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Vážení obyvatelé a návštěv-
níci Bedřichova,

dostává se Vám do ruky další 
číslo  Bedřichovského  občas-
níku. Na následujících strán-

kách  naleznete  informace 
o dění v Bedřichově, plánech 
a  realizacích, a  také pozván-
ku  na  nadcházející  kulturní 
a  sportovní  akce.  Pokud  Vás 
v Bedřichově něco trápí nebo 

máte nápad na vylepšení, tak 
neváhejte  a  sdělte  nám  to 
buď osobně na obecním úřa-
du v úředních hodinách, ane-
bo napište. Budeme se Vašimi 
podněty  zabývat  a  třeba  se 

nám  společně  podaří  Bedři-
chov posunout k zase o něco 
krásnějšímu místu pro život…

Petr Holub
starosta
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ZASTUPITELSTVO

Prohlášení zastupitelstva obce 2018–2022
Po komunálních volbách v loňském roce se zastupitelé shodli na níže uvedených prioritách 
a zavázali se pracovat na jejich realizaci. Na svém prvním zasedání to všichni stvrdili svým 
hlasováním pro usnesení č. 15/2018.

Programové prohlášení zastupitelstva  
obce Bedřichov 2018–2022

Schváleno usnesením č. 15/2018 z 1. ustavujícího zasedání  
Zastupitelstva obce Bedřichov, konaného 30. 10. 2018.

Níže uvedené body jsou výsledkem průniku názoru zastupitelů obce Bedřichov. Zastupitelé obce 
Bedřichov se zavazují konat v duchu těchto programových priorit a svojí činností přispět k jejich naplnění.

1. Infrastruktura obce

Pokračovat v projektování a výstavbě chodníků 
podél hlavní komunikace. Stavět další 

pěšiny a cesty jako spojnice pro pěší uvnitř 
obce. Pokračovat v projektování a výstavbě 
kanalizace a vodovodu. Řešit dopravu v obci 
snížením rychlosti a zajištěním opatření pro 

vynucení jejího dodržování. Opravovat, udržovat 
a vylepšovat komunikace, mosty, kamerový 

systém, dětská hřiště a parky.

2. Stadion Bedřichov

Na základě zkušenosti se stávajícím stavem 
dořešit plochu stadionu (odvod vody, zatravnění, 
zarovnání terénu apod.). Opravit tenisové kurty. 
Vybudovat Bike Skill centrum nad stadionem, 
popřípadě vybudovat multifunkční hřiště. 

S pomocí dotace a partnerů zajistit realizaci 
zasněžovacího systému.

3. Jizerská, o.p.s.

Ponechat jako hlavní činnost úpravu stop 
Jizerské magistrály. Společně dobudovat stadion 
a zasněžování. Řešit s ředitelkou a správní radou 
prostor pro vybudování zázemí pro rolby (vybrat 

místo, projekt, finance). 

4. Sjezdový areál

Vést jednání s majitelem vleků (TJ Bižuterie) 
o dalším postupu v areálu s cílem zajistit 
potřebnou investici do areálu. Na základě 

těchto jednání postupovat dále. Být partnerem 

a v případě potřeby aktivně spolupracovat 
v odstraňování problémů bránících rozvoji areálu.

5. Územní plán obce

Neotevírat územní plán obce. Pouze výjimečně, 
a to pouze pokud půjde o zásadní strategický 

zájem obce.

6. Turistický ruch

Podporovat turismus přes infocentrum. 
IC spolupracuje s ubytovateli a podnikateli. 

Pokračovat v projektech (stezky, jejich 
propojení, okolní cíle pro turisty, prodej).  
Zajistit další ½ úvazek pro zaměstnance  

a větší prostory v budově. 

7. Kultura a sport

Podporovat spolek Bedřichováci (tradiční akce), 
přes kulturní komisi podporovat i další akce 

(drakiáda, perníčky, zájezdy ad.). Poskytovat dotace 
z rozpočtu na další akce (např. Decathlon Cup). 

Otevřenost dalším podnětům.

8. Ostatní

Dbát o vzhled obce a udržovat čistotu. 
Ekonomickou aktivitu obce (parkoviště, pronájmy) 
řídit efektivně s cílem, aby vydělané prostředky 
byly investovány zpět do obce. Snažit se působit 
jako spojnice mezi různými zájmy obyvatel–

např. podnikatelů a nepodnikatelů. Apelovat na 
vzájemnou toleranci a ohleduplnost.

