světovou 
válkou
Kontinuitu zimních závo-
dů zde zpřetrhaly okolnosti 
druhé světové války, osvo-
bození a  odsun. Kronika 
obce je sice na sportovní 
záznamy skoupá, i  tak lze 
s určitostí říci, že se v Bedři-
chově mezi oběma světový-
mi válkami pořádalo mno-
ho závodů, přičemž některé 
z  nich měly velké ambice. 
Mezi trvale oblíbené zimní 
sporty se tu řadily zejména 
bruslení, běžkování a  skoky 
na lyžích. V  jiných částech 
Jizerských hor to pak byly 
závody ve sjezdovém lyžo-
vání, na bobech, saních nebo 
skijöring.

Skoky na lyžích
Skoky na lyžích přímo do 
obce přišly relativně poz-
dě. 26. prosince roku 1928, 
na Štěpána, Německý tělo-
cvičný spolek v  Bedřichově 
slavnostně otevřel skokan-
ský můstek. Nacházel se 
na svahu mezi Královkou 
a  Bedřichovem. Dalo se na 
něm bezpečně skočit až 
52 metrů, improvizovaně se 
však skákalo i  na svazích 
pod Malinových vrchem. Ve 
stejný rok se otevřel silný 

konkurent, můstek ve Vrati-
slavicích nad Nisou. Do roku 
1928 byl k  závodům využí-
ván také můstek v  Novém 
Harcově na okraji Liberce. 
Jednalo se především o zá-
vody sdruženářů, které byly 
děleny na dopolední a  od-
polední část. Půldne se ská-
kalo na můstku v  Harcově, 
běžecká část závodu bývala 
trasována přes Rudolfov do 
Bedřichova a na Trniště přes 
Malinový vrch a Vysoký hře-
ben, okolo Jedle se jezdilo 
zpět do Harcova. Po otevření 
bedřichovského můstku se 
trasy závodů posunuly výše 
do Jizerek, nepostradatel-
né zázemí bývalo v hostinci 
U města Velkého Varadína.

První malé „laufy“
Vedle závodů skokanů 
a  sdruženářů se od dvacá-
tých let 20. století hojně 
rozvíjelo běžecké lyžování. 
Nejčastěji se jednalo o  tyto 
disciplíny: krátké běhy na 
lyžích (okolo 5 km), běhy 
v terénu s převýšením (něm. 
Geländelauf), delší závody 
na běžkách (Langlauf, oko-
lo 10 až 17 km) a  dálkové 
běhy na běžkách (Dauerlauf, 
zpravidla od 30 do 50 km). 
Populárními byly také štafe-
ty (Staffellauf) a hvězdicové 
štafetové závody na běžkách 
(Sternenstaffellauf).

Zázemí těmto závodům po-
skytoval areál Scholzova 

koupaliště s  pohostinstvím, 
od něj se též startovalo, vět-
šinou směrem na Malinový 
vrch, trasy se pak stáčely buď 
k Trništi, nebo směrem k pře-
hradě na Černé Nise okolo 
hostince U Trompetra. Rodi-
na Scholze, Reinhold a Josef, 
fandili sportům a  výrazně 
napomáhali pořádání těchto 
akcí v Bedřichově.

Dauerlauf, 
pradědeček 
Jizerské 50 
Od poloviny třicátých let 
20. století se v  Bedřichově 
objevují první dálkové běhy 
v dnešním slova smyslu. Do-
bový tisk o nich někdy píše 

Lyžaři na stráni nad Bedřichovem Foto: archiv Petra Kurtina
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jako o „dauerlaufech“. První 
ročníky začínaly na trasách 
dlouhých pouze 30 km. Zá-
vody tohoto typu rychle na-
bíraly na popularitě, a tak se 
již ke konci třicátých let pro-
dloužil závod na 40 km. Když 
se závod běžel v roce 1936, 
přislíbilo účast na 50 běžců. 
Běh v lednu roku 1938 sice 
neměl takovou účast, přesto 
mu tisk (Reichenberger Zei-
tung) věnoval poměrně dost 
místa včetně fotografi e ví-
těze. Byl jím Berthold Etrich 
z Janských Lázní s časem 3 h 
8 min, druhé místo obsa-
dil Alois Horn z Polubného 
a třetí byl Hans Gebert z Ro-
kytnice. Na pátém místě se 
umístil bedřichovský Edwin 
Streit z  místního tělocvič-
ného spolku. Celkový počet 

závodníků se pohyboval 
okolo třiceti borců a  trasa 
byla následující: Scholzo-
vo koupaliště  –  Weberův 
kopec –  Trniště –  kameno-
lom – U Trompetra – k Bed-
řichovské přehradě – Schol-
zovo koupaliště (20  km). 
Okruh se jel dvakrát, start 
byl v 10 hodin dopoledne.

