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Na úvod bych se chtěl omlu-
vit všem občanům, které ruší 
stavební ruch v jarních měsí-
cích.   Je však nezbytné provést 
opravy  komunikací  a  další 
nutné  opravy  po  zimě.  Bu-
deme  se  snažit vše  stihnout 
před  začátkem  dovolených, 
aby měsíce červenec a srpen 
byly  skutečně  měsíci  odpo-

činku,  a  navázat  zase  v  září. 
Také  bych  chtěl  požádat 
všechny  privátní  stavebníky, 
aby své činnosti přizpůsobili 
letnímu  dovolenkovému  re-
žimu, přeci jen se nacházíme 
v rekreační oblasti…

Dále  bych  chtěl  vyzvat 
všechny  podnikatele  a  ma-

jitele  nemovitostí,  kteří  bu-
dou  pořádat  svatby  a  osla-
vy,  aby  upozornili  své  hosty 
na  platnou  vyhlášku  obce 
Bedřichov,  která  zakazuje 
používání  zábavné  pyro-
techniky  mimo  termíny  Sil-
vestra.  Všem  děkuji  předem 
za  ohleduplnost  ke  svému 
okolí a k přírodě. 

Samozřejmě  jsem  já  i  za-
městnanci  obce  k  dispozici 
pro jakékoli Vaše připomínky 
a podněty – napište, zavolej-
te, zastavte se. 

Přeji všem hezké, slunné léto.

Petr Holub
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Stavební aktivita na Bedřichově
Jak jsme všichni za poslední 
roky  a  měsíce  svědky,  sta-
vební aktivita v obci narůstá. 
Vedle té obecní, kdy se snaží-
me opravovat cesty a silnice, 
stavět a opravovat chodníky, 
dětská  hřiště,  parky  apod., 
je  hlavním  tahounem  sou-
kromý kapitál. Lidé opravují 
své  nemovitosti,  investoři 
kupují  zanedbané  objekty 
a pozemky určené k výsadbě 
a budují. Vděčíme tomu pře-
devším  dobré  ekonomické 
situaci v celé naší republice 
a  také  tomu,  že  Bedřichov 
se stává lukrativní lokalitou, 

kde  chce  řada  lidí  vlastnit 
nemovitost,  a  to  především 
z  důvodu  rekreace.  Protože 
se  v  obci  hovoří  o  tom,  že 
je tato aktivita vysoká nebo 
snad i nežádoucí, je třeba ze 
strany  obce  konstatovat,  že 
povolování  staveb  je  dáno 
platným územním plánem 
obce,  který  byl  schválen 
zastupitelstvem  obce  Bed-
řichov 25. října 2012 (usne-
sení  č.  160/2012).  Jeho  vý-
klad  provádí  Stavební  úřad 
v Jablonci nad Nisou, stejně 
jako  posuzování  jednotli-
vých  stavebních  projektů 

investorů, a to vydáním roz-
hodnutí. Obec je téměř vždy 
v  pozici  účastníka  řízení 
a  vydává  své  závazné  sta-
novisko (podobně jako např. 
AOPK  CHKO  Jizerské  hory). 
Každý projekt, na který obec 
vydává  závazné  stanovisko, 
posuzuje  rozvojová,  pozem-
ková a stavební komise a její 
stanovisko  podepisuje  sta-
rosta  obce.  Stavební  komi-
se  i  starosta  obce  posuzují 
projekty zejména z hlediska 
souladu s územním plánem 
obce  a  v  případě  pochyb-
ností  si  vyžádají  konzultaci 

se stavebním úřadem, even-
tuálně oddělením územního 
plánování  v  Jablonci  nad 
Nisou.  Každý  občan  může 
v  případě  pochybností  buď 
sám,  nebo  přes  kterékoliv 
zastupitele  vznést  dotaz  ať 
už  na  obec,  nebo  lépe  pří-
mo  na  stavební  úřad.  Věří-
me,  že  všechny  realizované 
stavby  přispějí  k  hezčímu 
Bedřichovu. Obec bude vždy 
dbát  na  to,  aby  žádný  pro-
jekt nevybočil z povolených 
mantinelů. Je to přeci zájem 
nás všech, kteří v Bedřichově 
trvale žijeme.

Projekty na nové chodníky 
V letošním roce bychom rádi 
zadali projekty na tyto chod-
níky  a  pěšiny:  pěšina,  která 
by  propojila  oblast  parko-
viště  Maliník  s  centrálním 
parkovištěm  a  stadionem 
nebo  centrem  obce,  řešíme 
též úsek Bílá Vrána – školicí 
centrum UKO a samozřejmě 
nezapomínáme  na  chodník 

obecní úřad – pošta. Vše zá-
leží  na  tom,  zda  se  dohod-
neme  na  jejich  vedení  přes 
některé  soukromé  pozemky. 
Naopak  realizace  chodníků 
La Pasta – Ludmila; La Pasta 
– Bílá Vrána, otočka autobu-
su –  Lesní  chata  jsou  již  ve 
fázi  předrealizační.  Držte 
nám palce!

Ach to veřejné osvětlení
Opět kompletní diagnostika a oprava

Všichni jste si nejspíše všim-
li, že  jsme během zimy měli 
několik poruch na veřejném 
osvětlení.  Problematický  byl 
především  úsek  od  poš-
ty  k  centrálnímu  parkovišti 
a větev od hotelu Jelínek ke 
Statku u Rajtrů. Na jaře byla 
provedena  diagnostika  roz-
vodů a došlo  k opravě. Pro-
blém je v tom, že při rekon-
strukci  veřejného  osvětlení 
před 5 až 6  lety nedošlo ke 
kompletní  výměně  rozvodů 
na  všech  úsecích,  a  tak  se 
stává,  že  původní  rozvody 
„zazlobí“,  a  tak  je  nutné  je 
opravit  nebo  zcela  vyměnit. 
I  když  se  některým  může 
zdát,  že  obec  nečiní  žádná 
nápravná  opatření,  tak  se 
děje pravý opak. Servisní fir-
ma  letošní zimu zasahovala 
mnohokrát.  Bohužel  v  době, 

kdy na zemi leží sněhová po-
krývka či  jsou vysoké mrazy, 
se  s  tím nedá mnoho dělat. 
Muselo  se  tedy  počkat  na 
jaro. Nyní je podle informací 
od servisní firmy vše v rámci 
možností  vyřešeno  –  dou-
fejme  tedy,  že  již  bude  klid 
a lampy budou všem spoleh-
livě svítit na cestu do práce 
nebo z hospody.
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Oprava fasády kostela 
Na  účtu  pro  bedřichovský 
kostel  se  sešlo  již  okolo 
150 tisíc Kč. Je to hlavně díky 
výtěžku Bedřichovského hu-
debního  léta  a  příspěvkům 
obce Bedřichov. Nyní  jedná-
me s římskokatolickou církví 
o možnosti  investice do po-

stupné  opravy  fasády  naše-
ho  kostela.  Předpokládáme, 
že  najdeme  i  nějaké  spon-
zory a první  investici zreali-
zujeme již letos. V současné 
době  je  mapována  fasáda 
jako celek.