V Bedřichově 30. 10. 2018
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Uklízíme po náročné zimě
Do Bedřichova se po šesti letech vrátila zase pořádná zima a bylo to znát během ní a také 
teď na jaře…

Nejprve  je  třeba  poděkovat 
všem občanům za trpělivost, 
protože  s  přívalem  sněhu 
jsme  se  potýkali  sice  sta-
tečně, ale v období, kdy spad 
sněhu byl enormní, nám sa-
mozřejmě kapacity nestačily 
natolik, aby bylo vše ideální. 
Objektivně  musíme  ale  za 
zimní údržbu za nás všechny 
poděkovat a stejný názor má 
drtivá  většina  Vás  všech  – 
děkujeme za  pochvalné do-
pisy, které jsme během zimy 
dostali. Nyní si  jen můžeme 
přát,  aby  ta  nadcházející 
zima  byla  stejně  bohatá  na 
sníh, nebo ještě bohatší…

Podle  očekávání  je  jaro  za-
slíbeno  opravám,  kterých  je 

opravdu hodně. Opravujeme 
a vyměňujeme ploty, obrub-

níky,  zvelebujeme  dětská 
hřiště,  odstraňujeme  popa-
dané stromy apod. Jsme rádi, 
že  nás  také  upozorňujete 
na  věci  kolem Vašich  domů 
nebo věcí, kterých si všimne-
te  během  Vašich  vycházek. 
Více očí více vidí a rádi opra-
víme vše  tak,  aby Bedřichov 
neztrácel na kráse.

4. května 2019 byl vyhlášen 
úklid  Bedřichova,  přičemž 
se ho zúčastnilo asi 30 ob-
čanů, což není až tak špatné. 
Všem děkujeme a věříme, že 
ostatní uklízí raději neorga-
nizovaně…

Rušení klidu a pyrotechnika ve vyhláškách
Opět přichází letní období, kdy v obci začíná aktivita kultivování Vašich nemovitostí nej-
různější stavební činností a také aktivita zahradních strojů. Všechny občany žádáme, aby se 
zdrželi používání hlučných strojů v době pracovního klidu (v neděli a o svátcích), v případě 
porušení  se vystavujete postihu pokutou, protože konáte v  rozporu  s obecní vyhláškou. 
Dále upozorňujeme, že v obci platí zákaz používání zábavné pyrotechniky, to opět upravuje 
obecní vyhláška, a mimo Silvestra platí zákaz. Předem děkujeme za ohleduplnost.

Nový kamerový systém jako prevence kriminality
V  letošním  roce  budeme 
instalovat  nový  kamerový 
systém  v  obci.  Důvodem  je 
poměrně  vysoká  zastaralost 
stávajících  kamer  a  také  to, 
že  bychom  chtěli  prostřed-
nictvím  kamer  napomoci 
některým  turisticky  expo-
novaným místům. Kamerový 
systém  bude  tedy  prioritně 
sloužit  k  prevenci  krimina-

lity.  Kamery  budou  umět 
zaznamenat  nejen  pohyb 
v  jejich  zorném  úhlu,  ale 
také identifikovat registrační 
značky  projíždějícího  vozu, 
a to i v noci. Toto nové zaří-
zení  výrazně  usnadní  práci 
policie  při  řešení  některých 
deliktů.  Přestože  kriminalita 
v obci výrazně klesla oproti 
předchozím létům, je na mís-

tě být ve střehu. Další funkcí 
některých  kamer  bude  zvý-
šení  informovanosti  o  pro-
vozu v Bedřichově. Například 
na parkoviště budou poříze-
ny kamery, které umožní po-
tencionálním  návštěvníkům 
získat  lepší přehled o  stavu 
parkovacích  ploch.  Celková 
investice nepřesáhne částku 
200 tisíc Kč.
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Bedřichovská lyžařská trať Hanse Schmida
Jak nádherné je sledovat vývoj zimních sportů v Bedřichově a s tím spojených aktivit, jejichž 
cílem bylo zlepšit dostupnost hor pro veřejnost. Značné úsilí v tomto ohledu vyvinuly Němec-
ký horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory a Spolek přátel přírody, oba se svými místními 
skupinami, které měly ve své gesci okolí Bedřichova.