Závod konaný v  roce 1938 
měl být přípravou na ná-
sledující rok a měl být po-
jat v  typicky norském stylu 
dlouhých běhů. V roce 1938 
bylo ještě avizováno, že 
další dauerlauf bude mě-
řit celých 50 km a stane se 
protějškem známého Slez-
ského maratonu. Jaké však 
byly osudy tohoto závodu 
ve skutečnosti, na pozadí 

válečných starostí, se může-
me pouze dohadovat.

Zájem o bruslení 
u veřejnosti
Na okraji těchto vcelku pro-
fesionálně provozovaných 
sportů se realizovalo brusle-
ní, resp. krasobruslení. Z roku 
1938 je v  kronice zachován 
zápis o  návštěvě doktorky 
Käthy Hergl z  Liberce, kte-
rá na Scholzově koupališti 
uspořádala výuku bruslení 
z cyklu Státních bruslařských 
kurzů (jeden se konal i v Pra-
ze). Paní Hergl byla bývalou 
mistryní v  krasobruslení 
a  v  Liberci předsedala této 
sekci v místním sportovním 
klubu. Scholzovo koupališ-
tě nabízelo v  zimní sezóně 

ledovou plochu všem, kteří 
chtěli bruslit. Noviny svého 
času dokonce poskytovaly 
údaje nejen o  počasí, výšce 
a  kvalitě sněhu pro lyžaře 
v  Jizerských horách, ale též 
informace o sjízdnosti ledo-
vé plochy právě na Scholzo-
vě koupališti.

Malou zajímavostí k  lyžo-
vání na závěr může být, že 
v  roce 1936 vznikl projekt 
tzv. Skiweg, lyžařské cesty 
vedoucí z  Bedřichova přes 
sedlo Malinového vrchu 
a Rudolfov do Liberce. V Ma-
touschkově mapě je pozdě-
ji tato cesta zanesena jako 
Hans-Schmid-Skiweg.

Anna Dařbujanová
kronikářka obce

Výhled z hřebene nad Bedřichovem Foto: archiv Petra Kurtina
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Postřehy obecní policie
Jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o několik informací z naší služby 
a o stavu kriminality v našem rajónu.

Otázky okolo 
automobilismu 
v obci
Již druhým rokem je patrný 
velký nárůst turistů během 
letních měsíců. Bohužel je 
s  tím spojena i  neukázně-
nost některých řidičů, kteří 
své plechové miláčky od-
stavují na místech, kde je to 
zakázáno, navíc se někteří 
neštítí zajet si s  autem pří-
mo do lesa. V  tomto směru 
jsme zaznamenali velký po-
čet stížností. Řidiči, kteří se 
dopouštějí takovýchto pře-
stupků, obdrží od nás nema-
lou pokutu nebo jsou řešeni 
ve správním řízení.

Jeden případ za všechny. Jed-
noho dne v srpnu jsme obdr-
želi oznámení od lesní stráže, 
že v oblasti pod sedlem Ho-
lubníku je v  lesním porostu 
odstavená dodávka, u níž se 

vyskytuje její řidič s několika 
dalšími osobami. Po příjezdu 
hlídky na místo bylo zjištěno, 
že se jedná o sběrače borů-
vek. Včetně řidiče jich tam 
bylo celkem devět. Jelikož 
věc nebylo možno řešit na 
místě, byla celá věc sepsána, 
zadokumentována a postou-
pena správnímu orgánu, kde 
je trest podstatně větší.

Během půlroku jsme řešili 
zhruba 150 dopravních pře-
stupků, kdy se jednalo z vel-
ké části o špatné parkování. 
Na pokutách bylo uloženo 
cca 32 tisíc Kč. Během ře-
šení se občas ukáže, že se 
o  přestupek vůbec nejedná, 
např. vozidla invalidů (ZTP), 
kteří parkují na pozemních 
komunikacích v  obci, zapo-
menuté povolenky (LČR) atd. 
Jsou i tací řidiči, kteří na naši 
výzvu k  podání vysvětlení 
nereagují, a my tak musíme 
přestupek postupovat ke 

správnímu řízení k  dořeše-
ní, pak jde výnos z pokut do 
státního rozpočtu. To bylo 
celkem v osmi případech.