Opravy cest  
včetně asfaltování 
některých úseků
Jak již bylo avizováno v minu-
lém Bedřichovském občasníku, 
musíme provést nejen opravy 
asfaltových cest (záplatování), 
ale přikročíme i k postupnému 
asfaltování  částí  některých 
úseků,  ze  kterých  se  každo-

ročně  splavuje  perk,  a  proto 
je  nutné  se  pokusit  udělat 
trvalejší  opatření. V  opravách 
perkových  cest  budeme  sa-
mozřejmě  i  letos  pokračovat. 
Z rozpočtu je vyčleněna suma 
téměř 1  milion Kč.

Další opravy
Chtěli  bychom  také  upra-
vit  obecní  pozemek  mezi  
Kouckými  a  Dolinou  a  ve-
dle  laviček  instalovat  tzv. 
bosý chodník (i vzhledem ke 
stoupající oblibě barefooto-
vé obuvi), tedy určitou vari-

antu  Kneippova  chodníku. 
Jedná  se  o  prostor –  chod-
ník,  kde  se  budou  střídat 
různé  povrchy,  přičemž  po 
bosém  průchodu  máte  za-
jištěnou masáž chodidel.

Opravíme  také  schodiš-
tě  na  pěšině  okolo  školy 
nebo  vyměníme  ztrouchni-
vělé  zábradlí  na  mostech 
u památníku. V plánu je též 
nová  zastávka  u  Vermontu 
a  opravy  všech  dřevěných 
laviček  a  hřišť  v  naší  obci. 
Na  centrálním  parkovišti 
budeme  muset  zrekonstru-
ovat  veřejné  toalety  tak, 
aby  nám v zimě  nezamrza-
ly a aby tu byl snazší úklid, 
který je zde nutno provádět 

častěji,  protože  frekvence 
návštěvníků  v  zimních mě-
sících  je  vysoká.  Na  Kristi-
ánově  bychom  rádi  insta-
lovali  lavičky  se  stoly  do 

prostoru  bývalé  školy,  což 
je  pozemek  ve  vlastnictví 
obce,  a  umožnit  tak  turis-
tům kultivovaný prostor pro 
odpočinek.

Lezecká 
stěna 
u Doliny 
Novinkou  Lanového  parku 
Bedřichov  (za  Dolinou)  je 
výstavba  lezecké  věže.  La-
nový  park  tak  letos  rozšíří 
své služby. Přijďte si všichni 
vyzkoušet  své  horolezecké 
umění!
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Vývoj ve Skiareálu Bedřichov – studie zasněžování
 
Jsme velice rádi, že to, o čem se dlouho hovořilo, je již realitou a pozemky pod sjezdovka-
mi ve sjezdovém areálu Bedřichov mají své nové vlastníky, kterými jsou obec Bedřichov 
a TJ Bižuterie. Výpis z katastru nemovitostí je toho důkazem. Všechny v Bedřichově teď ale 
zajímá, co bude dál?
Otázka  je to zcela na místě 
a odpověď je nasnadě. Dal-
ším  důležitým  krokem  je 
„vyřešit vodu“ neboli zajistit 
efektivní a prosaditelný sys-
tém  umělého  zasněžování 
v areálu. Obec a TJ Bižuterie 
zadala  vypracování  základ-
ní  studie,  abychom měli  na 
stole  něco,  co  nám  napo-

ví,  jakým  směrem  se  vydat. 
Ze  studie,  jejíž  zmenšeninu 
můžete  vidět  níže,  jedno-
značně vyplývá, že je nutné 
zajistit  retenční nádrž,  resp. 
nejlépe retenční nádrže pro 
zadržení  vody,  které  poté 
bude možné používat na za-
sněžování  sjezdovek.  Z  po-
toku –  Bílé  Nisy –  bohužel 

vodu brát v potřebném ob-
jemu nelze, není jí dostateč-
né  množství.  Jen  pro  před-
stavu  uvádíme  údaj,  který 
stanoví,  že  pro  zasněžení 
hlavní  sjezdovky,  tj.  Mali-
novky,  bude  zapotřebí  při-
bližně 10 tisíc m3 vody. Nyní 
máme v rukou základní ma-
teriál,  se  kterým  je  možné 

oslovit  jednak  rozhodující 
orgány státní správy  (CHKO 
Jizerské  hory  a  Vodoprávní 
odbor  statutárního  města 
Jablonec  nad  Nisou,  potaž-
mo  Stavební  úřad),  státní 
instituce  (Povodí  Labe,  a.s.) 
a jednak majitele vhodných 
pozemků, a pak zjistit jejich 
stanoviska.
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Modré putování za zázračnou vodou 
 
V Bedřichově se můžeme těšit na novou stezku pro děti. Vznikla na základě tradovaných po-
věstí, jež se uchovaly až do dnešních časů, a zavede nás na místa pro mnohé známá, ale přitom 
jiná a propojená tajemnem…

Naše stopy budou kopírovat 
šlépěje odvážného děvčete 
z  Bedřichova, které se kdysi 
vydalo osvobodit na Trništi 
zakletou duši loupeživého 
rytíře Dornsta. Ten za svého 
života škodil mnoha lidem, 
chamtivě shromažďoval ma-
jetek na svém hradu a upsal 
se tímto zlu. Když nastal čas 
zúčtování, chtěl čerta obel-
stít, a  to se mu nevyplatilo. 
Hrad rytíře byl zničen, ob-
rostl trním a  duše jeho byla 
zakleta. Bloudila zde v mno-
ha podobách, např. v podobě 
vlka, a naháněla lidem okolo 
strach. Přesto čekala na své 
vysvobození, které mohlo při-
jít pouze v čisté podobě odva-
hy, lásky a víry pomoci.