Německý  horský  spolek  pro 
Ještědské a Jizerské hory měl 
od počátku jasné cíle – vysta-
vět síť cest do hor a do hlub-
ších  částí  lesů,  do  té  doby 
byly po  Jizerkách především 
cesty určené revírníkům, ná-
sledně  vyznačit  konkrétní 
cesty pro turisty a zpopulari-
zovat je. S tím souvisela po-
třeba vzniku kartografického 
materiálu, začaly se vytvářet 
turistické mapy se zákresem 
tras a v prodeji se objevova-
ly první regionální turistické 
průvodce.  S  podporou  spol-
ku  byla  iniciována  instala-
ce  dvou  meteorologických 
budek  v  Liberci,  jedna  stojí 
přímo  u  radnice  v  centru 
města, druhá na okraji Liber-
ce  v  Lidových  sadech,  tam 
bylo  také  hlavní  nástupní 
místo  na  trasy  vedoucí  do 
Rudolfova,  Bedřichova  a  Ji-
zerských  hor.  Meteobudky 
sloužily k předpovědi počasí 
pro laickou veřejnost, lidé se 
podle  nich  rozhodovali,  zda 
má  vůbec  smysl  vyrazit  na 
výlet nahoru do hor.

Zde  je  možná  vhodné  při-
pomenout, že lidé pracovali 
šest  dní  v  týdnu,  volný  čas 
tedy  nastával  během  so-
botního odpoledne a nedě-
le.  I  z  těchto  důvodů  vzni-
kaly  na  horách  turistické 
chaty  s  možností  přespání 
za  velice  nízkou  cenu,  ta-
ková  bouda  vznikla  též  na 

Královce,  Naturfreunde-
haus  (Prezidentská  chata), 
kterou vystavěl Spolek přá-
tel  přírody.  K  ubytovnám 
bylo  třeba  se  nějak  dopra-
vit,  zpravidla  pěšky  přímo 
z měst, jelikož většina míst-
ní autobusové dopravy jez-
dila pouze o nedělích. 

Mnoho  z  cest,  které  nejen 
Německý  horský  spolek  vy-
tvořil,  používáme  dodnes, 
mnoho  cest  však  zcela  za-
niklo. U některých cest si již 
neuvědomujeme  ani  jejich 
poslání,  protože  měly  pů-
vodně  účel  např.  obchodní, 
pro  myslivce,  poutní  nebo 
sloužily  k  tahání  dřeva,  jiné 
byly turistické, určené pěším, 
další byly určeny k oblíbené-
mu  sáňkařství  nebo  ježdění 
na bobech.

Hans-Schmid Skiweg
Na počátku třicátých let přišel 
horský spolek s tím, že by bylo 
dobré  vybudovat  cestu,  kte-
rá  by  spojila zimní  turistické 
centrum Bedřichov s tak vel-
kým městem, jako je Liberec. 
Lyžování  všeho  druhu  bylo 
na  vzestupu  a  do  hor mířilo 
na víkendy (i z fabrik) čím dál 
více  lidí.  Po  kopcích  se  hoj-
ně stavěly a otevíraly horské 
boudy  s  rozhlednami.  Nová 
cesta  měla  pomoct  s  „odba-
vením“  turistů-lyžařů  z  hor 
v zimě, v létě se s ní počítalo 
pro tradiční pěší turistiku.

Místní  jednosměrná  lyžař-
ská  trať,  skoro  by  se  dalo 
říci  sjezdovka,  známá  jako 
cesta Hanse Schmida  (Hans-
-Schmid Skiweg) byla vysta-
věna  v  letech  1933–1937. 
Projekt  výstavby  byl  rozdě-
len  mezi  Německý  horský 
spolek  a  Spolek  přátel  pří-
rody.  Trať  vedla  z  Královky 
nedaleko  rozhledny  a  chaty 
Naturfreundehausu  směrem 
k Lesní chatě, ležící v tehdej-
ším  Horním  Bedřichově  na 
prostranství  s  loukami,  tra-
sovaná byla po hranici revíru. 
Pak  pokračovala  přes  Bedři-
chov na Malinový vrch  a do 
Rudolfova a dále do Liberce. 
Spolek přátel přírody měl na 
starosti výstavbu horní části 
cesty, tj. po Bedřichov.

Lyžařská  trať  byla  i  tak  sta-
věna po etapách. První úsek 
se  otevřel  veřejnosti  z  Ru-
dolfova  do  Liberce  –  Lido-
vých sadů v roce 1933. Poz-
ději  byla  trasa  prodloužena 
až do Bedřichova do oblasti 
zvané Hahn (1937), tato be-
dřichovská  část  byla  téměř 
dostavěna už na  konci  roku 
1936,  chybělo  jen  „několik“ 
metrů. Téměř souběžně s ru-
dolfovskou částí se budovala 
lyžařská trasa z Královky (asi 
od roku 1933).