V  letošním roce přibylo 
v  našem služebním obvodu 
také sportovních akcí. S  tím 
přibyla i  větší hustota pro-
jíždějících vozidel. Řidiči se 
bohužel často chovají neo-
hleduplně vůči dalším účast-
níkům silničního provozu, 
proto je musíme opakovaně 
napomínat a v horším přípa-
dě též pokutovat.

V Bedřichově se dále vyskytl 
nešvar, že řidiči nerespektují 
maximální povolenou rych-
lost v  obci. V  tomto směru 
jsme již navázali kontakt 
s  dopravní policií ČR, která 
bude provádět v našem rajó-
nu častější měření rychlosti. 
Doufáme, že toto opatření 
povede k  větší bezpečnosti 
nejen místních obyvatel.

Psí miláčci 
a prevence 
kriminality
Druhým bedřichovským ne-
švarem je volný pohyb psů po 
obci, kdy si lidé špatně hlídají 
své čtyřnohé miláčky. Psi nám 
mnohdy volně pobíhají v naší 
obci, bez zabezpečení a  bez 
identifi kační známky. Majite-
le často upozorňujeme, aby si 
psa lépe zabezpečili, a tím se 
vyhnuli případné pokutě. Ob-
čas se nám stane, že pes není 
označen evidenční známkou, 
i  to velmi ztěžuje dohledá-
ní majitele, přičemž pes pak 
zbytečně putuje do útulku. 
Proto vás tímto žádáme o re-
spektování vyhlášky obce.

V  rámci prevence krimina-
lity provádíme namátkové 
kontroly vašich nemovitostí 
a rekreačních objektů v obci. 
Jsme rádi, že se nám neustá-
le daří ponižovat majetko-
vou trestnou činnost, což je 
i vaší zásluhou, zvlášť pokud 
nejste nevšímaví ke svému 
okolí a tento výskyt závado-
vých skutků, popřípadě osob 
nám dáváte na vědomí.

Jelikož se nám blíží konec 
roku, chtěli bychom vám 
touto cestou popřát krásné 
a klidné Vánoce a do nového 
roku 2018 vám přejeme pev-
né zdraví, štěstí...

Aleš a Honza
Vaši strážníci
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JIZERSKÁ, o. p. s.

Jizerská magistrála je 
připravena na zimní provoz
První sníh už nám předznamenává zimu. První nedočkavci vyrazili na běžky dávno před rolba-
mi. Všem příznivcům bílé stopy přinášíme první informace o novinkách pro sezónu 2017/2018.

Největší novinkou v terénu je 
významné prodloužení tras 
v  lokalitě Vysokého hřebene. 
Díky spolupráci s Lesy České 
Republiky,  s.  p., které proved-
ly rozsáhlé opravy lesních 
cest, může rolba nejen projet 
od parkoviště na Maliníku 
k  Hašlerově chatě, ale může 
pokračovat hlouběji do lesa 
po Křížové cestě, pokračovat 
kratší cestou po Příkré nebo 
delší cestou přes rozcestí 
U  buku kolem Tlusté jedle 
a  zpátky po Gahlerově ces-
tě až k výchozímu parkovišti. 
Vzniknou tak dva okruhy dlou-
hé přibližně 8 a 12 km, které si 
lze spojit nebo libovolně pro-
dloužit přestupem na tradiční 
trasy na druhé straně silnice. 

Dále ve spolupráci se spo-
lečností EUROVIA CS, a.  s. , 
proběhly terénní úpravy 
na lesní cestě za Králov-
kou, díky kterým bude tuto 
spojnici ke stadionu možné 
lépe a  déle upravovat. Pro 
bezproblémovou úpravu 
byly na vytipovaných mís-
tech také prořezány pře-
rostlé větve.

Zároveň posílí i  náš vozový 
park. V  rámci realizace spo-
lečného projektu s  partnery 
Jizerky pro Vás, o. p. s., a sdru-
žením Bieg Piastów získala 
JIZERSKÁ, o.  p.  s., novou rolbu. 
Lyžařské stopy budou tedy 
při příznivé situaci upravovat 
celkem čtyři stroje. 