Dobří duchové se snažili po-
máhat a ochraňovat každého, 
kdo do těchto míst zavítal 
s  úmyslem osvobodit rytíře, 
chudým děvčatům přidáva-
li do šátečků a  zástěrek listí 
(to se pak doma proměnilo ve 
zlato). Víly, duchové a bytosti 
lesa společně s  vílou Izerí-
nou pak dokonce vyvedli na 
zemský povrch léčivý pramen 
a  v  okolí studánky nedale-
ko Trniště čekali na příchozí, 
přičemž je hostili zázračnou 
ochraňující vodou.

Jednoho dne dodala mladému 
děvčeti – Bedřišce – k cestě na 
Trniště odvahu vědma a  léči-
telka, stará zbožná Trudy, která 
žila v  Bedřichově. Uměla za-

hnat nemoci a věštit budouc-
nost. (Dokonce, když její stří-
brný zvonek v truhle zazvonil, 
věděla, kdy a do jaké chalupy 
přijde Smrt). Nyní však děvčeti 
poradila cestu na Trniště po 
Vysokém hřebeni, tam, kde 
mohla potkat koňské povozy 
s dřevem a sklem, a tam, kde 
mohla požádat o  ochranu 
dobré duchy lesa. Nezapo-
mněla přidat radu, jak při se-
tkání s duchem rytíře Dornsta 
postupovat.

A  tak se jedné letní noci 
Bedřiška rozhodla potichu 
z  rodné chaloupky vyklouz-
nout a  vydat se podle rady 
staré Trudy ke zřícenině hra-
du. Dívka byla velmi odvážná, 
musela svůj strach překo-
návat s  každým krokem, ale 
protože věřila v  ochranu by-
tostí a  v  dobro a  znala svůj 
cíl, byla rozhodnutá v  cestě 
pokračovat. Když spočinula 
před černým stínem skal na 
Trništi, osvětleným jen mě-
sícem v  úplňku, spatřila vlka 
se svítícíma očima. Neváha-
la, ve své laskavosti sepjala 
ruce a  vyslovila zázračnou 
větu: „Buď věčný mír a  po-
koj tvé duši“. V  tu chvíli se 
les rozšuměl lehkým děěěě-
kuuuuuujiiiiiiiiii a vlk zmizel. 
Od té doby již nikdo rytíře ani 
jeho ducha nepotkal. 

… nechte se unést příběhem 
dobra  a  zla,  překonáváním 
strachu a prověření si vlast-

ní  odvahy,  vytrvalosti  a  víry. 
Projděte  kus  Jizerských  hor 
za  jedním z Tajemných míst 
(www.vilaizerina.cz). 

Modré  putování  za  zázrač-
nou  vodou  vás  provede 
skleněnými znameními z ka-
mínků od informačního cen-
tra (kde obdržíte hrací kartu 

s  mapou)  za  hotel  Jelínek 
k soše a nově instalovanému 
křeslu  víly  Izeríny,  dále  po 
sjezdovce na Vysoký hřeben 
až k léčivé studánce a za do-
provodu dobrých duchů lesa 
na  skálu  Trniště.  Odsud  se 
můžete  vracet  zpět  k  infor-
mačnímu centru, kde na vás 
čeká odměna.

Slavnostní zahájení stez-
ky  se  uskuteční  v  sobo-
tu  30.  června  2018  od 
10 hodin za hotelem Je-
línek u sochy víly Izeríny.

Zde si v rámci programu 
můžete  vyzkoušet  nové 
křeslo  víly  Izeríny  a  po-
veselit  se  s  loutkovým 
divadlem ještě dříve, než 
se  vydáte  po  stopách 
odvážné Bedřišky.

www.bedrichov.cz

Modrá je symbolem… 
dobroty a něhy.

Modré jsou… 
oči víl.

Modrá může být… 
životadárná a ochra-
ňující voda, studánka, 
pramen; 
sklo, které se po Vyso-
kém hřebeni převáželo 
povozy.
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Budova na stadionu 
Budova zázemí na stadionu – nakonec zvoleno pro obec ekonomicky únosné řešení

Na  konci  měsíce  dubna 
skončila  nájemní  smlouva 
s  nájemcem buňky  skiservi-
su  na  běžkařském  stadionu 
(Skiservis  Mára).  Objektivně 
je nutno uznat, že  tato  své-
pomocí  postavená  buňka, 
umístěná při vstupu na sta-
dion,  nepřispívá  ke  vzhledu 
prostor  stadionu.  Bylo  tedy 
nutné rozhodnout o  její bu-
doucnosti.  Provozovat  ji  na-
dále a nabídnout ji do nové-
ho  pronájmu  zastupitelstvo 
zcela  logicky odmítlo. Navíc 
buňka  neplní  zcela  funkci 
šatny a zázemí pro tenisové 
kurty,  potažmo  pro  běžkaře 
a  cyklisty.  Obecní  zastupi-
telstvo  v  předchozím  roce 
rozhodlo  o  zpracování  pro-
jektu a stavebního povolení 
na novou budovu zázemí na 
stadionu  s  prostorem  pro 
komerční  využití  (jak  jsme 
informovali v  jednom z  loň-
ských občasníků). Budova  je 
administrativně  připravena 
k  realizaci  a  je  investičně 
odhadována na 7 milionů Kč. 
Obec  Bedřichov  v  součas-
né  době  nemá  své  finanční 
prostředky na takto vysokou 
investici a ani není k dispo-
zici  žádný  vhodný  dotační 
titul, který by pokryl alespoň 
polovinu investičních nákla-
dů.  Ohledně  dotací  je  zde 
navíc problém s komerčním 
využitím  budovy,  kdy  např. 
dotační  titul  z  Ministerstva 
pro místní rozvoj – podpora 
cestovního  ruchu,  který  po-
čítá  s  podporou  staveb  pro 
zázemí běžeckých tratí, není 

možné  použít. Obec  by mu-
sela jít jedině do úvěru, který 
by byl ve výši cca 40 % jejích 
ročních rozpočtových příjmů, 
což obec zamítla.