Předání veřejnosti
Otevření cesty Hanse Schmi-
da  připadlo  na  21.  srpen 

roku  1937.  Nejednalo  se 
o  pompézní  oslavu,  spíše 
o  předání  cesty  veřejnos-
ti  k  užívání,  a  to za  přítom-
nosti zástupců státních lesů 
(revíru),  představitelů  obcí, 
kterých  se  výstavba  trasy 
týkala, a za přítomnosti čle-
nů  Německého  horského 
spolku  včetně  jednotlivých 
sousedících místních skupin, 
předně z Jablonce nad Nisou, 
dále  členů  ostatních  turis-
tických a sportovních spolků 
a  obyvatel.  Předání  trati  na 
Liberec  proběhlo  přesně  ve 
4 h 30 minut odpoledne na 
vršku nad Bedřichovem, kde 
tehdy bývala zastávka auto-
busu Weberova chata.

Něco málo technických 
parametrů
Trasa  z  Bedřichova  vedla 
přes  tzv.  Hahn,  Jägerweg 
a  Ottenfloß.  Byla  to  jed-
nosměrná  lyžařská  trať, 
v  létě  však  sloužila  pěším 
v  obou  směrech.  Nejezdi-
lo se po ní na kole, k  tomu 
sloužila hlavní silnice.

V  únoru  roku  1937  měla 
ještě  provizorní  značení,  po 
otevření obdržela své speci-
fické značení: na žlutém poli 
se  nacházely  červené  ob-
délníky.  Po  trase  nechyběly 
jednak  značky  upozorňující 
na  jednosměrnost  trati,  ta 
byla  totiž  určena  k  snadné, 
bezpečné  a  rychlé  dopravě 
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do města  Liberce  na  lyžích, 
a  jednak  značky  zákazové. 
Vzhledem  k  prudkým  pa-
sážím  profilu  trasy  bylo  sil-
ně  žádoucí,  aby  se  jednalo 
o cestu jednosměrnou shora. 
Jako  zákazové  byly  instalo-
vány  žluté  tabule  se  třemi 
červenými  body,  znamenaly 
zákaz jízdy či chůze ze zdola. 
Souběžně  s  touto  lyžařskou 
tratí byly vyznačeny cesty pro 
pěší  turisty  a  ostatní,  např. 
hřebenovka.  Pěší  chodili  po 
tzv.  Rudolfsthaler  Steilweg 
(příkrá  cesta  od  Strážného 
buku  do  Rudolfova),  po  sil-
nici a po Jägerweg. Taky bylo 
zpřesněno,  jak  se  na  „sjez-
dovce“  chovat  a  co  všechno 
dodržovat, značných omeze-
ní  se  dočkali  svážeči  dřeva. 
Na celé lyžařské trase platil 
úplný zákaz sáňkování. Sáň-
kaři  měli  cesty  přes  Harcov 
a do Kateřinek, cyklisté pou-
ze po silnici pro automobily.

Úsek  z  Bedřichova  měřil 
1 447 m, šíře byla celé 4 m. 
Cesta  byla  osazena  23  od-
vodňovacími kanálky. Celko-
vá  délka  trasy  z  Bedřichova 
do Liberce přesahovala leh-
ce 4 km. Hlavním stavitelem 
byl  Josef  Hannich  z  Bedři-
chova, úsek k Hahnu vystavěl 
za 29 týdnů za pomoci sed-
mi dělníků. Na výstavbu cest 
probíhaly  celoroční  sbírky, 
které se konaly především za 
slunných  nedělních  dní  na 
dvou  místech,  v  Bedřichově 
a v Rudolfově.

Média o lyžařské trati
Informace  o  aktuální  vý-
stavbě a posléze o možnosti 
využívání  cesty  poskytova-
ly  lokální  noviny  Jablonec-

ka  i  Liberecka  v  rubrikách 
s  turistikou,  sportem  nebo 
spolkovým životem. Realiza-
ci celého projektu provázely 
veřejné sbírky,  jak bylo uve-
deno  výše.  Již  tehdy  v  tisku 
šlo však nalézt reklamy s tex-
ty typu „Běžkaři, přispějte na 
své  lyžařské  trasy“  a  články 
o  provozu  (pravidlech,  výš-
ce  sněhové pokrývky apod.). 
Vedle novin vycházely důle-
žité  informace  v  ročenkách 
spolků  a  v  dalších  médiích. 
Paradoxně již v zimní sezóně 
1937/38 se objevil problém 

se  sněhem  od  Rudolfova 
k Liebiegově výšině, násled-
kem  toho  byla  lyžařská  trať 
mimo provoz.

Po kom měla trať jméno?
Hans Schmid působil od roku 
1933  jako  předseda  Němec-
kého  horského  spolku,  tehdy 
nahradil  předešlého  předse-
du Gustava Wünsche. Schmid 
v  horském  spolku  zprvu  za-
stával  post zástupce předse-
dy, souběžně také pokladníka, 
povoláním  byl  však  bankov-
ní  úředník,  působil  v  Liberci. 