Financování úpravy Jizer-
ské magistrály v  celém 
jejím rozsahu je umožně-
no díky dlouhodobé pod-
poře místních samospráv, 
podnikatelských subjektů 
i  soukromých dárců. Také 
v  této sezóně pokračuje 
registrovaná veřejná sbír-
ka. Možností, jak přispět, 
je hned několik (bližší in-
formace jsou dostupné na 
www.jizerskaops.cz). 

Stejně jako v  minulých le-
tech bude pravidelná úpra-
va Jizerské magistrály v ce-
lém jejím rozsahu zahájena 
v  závislosti na sněhových 
podmínkách a po předchozí 
domluvě s Lesy ČR, Správou 

CHKO Jizerské Hory a Povo-
dím Labe. Spolupráce s  tě-
mito institucemi a  jejich 
dlouhodobé podpory naší 
práce si velmi vážíme. Dílčí 
úpravy již probíhají, pokud 
ale vyrazíte mimo upravené 
úseky, dbejte, prosím, zvýše-
né opatrnosti, může zde do-
sud probíhat těžba nebo jiné 
hospodářské činnosti. Ak-
tuální informace o zahájení 
sezóny a následně o pláno-
vaných a provedených úpra-
vách jsou zveřejňovány na 
www.jizerskaops.cz a na fa-
cebookovém profi lu Jizerská 
magistrála.

Radka Davidová
ředitelka JIZERSKÉ, o.p.s.
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KULTURA A SPORT

LEDEN

5. – 6. 1. Bedřichovský Night Light Marathon, 
běh na lyžích za tmy, www.jnlm.cz

7. 1. Bedřichovská pětihodinovka, orientační 
běh na lyžích, stadion, www.b5h.cz 

23. 1. Okresní kolo, běh na lyžích, družstva 
AŠSK, stadion, www.zsjanovjbc.com

ÚNOR

3. 2. Boboloppet, běh na lyžích 90 km, 
stadion, www.boboloppet.com

10. 2. Zlatý cepín, závody v běhu na lyžích, 
stadion, www.holoko.cz

16. – 18. 2. 51. Jizerská 50, závody v běhu na lyžích, 
stadion, www.jiz50.cz

17. 2. Mše v kostele sv. Antonína – Expedice 
Peru 1970

BŘEZEN

3. 3. Na Bedřicha na Bedřichov, karneval 
na lyžích, areál Malinovka, 
www.bedrichovaci.cz

3. 3. ČEZ handy kvadriatlon, stadion

11. 3. Den Jizerské magistrály, stadion, 
www.jizerskaops.cz

17. 3. Bedřichovský bál, hotel Jelínek

30. 3. Křížová cesta v kostele sv. Antonína

BŘEZEN

Velikonoční kreativní dílna, 
Chata Bajama

DUBEN

30. 4. Čarodějnice

KVĚTEN 

25. 5. Noc kostelů, kostel sv. Antonína

26. 5. BeRuŠKA, dětská sportovní olympiáda, 
www.bedrichovaci.cz

27. 5. 1. kolo Decathlon cup, dětské závody 
na kolech, stadion, www.zsjanovjbc.cz

 ČERVEN 

Závody MTB, stadion

9. 6. Antonínská pouť, kostel sv. Antonína 
a jeho okolí, www.bedrichovaci.cz

20. 6. Olympijský běh, stadion

23. 6. BoBoKolo, vyjížďka na kole v rámci 
BoBoTriple, www.boboloppet.com

24. 6. 2. kolo Decathlon cup, dětské závody 
na kolech, stadion, www.zsjanovjbc.cz

ČERVENEC – SRPEN

Bedřichovské hudební léto, 
kostel sv. Antonína a okolí

4. – 5. 8. Orientační běh, TJ Lokomotiva Liberec

DOTACE POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU OBCE V ROCE 2017

Příjemce Předmět Částka

BEDŘICHOVÁCI, z.  s. Čarodějnice, Olympiáda, 
Hudební léto

30 000 Kč

ŠSK při ZŠ Janov nad Nisou, z.  s. Decathlon Cup Bedřichov 2017 15 000 Kč

BEDŘICHOVÁCI, z.  s. Antonínská pouť, 
Půjdem spolu do Betléma

40 000 Kč

Janovských 11 a 19 km 42. ročník – Běh a pochod  
Janovských 11 a 19 km

5 000 Kč
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Kulturní a sportovní akce v Bedřichově 2018