Zastupitelé naopak schválili 
jiné  řešení,  které  splní  svůj 
účel  a  které  obec  zvládne 
realizovat ze svého rozpočtu 
ještě letos. Dojde na přivede-
ní sítí k místu stávající buňky 
skiservisu (voda, kanalizace), 
provedení  terénních  úprav 
a  vybudování  základů.  Na 
takto  vytvořenou  platformu 
bude  instalována  tzv.  mo-
dulární  budova  z  kontejne-
rového  systému  obložená 
dřevem  (podobně  jsou  vy-

stavěny budovy např. v areá-
lu Nového Města na Moravě), 
která  bude  obsahovat  cel-
kem  čtyři  moduly  o  rozmě-
rech 6 × 3 m  (celkový  rozměr 
bude cca 12 × 6 m). V jednom 
modulu  bude  umístěna  šat-
na se skříňkami (včetně ven-
kovních),  sprchová  kabina 
a  WC.  Další  tři  moduly  bu-
dou spojené v jeden prostor 
velikosti  cca  9 × 6 m,  půjde 
o  prostor  pro  komerční  vy-
užití (myšleno pro skiservis). 
Tento komerční prostor obec 
již  nabídla  do  soutěže  zá-
jemcům  a  bude  z  něho  in-
kasovat  příjem do  rozpočtu. 
Modulární systém má výho-
du, že ho lze kdykoliv doplnit 

(např.  rozšířit)  a  také, pokud 
obec  v  budoucnu  rozhodne 
a bude realizovat objekt dle 
již výše zmíněného projektu, 
je možné modulární budovu 
jednoduše  odstranit  a  ješ-
tě  navíc  i  prodat.  Jde  tedy 
o ekonomicky výhodnou va-
riantu –  tenisté,  lyžaři,  cyk-
listé,  běžci,  zkrátka  všichni 
sportovci, kteří do Bedřicho-
va  jezdí  za  sportem,  získají 
tolik  požadovanou  šatnu. 
Skiservis  bude mít  konečně 
důstojné  prostory  a  Bedři-
chov  poměrně  slušně  vy-
padající,  dřevem  obloženou 
budovu, která nikoho neurazí 
a nebude hyzdit vstupní mís-
to do našich hor.

 
 

Nákres možného řešení 
pro zakázku malého rozsahu na dodávku 

Dodávka Modulární budovy – zázemí Bedřichov stadion 
 
 

 

Modulární budova bude obložena dřevem
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KULTURA A SPORT

1–3   Bedřich
4–6   Bedřichovský bál

7–8   Lampičkový závod
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RUBRIKAKULTURA A SPORT

1   Mikulášská nadílka 
2–4   Půjdem spolu do Betléma

5–6   Čarodějnice

1 2

3 4
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KULTURA A SPORT

1–3   Den Jizerské magistrály
4–6   Velikonoční dílnička
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Kostelík sv. Antonína Paduánského v Bedřichově
K výstavbě  
a nejstarší historii 
První podněty ke zřízení „sva-
tostánku“ přišly v  roce 1896, 
tehdy byl založen Spolek pro 
výstavbu kostela, který měl na 
starosti nejen finanční sbírky, 
ale též výběr budoucího místa 
stavby a výkup pozemků. Ještě 
před vznikem spolku ale ne-
bylo jasné, zdali si bude obec 
smět dovolit vystavět pouze 
kapli, nebo dokonce právě 
kostel. Počáteční nadšení brzy 
opadlo a  spolková činnost 
okolo kostela umlkla na ce-
lých 32 let, k obnově a novým 
aktivitám došlo roku 1929, 
tentokrát s  konkrétními cíli. 
Výsledkem bylo, že se kostel 
podařilo vybudovat mezi léty 
1930–32.

Milníky v dějinách 
sv. Antonína
Z  roku  1929  (Vánoc)  se  za-
chovala  kopie  dokumentu 
hraběte  Clam-Gallase,  který 
je  v  podstatě  výčtem  darů 
z  inventáře  kristiánovské 
kaple pro bedřichovský spo-
lek.  Seznam  obsahuje  oce-
nění  jednotlivých  položek, 
dohromady  tato  suma  činí 
22 080  K.

Spolek  pro  výstavbu  koste-
la  však  potřeboval  vyřešit 
zásadnější otázku – kde po-
stavit svatostánek. Pozemek 
se  stavební  parcelou  č.  30 
nabídla  paní  Julie  Hujer 
z  čp.  31.  Ten  byl  následně 
vyměněn  za  pozemek,  kte-
rým disponoval spolek. Pod 

smlouvou o výměně pozem-
ků  z  května  1930  je  pode-
psán  civilní  geometr  Her-
mann Klamt.

Dalším  úkolem  spolku  bylo 
zajistit  dostatečné  množ-
ství financí. Sbírky probíhaly 
nepřetržitě,  někteří  lidé  mu 
věnovali  peníze  opakovaně. 
Technické  plány  k  výstavbě 
kostela  dodal  stavitel  Franz 
Reilich  ze  Mšena  čp.  260, 
který  stavbu dozoroval  spo-
lečně  se  stavbyvedoucím 
Antonem Hannichem.

Ještě v  listopadu roku 1932 
nebyla  stavba  dokončena, 
chyběly zvony a kostelní ho-
diny,  přesto  si  návštěvníci 
mohli  vnitřek  kostela  pro-
hlédnout.  V  průběhu  roku 
1932  se zde  konaly  příleži-
tostné mše, při poutní slav-
nosti nebo třeba na Dušičky. 
Slavnostní  vysvěcení  kos-
tela přišlo  roku 1934, o  rok 
dříve  se  světily zvony. Ruku 
v  ruce s kostelem šla  tradi-
ce pořádání bedřichovských 
poutí,  tzv. Kirchenfeste. Prv-
ní se konala 19. června 1932, 

k  této  příležitosti  zvládnul 
spolek zplanýrovat a připra-
vit  okolí  kostela,  souběžně 
s  tím  uvnitř  kostela  nain-
stalovat  provizorně  oltář, 
aby  mohla  mše  vůbec  pro-
běhnout. Čistý zisk z peněž-
ních darů vybraných během 
první  pouti  se  vyšplhal  na 
4 554 K. Druhá pouť připad-
la na 18. června 1933 a tře-
tí  17.  června 1934. Ale zpět 
k horskému kostelíku.

Položení základního 
kamene v roce 1930
První  kámen do základů bu-
doucího kostela položili  čle-
nové spolku 22. dubna 1930, 
slavnostní  položení  základ-
ního  kamene  proběhlo  až 
20. července téhož roku, slav-
nost začínala v půl 11. dopo-
ledne ve slavnostním duchu. 
Je  třeba  zmínit  velké  me-
cenáše  –  významné  obnosy 
na  jaře  1930 věnoval  napří-
klad  ekonom  Josef  Stumpe 
z Hraničné (800  K), Liberecký 
klub hráčů v kostky z Plzeňky 
(103  K)  nebo  výše  uvedený 
civilní  geometr  Hermann 
Klamt  z  Jablonce  nad  Nisou 
(150  K). K pravidelným doná-
torům  stavby patřili  advokát 
Dr.  Rudolf  Turnwald  s  rodi-
nou nebo paní Marie Wildner 
z Rollberghofu, oba ze Staré-
ho Harcova. Po zesnulém ma-
jiteli  panství  Clam-Gallasů 
zůstal příslib věcného daru, tj. 
inventáře z kaple na Kristiá-
nově. Také státní Lesní správa 
přidělila ze svého revíru dře-
vo na stavbu. Rýnovický maji-
tel cihelny pan Hugo Ullrich 
daroval na 5 tisíc cihel.