V ročenkách horského spolku 
od  něj  můžeme  nalézt  pře-
hršel  příspěvků  k  aktuálním 
plánům  tohoto  uskupení, 
stavební  činnosti,  dále  výčty 
hospodaření, ale  též  fotogra-
fie  z  různých  akcí.  Ve  spol-
ku  měl  na  starosti  oddělení 
zimních sportů, byl ve výboru 
výstavby  tras  a  výboru  pro 
výlety.  Jako  předseda  spolku 
měl přehled  i o zotavovnách 
pro dívky i chlapce v Černou-
sích,  Josefově  Dole,  Královce 
a Kristiánově nebo o výletech 
pro  školní  žactvo,  na  kterém 
se aktivně podílel. Pro nás je 
důležité,  že  byl  jakýmsi  „ini-
ciátorem“  bedřichovské  trati 
vedoucí  do  Liberce.  Po  roce 
1945 se tento oficiální název 
trasy nepoužíval a poté nená-
padně vytratil, ve starších ma-
pách  před  druhou  světovou 
válkou ovšem označení Hans-
-Schmid Skiweg najdeme.

Anna Dařbujanová
kronikářka obce

Lyžování v Rudolfově 40. léta 20. století, soukromý archiv MR

Naturfreundehaus na Králově výšině, soukromý archiv AD
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Obec Bedřichov získala ocenění v soutěži Zlatý erb
25.  března  2019  předal 
hejtman  Libereckého  kraje 
Martin  Půta  ceny  vítězům 
21.  ročníku  krajského  kola 
soutěže Zlatý erb 2019. Jed-
ná se o ocenění za nejlepší 
webové  stránky  a  elektro-
nické  služby  měst  a  obcí 
v  jednotlivých  kategoriích. 
V  Libereckém  kraji  se  při-
hlásilo  17  projektů,  v  Čes-
ké  republice  pak  celkově 
435 obcí a měst.

Obec  Bedřichov  si  odnes-
la  v  kategorii  SMART  CITY 
A  NEJLEPŠÍ  ELEKTRONICKÁ 
SLUŽBA cenu za 3. místo – za 
zasílání SMS informací.
www.zlatyerb.cz

Certifikace informačního centra – A.T.I.C. ČR
Informační centrum v Bedři-
chově bylo v roce 2018 cer-
tifikováno v systému Jednot-
né  klasifikace  turistických 
informačních  center  ČR  na 
dobu dvou let, během níž je 
činnost  infocentra kontrolo-
vána  jednotlivými  regionál-
ními  zástupci  (členy  Rady 

A.T.I.C. ČR, případně pověře-
nými členy A.T.I.C. ČR).

Klasifikace a certifikace  turi-
stických  informačních center 
(TIC)  je  vytvořena  tak,  aby 
každé  TIC  bylo  hodnoceno 
podle rozsahu a šíře poskyto-
vaných služeb. Za tímto úče-

lem  jsou  stanoveny  katego-
rie  s  definovaným  rozsahem 
provozu  služeb,  které  spolu 
se  základními  minimálními 
standardy určují  požadovaný 
rozsah služeb nabízených in-
formačními centry.

Podle  této  klasifikace  patří 
bedřichovské informační cent-
rum do kategorie C. Co to přes-
ně podle definice znamená?

Naše informační centrum:
 —  splňuje minimální standardy pro činnost 
turistických informačních center,

 —  je otevřeno sezónně nebo celoročně, minimálně  
pět dní v týdnu, minimálně 30 hodin týdně,

 —  má pracovníky, kteří hovoří alespoň jedním 
světovým jazykem,

 —  eviduje počet klientů (návštěvníků) písemným nebo 
elektronickým záznamem,

 —  má vlastní informační databázi v elektronické 
podobě, u které provádí průkaznou aktualizaci,

 —  poskytuje informace o místě svého působení  
(obec, město, kulturní, případně přírodní památka).

www.aticcr.cz
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Certifikace informačního centra – prodejna se značkou 
„Regionální produkt Jizerské hory“
Od letošního roku patří infor-
mační centrum v Bedřichově 
k prodejnám, které smějí být 
označeny  logem  „Regionální 
produkt Jizerské hory“.

Obec  Bedřichov  podepsa-
la  Smlouvu  o  využívání 
ochranné známky Regionální 
produkt Jizerské hory s MAS 

Frýdlantsko, z.s., jako s vlast-
níkem  registrované  ochran-
né  známky  teprve  v  květnu 
letošního roku.