Kropenka od rýnovického 
sochaře
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Velké  finanční  dary  přinesl 
též  rok  1931.  Eduard  Stre-
it  a  synové  z  Bedřichova 
přispěl  do  kasy  2  438  K, 
příspěvek  z  divadelních 
představení  činil  1  000  K, 
nezahálela  ani  liberecká 
spořitelna  (500  K).  Během 
jarních měsíců roku 1931 se 
podařilo vystavět věž koste-
la a krovy, 11. srpna 1931 byl 
na věži kostela vztyčen kříž. 
V Liberci u Pfeifera se praco-
valo na objednaných skleně-
ných malovaných vitrážích. 

Dokončení kostela  
v roce 1932
Kostel  byl  nahrubo  dokon-
čen roku 1932, sbírky spolku 
však stále pokračovaly – jed-
nalo se především o peněžní 
prostředky na vnitřní úpravy 
kostelních  prostor.  Po  úmrtí 
„otce“  spolku  pro  výstavbu 
kostela v  lednu 1932, Anto-
na  Pilze,  se  již  v  únorových 
dnech  zvedla  další  vlna  zá-
jmu  o  možnost  přispění  na 
svatostánek.

V  průběhu  roku  donátoři 
jako  Johann  Schorm  a  Ru-
dolf  Horn  zaplatili  podlahy 
z  teraca,  jejich  jména  jsou 
k  vidění  v  přední  části  kos-
tela u vstupu do hlavní  lodi. 
Paní Kamilla Krause přispěla 
na sochu panenky Marie s Je-
žíškem a Anna Klamt na so-
chu  Ježíše  Krista  (obě  sochy 
měly  být  v  životní  velikosti). 
Několik  občanů  Bedřichova 
přispělo  na  kostelní  lavice 
(16  kusů),  další  inventář  pro 
liturgický  prostor  zaopatřila 
paní  Franziska  Jäger  –  ze-
jména nádobu na hostie, pult 
na  misál  a  oltářní  přikrýv-
ky.  Julie  Quaiser  si  vzala  na 

starosti  lustr  s  elektrickým 
osvětlením. Kropenku u vstu-
pu  do  hlavní  lodi  vyrobila 
dílna  rýnovického  štukatéra 
a  sochaře  Georga  Fleißnera 
a je z mramoru. Na kovářské 
práce  výrazně  přispěl  Franz 
Hirschmann  z  Bedřichova 
(564  K),  na  monstranci  vě-
novala peníze choť advokáta 
Turnwalda  z  Harcova.  Rodi-
na Albertova, paní Anna Pilz 
a  Ignaz  Horn  zaplatili  skle-
něné vitráže, první dvě měly 
být  hotové  v  polovině  roku. 
Na další barevná okna daro-
valy peníze rodiny Hermanna 
Streita  a  Neißera. Významný 
jablonecký  malíř  Dominik 
Brosick přislíbil darovat kos-
telu obraz sv. Antonína.

Od letních měsíců býval kos-
tel otevřen od rána od 8 do 
16  hodin  odpoledne,  aby 
ukojil zvědavost kolemjdou-
cích;  výstavba  kostela  se 
těšila  velkému zájmu  veřej-
nosti, což se potvrdilo nejen 
při svěcení zvonů, ale zvláš-
tě  při  svěcení  kostela  bis-
kupem  litoměřickým  v  roce 
1934  (nutno podotknout, že 
spolek ještě na podzim roku 
1932 věřil, že se podaří kos-
tel vysvětit zjara roku násle-
dujícího).

Svěcení zvonů roku 1933
Před výstavbou kostela vyu-
žívala obec zvon ve věžičce 
domu čp. 31, zvon měl průměr 
320 mm a  nesl na sobě vy-
obrazení českého patrona sv. 
Václava s  praporem a  štítem 
a s datací 1810. Zvon byl poz-
ději odevzdán pro válečné úče-
ly. Po první světové válce přišel 
na jeho místo zvon nový s leto-
počtem „1920“, vážil 25 kg.

Svěcení  zvonů  proběhlo 
v  neděli  21.  května  1933 
od  10  hodin.  Tři  kostel-
ní  zvony  od  chomutovské 
firmy  Richard  Herold  byly 
posvěceny  za  účasti  spol-
ků  z  Bedřichova  a  okolí. 
První  zvon  s  letopočtem 
1933,  vážící  290  kg, má  na 
sobě vyobrazení  sv. Antoní-
na  a  nese  dlouhý  německý 
nápis.  Střední  zvon  o  váze 
190  kg  má  u  vročení  text, 
v němž zmiňuje, kdo na zvon 
konkrétně  přispěl –  Rudolf 
Turnwald  s  chotí  Klárou 
a dětmi, Karel a Alfred Wild-
nerovi,  Klotilda  Turnwald. 
Také nejmenší zvon s vahou 
130 kg nese vročení 1933.

Heroldovo zvonařství bylo 
svého času velice známou 
a vyhledávanou firmou, v okolí 
se firma realizovala na růz-
ných zakázkách, mj. v  sou-
sedních obcích v  Janově nad 
Nisou, Hraničné nebo Starém 
Harcově.

Při  slávě  nechyběl  hudeb-
ní  doprovod,  hrála  kapela 
Ernsta  Vatera.  Ve  slavnost-
ním  průvodu  se  nacházeli 
nejen  členové  spolků,  ale 
též  kmotři  zvonů,  patro-
ni,  přátelé  a  školní mládež. 
Slavnostní  průvod  šel  od 
hostince  Neissehof  za  zpě-
vu  spolku  Eintracht,  farář 
Rudolf  Schwalke z  Rychno-

Barevné provedení kostelního okna
Podlaha z teraca
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va  při  slavnostním  projevu 
vzpomněl  na  padlé  ze  svě-
tové  války,  kapela  poté  za-
hrála  tklivou píseň  Ich hatt 
einen Kameraden.  Samotné 
zvony  posvětil  janovský  fa-
rář Adolf Fickert, po předne-
su básně školačkou Gertrud 
Moisel  následovala  hudba 
a polní mše. Zvony se popr-
vé rozezvonily ten den v půl 
5. odpoledne.

Slavnostní svěcení kostela 
v roce 1934
Nejvýznamnější  událostí 
v dějinách kostela bylo jeho 
svěcení  v  neděli  26.  srpna 

1934.  Program  svěcení  byl 
následující: mezi 8. a 9. ho-
dinou proběhlo shromáždě-
ní a přivítání místních i pře-
spolních  spolků  a  možnost 
zapisování  se  do  pamětní 
knihy  umístěné  v  hostinci 
U Velkého Varadína. Velkole-
pá část dne začínala v 9 ho-
din,  jeho  excelence  biskup 
Dr. Anton Weber z Litoměřic 
byl  pozdraven  představiteli 
obce, osobně starostou Bed-
řichova  Eduardem  Streitem 
a  tehdejším místostarostou 
Jablonce  nad  Nisou  Anto-
nem  Biemannem.  Následo-
valo přivítání zástupci Kato-

lického spolku pro výstavbu 
kostela,  pokladníkem  Igna-
zem  Hornem,  zapisovate-
lem  Augustem  Scholzem, 
knězem a předsedou spolku 
Adolfem Fickertem a místo-
předsedou  spolku  Herma-
nnem Streitem.

Samotný akt svěcení kostela 
začal v 10 hodin dopoledne. 
Během  něj  místní  pěvecký 
spolek  zanotoval  několik 
chorálů.  Poté  následovala 
mše svatá vedená litoměřic-
kým biskupem. Po skončení 
mše odešel biskup špalírem 
od kostela, tím bylo završe-

no rozloučení s ním a ukon-
čení pobožnosti. Odpoledne 
následovala lidová slavnost. 
Celého  aktu  svěcení  a  mše 
se  účastnily  davy  poutní-
ků,  mecenáši,  spolky místní 
i  přespolní,  přičemž  ná-
vštěvnost byla neuvěřitelná.

Anna Dařbujanová
kronikářka obce

Tento článek o historii kostela 
volně navazuje na texty Lubora 
Laciny a Jaromíra Jandy, uvedené 
v předchozích číslech Občasníků 
a v kostele na tabulích.

O kronice obce Bedřichova
Ze zákona (č. 132/2006 Sb., 
o kronikách obcí) mají vést 
všechny  obce  svou  kroni-
ku.  Historie  bedřichovské 
kroniky  sahá  do  dvacátých 
let 20.  století  (v  roce 1920 
vyšel  první  zákon  o  kro-
nikách),  originál  rukopisu, 
psaný německy a kurentem, 
je  uložen  v  jabloneckém 
archivu a může do něj na-
hlédnout  kdokoli.  Překlad 
a  přepis  německého  origi-
nálu je k dispozici na webo-
vé  stránce  obce.  Kroniku, 
resp. obecní pamětní knihu 
(Gemainde  Gedenkbuch), 
v plátěné vazbě s koženým 
hřbetem  psali  postupně 
tři  kronikáři  v  rozmezí  let 
1920–1939.

Autorem  prvních  zápisků 
se  stal  Edmund  Eduard 
Wohlmann,  vrchní  učitel 
v  Bedřichově.  Wohlmann 

se  narodil  v  Janově  Dole 
(v Liberci)  roku 1872 a po 
absolvování  učitelského 
ústavu  v  Litoměřicích  na-
stoupil  roku  1891  dráhu 
pedagoga.  V  Bedřichově 
působil coby učitel od roku 
1906,  zemřel  v  roce  1938. 
Wohlman  sepsal  úvod-
ní,  vlastivědně  zaměřené 
kapitoly  a  shrnul  historii 
obce do roku 1850. Po něm 
převzal  kronikářství  obce 
Richard  Fotr,  také  on  byl 
zdejším  vrchním  učitelem 
(pensionován v roce 1936). 
Kroniku  vedl  do  poloviny 
let třicátých, předtím půso-
bil jako učitel v České Lípě 
a snad i v Loučné (v Hrád-
ku nad Nisou). Patřil k čle-
nům Německého horského 
spolku  pro  Ještěd  a  Jizer-
ské hory. Po dvou vrchních 
učitelích  se  ujala  kroniky 
Hermina  Fotr,  na  ni  zbylo 

smutné  předmnichovské 
a předválečné období.

Kronika  se  psala  i  po  roce 
1945,  její zápisky jsou však 
tendenční  (podobně  ten-
denční,  hlavně  politicky, 
jsou  i záznamy z konce tři-
cátých  let  v  německé  kro-
nice) a nepravidelné. K sys-
tematickému  zapisování 
událostí  v  dějinách  obce 
došlo  v  novodobé  historii, 
zejména  zásluhou  doktora 
Lubora Laciny  (historika  li-
bereckého  Severočeského 
muzea),  který  vytvořil  tzv. 
zpětný zápis. Pan Lacina se 
pokusil vystihnout nejdůle-
žitější okamžiky obce, a tak 
souběžně  s  aktuálním  dě-
ním v obci pracoval na za-
chycení minulosti. Práce  to 
jistě  byla  obtížná.  Od  roku 
2016 vedu kroniku já, Anna 
Dařbujanová,  absolventka 

katedry  bohemistiky  v  Ústí 
nad Labem.

Jelikož  jsem do  té doby ne-
měla  přímou  zkušenost 
s  psaním  kroniky,  zúčastnila 
jsem se dvou školení kroni-
kářů. První seminář (Kronikář 
na prahu roku 2017) byl vě-
nován  obecné  problematice 
kronik,  zákonům  a  praktic-
kým návodům, druhý seminář 
(Obecní  kronika)  se  zaměřil 
na  vedení  kroniky  psané 
ručně  a  na  počítači  (včetně 
kroniky  webové)  s  přihléd-
nutím  k  aktuálním změnám 
v zákonech a platnosti GDPR. 
Na počátku roku 2018 jsem 
měla tu čest setkat se s kro-
nikáři  z  okolí  (Rychnova, 
Pulečného,  Maršovic,  Rádla 
ad.),  jednalo  se  o  historic-
ky  první  „Setkání  kronikářů 
Jablonecka“,  které  se  konalo 
v Jablonci nad Nisou.
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Efektivní výběr parkovného
V  roce 2017 činily tržby re-
kordních 6 573 398 Kč, což je 
více než dvakrát tolik oproti 
roku 2012 a skoro třikrát to-
lik než v roce 2009. Vděčíme 
tomu zejména nebývalému 
zájmu o  běžecké lyžování 
v posledních letech.