Smlouvou  jsme  se  zavázali 
k prodeji výrobků od nejméně 
třech nositelů značky Regio-
nální  produkt  Jizerské  hory. 
Avšak  tuto  podmínku  splňu-

jeme  již  od  minulého  roku, 
a  tudíž  podepsání  smlouvy 
bylo pouhou formalitou.

Přijďte  si  do  informačního 
centra vybrat suvenýr od ši-
kovných výrobců z Jizerských 
hor  (PERLEX  Bijoux  Jablo-
nec,  s.r.o.;  JM  KORAL,  s.r.o.; 
Kitl, s.r.o.) a zapojte se s námi 

do šíření slávy značky Regio-
nální produkt Jizerské hory.

www.jizerske-vyrobky.cz

Nové zboží v infocentru s logem Bedřichova
Nejen  Bedřichovští  ocení 
žhavou  novinku  z  prodej-
ního  sortimentu  informač-
ního  centra.  Po  vlaječkách 
od  české  firmy  LIBEA,  s.r.o., 
jsme rozšířili nabídku o bílé 
hrnky od firmy Český porce-
lán Dubí, a.s.

Kávový hrneček s podšálkem 
lze zakoupit za 180 Kč a ča-
jový hrnek pak za 140 Kč, oba 
typy  jsou  ozdobeny  znakem 
Bedřichova.
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Letos se zahájí rekonstrukce obecního úřadu
Na konci léta by mělo dojít k zahájení rekonstrukce budovy obecního úřadu. Zastupitelstvo 
jedná o řešení prostor obecního úřadu již více než tři roky. Před dvěma lety byla vybrána va-
rianta rekonstrukce stávající budovy, a to především z důvodu finanční únosnosti takovéto in-
vestice pro obecní rozpočet. Bude vytvořena zasedací místnost v prvním patře, infocentrum se 
dočká rozšíření a zmodernizování, dojde také na rozšíření nyní nedostatečných skladovacích 
prostor a bude vytvořena samostatná kancelář pro Jizerskou, o.p.s. Již před létem by mělo dojít 
k úpravě zahrady za domem, kde budou vytvořena parkovací místa pro zaměstnance úřadu, 
což by mělo pomoci parkovací kapacitě pro občany a návštěvníky infocentra.

Projekt  rekonstrukce  byl  za-
slán s žádostí o dotaci na mi-
nisterstvo  pro místní  rozvoj, 
které v  loňském roce vypsa-
lo  dotační  titul  na  finanční 
podporu  rekonstrukcí  obec-
ních  budov.  Netrpělivě  tedy 
čekáme,  zda  se  nám  podaří 

s projektem uspět, aby se re-
konstrukce pro obecní rozpo-
čet stala finančně únosnější. 
Není  žádným  tajemstvím, 
že  podmínkou  rekonstrukce 
byla dohoda s nájemníky stá-
vajícího bytu v  budově,  pro-
tože rekonstrukce již s bytem 

nepočítá. Nakonec  se zastu-
pitelé  rozhodli  jít  smírnou 
cestou a přistoupili na návrh 
nájemníků,  obec  proto  po-
skytla  nájemníkům  půjčku 
ve výši 800 tisíc Kč. Tato do-
hoda  sice zatíží  letošní  roz-
počet  částkou  800  tisíc  Kč, 

ale  obec  nic  neztratí,  pení-
ze  získá  zpět  včetně  úroku 
v  příjmech  rozpočtů  násle-
dujících  let.  Pokud  by  k  do-
hodě nedošlo, čelili bychom 
riziku  soudních  sporů,  které 
by  se  mohly  vléct  dlouhé 
měsíce až léta.

280

378/4

378/1

274

378/10

174

BŘÍZA

JALOVEC

SMRK

STUDÁNKA HL.1m

SMRKSMRK

JAVOR

SMRK

SMRK

 +0,000

+0,020

-0,170

-1,140

ŽUL.KÁMEN

JEDLE

TŮJE

KALINA

TŮJE

BOROVICE

+1,870

+2,130

+2,230

+2,430

+2,820

+2,220

+1,390

+1,570

+1,790 +2,070

+1,630
+2,850 +2,930

+2,720

+2,480

Pohled s vrchu na budovu a zahradu
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toaleta

úložný prostor

1.3 m2

společenská místnost

41.3 m2

OPS

30.0 m2

1.3 m2

zádveří
1.3 m2

kuchyň. kout a spol. prostor
17.2 m2

A

A´

sklad

infocentrum

25.4 m2

toaleta muži toaleta ženy

předsíň

chodba

3.6 m2

12.0 m2

kancelář 

20.6 m2

kancelář OÚ
kuchyň.kout

4.1 m2

zádveří

archiv

5.1 m2

předsíň

A
A´

mříž

úklid3.5 m2 1.2 m2

2.4 m21.9 m2

5.0 m2

7.4 m2

12.0 m2

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP
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Jak nakládat s odpadem v obci
Vážení občané, chataři a chalupáři, dovolujeme si Vás  informovat o  tom,  jak vhodně a kde 
přesně třídit odpady v obci Bedřichov.

I.  Směsný odpad 
popelnice – zpoplatněné

Popelnice si můžete objednat na obecním úřadě, poplatky spojené s jejich odvozem jsou vypsány v tabulce (viz níže).

Ceník platný od 1. 1. 2019

velikost nádoby četnost svozu cena celkem s DPH nad 65 let ½ celku

60 litrů
1× týdně 2 100,00 Kč 1 050,00 Kč

1× za 14 dní 1 600,00 Kč 800,00 Kč

80 litrů
1× týdně 2 500,00 Kč 1 250,00 Kč

1× za 14 dní 1 700,00 Kč 850,00 Kč

110, 120 litrů
1× týdně 2 800,00 Kč 1 400,00 Kč

1× za 14 dní 1 900,00 Kč 950,00 Kč

240 litrů
1× týdně 5 300,00 Kč 2 650,00 Kč

1× za 14 dní 3 600,00 Kč 1 800,00 Kč

660 litrů
1× týdně 14 000,00 Kč 7 000,00 Kč

1× za 14 dní 9 700,00 Kč 4 850,00 Kč

1 100 litrů
1× týdně 21 200,00 Kč 10 600,00 Kč

1× za 14 dní 15 300,00 Kč 7 650,00 Kč

120 KOMBI

240 KOMBI

2 400,00 Kč

4 500,00 Kč

II.  Směsný odpad  
modrobílé pytle – zpoplatněné

V případě, že nemáte objednanou popelnici či Vám její 
objem nestačí, je možnost zakoupit si pytle na směsný 
komunální odpad. Tyto pytle  lze přistavit v den svozu 
k popelnicím, nejlépe však vložit do drátěného boxu na 
stanovištích tříděného odpadu.

Pytle na směsný komunální odpad jsou k dostání v kan-
celáři obecního úřadu, v informačním centru, v bufetu na 
Centrálním parkovišti nebo v potravinách U Pošty.

Ceny modrobílých pytlů na směsný odpad

malý 60 l 40 Kč

velký 110 l 70 Kč

Vítězství Bedřichova v třídění odpadu!

Obec  Bedřichov  na  konci  května  opět  obdržela  cenu 
v soutěži Zlatá popelnice 2018 za třídění odpadu v ka-
tegorii obcí do 500 obyvatel, kterou pořádá Liberecký 
kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.

Nádherné první místo je navíc ohodnoceno šekem na část-
ku 20 tisíc Kč, tu obec jako vždy náležitě promění tak, aby 
z tohoto ocenění mělo užitek co nejvíce občanů Bedřicho-
va. V tomto již 14. ročníku soutěže si vedl Bedřichov velice 
dobře,  je třeba připomenout, že obec se soutěže účastní 
pravidelně, minulý rok skončila na druhém místě, v soutěži 
za rok 2016 byla první a obdržela též ocenění Skokan roku.

Všem,  kteří  třídí  a  dobře  třídí,  tímto  velice  děkujeme 
a těšíme se na další sběry!
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III.  Tříděný odpad 
kontejnery – zdarma

Kontejnery  různých  barev  se  nacházejí  v  klecích  na 
odpad na stanovišti u Centrálního parkoviště a u par-
koviště Nisa.

Druhy kontejnerů

žlutý kontejner pouze PET lahve

modrý kontejner papír

bílý zvon bílé sklo

zelený zvon barevné sklo

IV.  Tříděný odpad  
pytle – zdarma

Další  variantou  třídění  odpadu  jsou  pytle  na  tříděný 
odpad.  Pytle  se vkládají  pouze do drátěných boxů na 
stanovištích tříděných odpadů.

Pytle na tříděný odpad jsou k dostání zdarma v kance-
láři obecního úřadu, v informačním centru, v bufetu na 
Centrálním parkovišti nebo v potravinách U Pošty.