Příjem  z  obecních  parkovišť 
je, jak všichni víme, nemalým 
příspěvkem do příjmové stra-
ny  rozpočtu  obce.  V  posled-
ních  letech  díky  nim  téměř 
vyrovnáme  příjem  plynoucí 
z  daní  ze  státního  rozpoč-
tu. Tržby z parkovišť nám tak 
skoro  zdvojnásobí  obecní 
rozpočet!  Podrobnému  vy-
číslení  všech  nákladů  jsme 
se  věnovali  v  jednom  z  ob-
časníků v loňském roce, a tak 
pouze  kontujeme,  že  obec 
má  z  tržby  při  současném 
systému organizace parkovi-
ště skutečný příjem přibližně 
polovinu.  Ta  druhá  polovina 
jsou  náklady:  daně,  příspě-
vek  Jizerské,  o.p.s.,  na  úpra-
vu  tratí  a  všechny  provozní 

náklady.  Graf  na  této  straně 
ukazuje  tržby  v  jednotlivých 
letech za poslední desetiletí 
a  přibližné  náklady  spojené 
s  výběrem  parkovného. Veli-
ce  se  vyplatila  investice  do 
profesionálního a moderního 
parkovacího  systému  (insta-
lace byla provedena v prosin-
ci  2016).  Bez  něho  bychom 
to v loňském roce určitě ne-
zvládli a nepodařilo by se vy-
brat tržby v takové výši. 

V  tomto  článku  bychom  se 
ale spíše chtěli věnovat celé 
organizaci  parkoviště.  Tedy, 
kdo co má na starosti, jak je 
to zařízené a jak to funguje.  

Od  roku  2015  má  parkovi-
ště  na  starosti  obecní  úřad, 
před  tím  bylo  na  základě 
mandátní  smlouvy  svěřeno 
Jizerské,  o.p.s.  Celá  organi-
zace  parkoviště  včetně  se-
zónních  pracovníků,  servisu 
systému a finančních operací 
je podřízena přímo starostovi 
obce. Výběry  jsou  prováděny 

pracovnicemi  úřadu,  vždy  za 
účasti obecní policie. Organi-
zaci zaměstnanců má na sta-
rosti  přímo  starosta.  Během 
zimní  sezóny  je  na  každém 
parkovišti  (Centrál,  Maliník) 
ve  všední  dny  vždy  jedna 
osoba,  která  je  zodpovědná 
za  chod  parkoviště.  Během 
víkendů se o bezproblémový 
chod parkoviště a především 
o efektivní zaparkování všech 
aut  na  obou  parkovištích 
starají  další  brigádníci,  vždy 
celkem  minimálně  6  osob, 
ve špičkách však spíše 8. Vel-
kou  pomocí  jsou  pro  nás 
hasiči  z  Janova  nad  Nisou, 
kteří  zajišťují  ze  svých  řad 
většinu  brigádníků  na  zim-
ní  víkendové  špičky  a  také 
na  další  větší  akce  (jako  je 
např.  Jizerská 50, ČT Author 
Cup, MTB aj.). Vedle toho je 
třeba mít zaměstnance, kte-
rý drží pohotovost a vyjíždí 
na parkoviště během večera 
a noci, pokud je zde problém. 
Obec má uzavřenou servisní 
smlouvu s dodavatelem par-

kovacího systému, a pokud si 
s případnou poruchou nepo-
radíme  sami,  voláme  servis, 
který problém  řeší,  a  to buď 
na dálku  (přes online připo-
jení),  anebo  vyjíždí  technik 
na místo. Během dvou sezón 
jsme se naučili nový systém 
používat a poradíme si sami 
s  90  % problémů,  které  jsou 
způsobeny  především  drob-
nými mechanickými závada-
mi nebo konektivitou s inter-
netem. 

Takto zvolený systém organi-
zace parkovišť je pro obec ve-
lice výhodný, protože může 
flexibilně reagovat na aktu-
ální sněhovou situaci, a pak-
liže není sníh, nevznikají ani 
vysoké provozní náklady. Je 
ale samozřejmě závislý na 
lidech, kteří se o  parkoviště 
starají. Nutno říci, že za tři 
sezóny se podařilo najít op-
timální složení týmu. Tímto 
bychom chtěli poděkovat 
všem,  kdo se na provozu par-
koviště podílejí.  

Tržby Náklady * tržba roku 2018 je pouze do konce března 
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Jizerská 50 a Lampičkový závod
Termíny Jizerské 50 a Lampičkového závodu – argumenty pro a proti

Tento  článek  není  obhajo-
bou posunu termínu Jizerské 
50 z ledna na únor, nýbrž po-
kusem o objektivní zhodno-
cení  argumentů  pro  a  proti. 
Zaznamenali  jsme  po  obci 
mnoho  tvrzení,  že  posun 
termínu  Jizerské  50 z  ledna 
na  únor  je  chybou  a  že  to 
způsobí  komplikace  v  obci. 
Ano, je pravdou, že termín na 
začátku  ledna  byl  pro  obec 
i místní  podnikatele  výhod-

nější, a to z několika důvodů. 
Obec na začátku ledna Jizer-
ské  50  a  jejím  účastníkům 
zcela patřila, vše se podřídi-
lo tomuto tradičního závodu 
a  podnikatelé  měli  v  ještě 
slabší  sezóně  zajištěné  vy-
soké  tržby,  které  by  většina 
bez  konání  závodu  neměla. 
Tento  argument  také  obec 
prostřednictvím starosty tlu-
močila  organizátorům  ještě 
před rozhodnutím o posunu 

termínu.  Na  celou  akci  to-
hoto  dnes  již  legendárního 
závodu  je  třeba  se  podívat 
i  z  jiné  perspektivy  a  zce-
la  objektivně  a  z  nadhledu 
zhodnotit i argumenty, které 
hovoří pro přesun termínu na 
únor. Tím hlavním argumen-
tem  je  benefit  pro  samotné 
účastníky závodu – cca 7 ti-
síc  závodníků.  V  únoru mají 
nejen  větší  pravděpodob-
nost,  že  bude  dostatek  sně-
hu a závod se uskuteční, ale 
stihnou na závod natrénovat. 
Stihnou  najet  více  kilome-
trů.  To  se  nakonec  potvrdi-
lo  i  obsazeností  parkoviště 
v  Bedřichově.  V  lednu  jsme 
zaznamenali letos i vloni re-
kordní  tržby  přes  2  miliony 
Kč. Navíc  je prosinec za po-
slední  roky  poměrně  chudší 
na  sníh,  tedy  závodníci  po-
sun bez výjimky kvitují. Mají 
totiž  celý  měsíc  na  trénink 
k  dobru!  Také  pro  organi-

zátory  závodu  je  posun  do 
období, kdy je pravděpodob-
nost sněhu vyšší, výhodnější. 
Udržet  závod  v  tak  elitním 
klubu  by  jistě  nešlo,  pokud 
by  se  závod  každý  druhý 
nebo  třetí  rok  rušil.  Objek-
tivně  je  tedy  nutno  říci,  že 
na  přesunu  nejvíce  vydělali 
samotní  účastníci  závodu. 
Organizátoři mohou  klidněji 
spát. Obec Bedřichov, jak vid-
no, po dvou ročnících přesun 
také  bez  větších  problémů 
zvládne.  Jediní,  kteří  to neo-
cení, jsou místní podnikatelé. 
Ti se musí na začátku ledna 
více  snažit,  aby  měli  zákaz-
níky, ale tržeb srovnatelných 
s  těmi  z  období  konání  zá-
vodu  nejspíš  nedosáhnou. 
Upřímně  si  ale musíme  říct, 
že  nám  všem  sláva  závodu 
pomáhá  i  mimo  období  ko-
nání závodu. Díky závodu  je 
Bedřichov známější destinací 
a v zimě i v létě k nám proudí 
davy turistů i díky němu.

Přesun termínu Lampičkové-
ho závodu  (Night Light Ma-
rathon)  ze  silvestrovského 
období na začátek ledna byl 
motivován  přesunem  star-
tu  Jizerské 50 do února,  ale 
nejen  tím.  Ano,  jak  již  bylo 
napsáno  v  předchozích  od-
stavcích,  na  začátku  ledna 
máme  v  Bedřichově  o  něco 
prázdněji. Naopak na Silves-
tra je zde přeplněno. A právě 
na  požadavek  obce  došlo 
k  přesunu  termínu  závodu 
z nejexponovanějšího termí-
nu před Silvestrem na první 
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lednový  víkend.  Tradičním 
termínem konání Lampičko-
vého  závodu  v  předchozích 
letech  byl  datum  30.  pro-
since,  ale  již  v  letech  2015 
a  2016  nešlo  v  Bedřichově 
na  centrálním  parkovišti 
před závodem například vů-
bec  zaparkovat  a  účastníci 
závodu a organizátoři v obci 
nesehnali  ubytování.  Jizer-
ská,  o.p.s.,  která  je  pořada-

telem závodu, přišla pro rok 
2018  s  novým  konceptem 
– závod byl přesunut na prv-
ní lednový termín a byl pro-
dloužen  –  z  jednodenního 
večerního  závodu  na  dvou-
denní  se  třemi  starty.  Po-
mohlo to klidnému průběhu 
závodu a také možnosti, aby 
se  účastníci  závodu  v  obci 
ubytovali a strávili zde třeba 
celý víkend. 

Některá data ze závodu  
Jizerské 50 

 —  7 289 účastníků
 —  30 národností na startu
 —  5 hodin živého přenosu v České 
televizi

 —  1,2 milionu diváků sledovalo 
hlavní závod v televizi

 —  vyprodán doplňkový rodinný 
závod na 10 km

 —  trasa Jizerské 50 na Google 
Street View

 —  vybráno 500 tisíc Kč pro účely 
nadací

Některá data ze závodu  
Night Light Marathonu 

 —  2018 poprvé ve dvou dnech se 
zařazením tří závodů klasickou 
technikou

 —  na start pěti závodů se 
postavilo celkem 832 dospělých 
účastníků

 —  z toho bylo 429 startujících 
volně a 403 startujících klasicky

 —  dětské závody absolvovalo 
129 závodníků

Některá data ze sezóny  
Jizerské, o.p.s. 

 —  sezóna trvala prakticky celé 
čtyři měsíce

 —  rolby vyjely poprvé 
5. prosince 2017 a naposledy 
4. dubna 2018

 —  k plné úpravě tras byly 
k dispozici celkem čtyři rolby

 —  rolbaři strávili úpravami tratí 
v rozsahu 7 208 km přes 1 100 h

 —  lyžaři přispěli zakoupením 
samolepek do veřejné sbírky 
částkou přes 587 tisíc Kč
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ČERVEN

9.6. Antonínská pouť

9.6. Vodní Bedřichovský Bastard

16.6. Cyklopřejezd Jizerek

20.6. Olympijský běh

23.6. BoBoKolo

24.6. Decathlon Cup

30.6.–1.7. Český pohár horských kol

ČERVENEC

Nedělní mše  
v kostele sv. Antonína

SRPEN

Nedělní mše  
v kostele sv. Antonína

4.–5.8. Orientační běh

25.8. Jizerská 50 RUN

ZÁŘÍ

1.9. Sklářská slavnost na Kristiánově

15.9. Bedřichovský Bastard

22.9. Přechod Jizerek

23.9. Decathlon Cup

28.9. Drakiáda

ŘÍJEN

13.10. ČT Author Cup

LISTOPAD

4.11. BoBoběh

PROSINEC

2.12. Adventní setkání

5.12. Mikulášská nadílka

15.12. Bedřichovský Bastard

24.12. Půlnoční mše

26.12. Půjdem spolu do Betléma

Pozvánka na 
Antonínskou pouť
Sobota 9. června 2018 | Okolí kostela sv. Antonína
Navázání na dávné tradice obce již 12. rokem

Program:
10.00    slavnostní bohuslužba v kostele sv. Antonína
11.00   hry pro děti
12.00   Zlatý holky – zpívání v kostele
13.00   pohádka – Kočovné divadlo Rózy Blechové 
14.00   ukázka historického šermu a tance
15.00   možná přijde i kouzelník...
15.00–18.00   Retro Five – hraje k posezení u piva
18.30–22.00   Sonet band – večerní zábava

Celodenní doprovodné akce: řemeslné dílny a stánky, soutěže a hry, stříhání 
ovcí, lanovka pro odvážné, projížďky na koních a ukázka dřevosochání.

Srdečně Vás zve spolek Bedřichováci, z.s., za finanční podpory Obce Bedřichov.

Bedřichovské 
hudební léto
Sobotní koncerty  
v kostele sv. Antonína

Červenec a srpen

7.7. Cricket & Snail

14.7.  Luděk Vele za klavírního 
doprovodu Bohuslava Lédla

28.7. Jan Kříž a O´Band

18.8. Ladybirds

25.8.  Zámecké saxofonové 
kvarteto
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