Druhy pytlů

žluté plasty z domácností

oranžové nápojové kartony  
krabice od džusů, mléčných výrobků apod.

tmavě 
šedé

kovové obaly 
nápojové plechovky, plechovky od potravin, 
nádoby od kosmetiky a ostatní kovové obaly

 průhledné

textil 

patří sem  –  nepotřebné ošacení, ložní prádlo, 
záclony, bytové textilie, ručníky, 
ubrusy, párovaná nositelná obuv, 
funkční textilní hračky 

nepatří sem  –  koberce, matrace, molitan, stany, 
spací pytle, netextilní materiály, 
výrazně znečištěné a mokré textilie)

Upozornění! Drátěné boxy neslouží k odkládání jiných 
než výše uvedených druhů pytlů.
DO PYTLŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD  (žluté, oranžové,  šedé, 
průhledné) NEDÁVEJTE ODPAD SMĚSNÝ!

Kdo nemá svou vlastní popelnici, musí si pytle opatřit 
nebo si svůj odpad odvézt s sebou!

Děkujeme všem ukázněným,  
neukázněné budeme pokutovat.

V. Biodpad 

Od 17. 4. 2019 je možné odkládat bioodpad ze zahrady 
(tráva, listí, drobné větve, kompost) zdarma na pozemek 
p.p.č. 163/6  (za bývalými Vykypělovými),  informace na 
tel.: 721 675 080.

Otevírací doba

středa: 15–18 h

sobota: 14–17 h

S sebou

občané občanský průkaz  
s trvalým pobytem v Bedřichově

majitelé 
nemovitostí

občanský průkaz  
a výpis z katastru nemovitostí  

(dostupné na internetu–nahlížení do KN)

Děkujeme všem za spolupráci a ochotu společně tvořit 
příjemné životní prostředí v naší obci. 

Nově kontejnery na bioodpad
V Bedřichově vznikla  nová  služba,  která  se zaměří  na 
sběr a další využití biodpadu, zajištění sběru bude reali-
zovat firma KISSES PLUS, s.r.o.

Na  bioodpad  vzniknou  nové  sběrné  kontejnery,  svoz 
bude v předem určených termínech a v místech, o kte-
rých  budou občané Bedřichova  informováni  prostřed-
nictvím sms rozesílaných obcí. Tato služba je pro obča-
ny Bedřichova zcela zdarma a  jde především o to, aby 
se předcházelo pálení listí či trávy a aby byl bioodpad 
dále využíván ke kompostování, a tak se vracel zpět do 
přírody.  Kontejnery  budou  čitelně  označeny  nápisy,  co 
do nich přesně patří.

Mimo vybrané  termíny,  kdy budou  kontejnery dočasně 
(cca 6krát za období od května do listopadu) umístěny 
v  různých  částech  obce,  bude  možné  ve  vybrané  dny 
dovézt bioodpad do deponie na pozemku pod bývalým 
domem Vykypělů, zde budou kontejnery umístěny trvale. 

V nejbližších dnech budou občanům Bedřichova doru-
čeny do  schránek  informační  letáky  o  této nové  služ-
bě. Velmi děkujeme za využívání této služby, věříme, že se 
osvědčí a že budeme mít Bedřichov zase o něco hezčí. 

Tomáš Fotul
KISSES PLUS, s.r.o. 
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STADION

Biketrail Bedřichov 

s pomocí dotace od Nadace ČEZ

Od jara je budován okruh na 
horská  kola,  tzv.  flow  trail, 
v prostoru louky nad stadio-
nem. Jedná se o okruh, který 
je určen především pro děti 
a mládež, obsahuje stoupací 
část  a  následný  sjezd  přes 
nejrůznější  prvky.  Níže  si 
můžete prohlédnout nákres. 
Díky úzké spolupráci s Jizer-
skou  50  se  podařilo zajistit, 
že  během  letošního  závodu 
Jizerské 50 byl tento projekt 
zařazen jako hlavní příjemce 
finanční  dotace  od  Nadace 
ČEZ.  Celkově  jsme  získali 
sumu 270 174 Kč, což odpo-
vídá zhruba polovině nákla-
dů celé akce. Děkujeme.

STOUPACÍ TRAIL

stávající hřiště

TECHNICKÁ SEKCE

BIKETRAIL 

rock garden

boule do klopenky

ZKRATKA

lavice

klopenka

klopenka klopenka
postupák

široká klopenkadvoják

dvoják boule

boule

boule boule

sekce – klády boule – hlína

rock garden

POZOR!
KŘÍŽENÍ CEST

POZOR!
KŘÍŽENÍ CEST

STARTOVACÍ PLOŠINA

rock garden

Foto: Barbora Berdychová
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INVESTICE

Další investiční plány pro nadcházející léta 
Dotace na osvětlení
Díky  dotaci  od  společnos-
ti  ČEZ  provedeme  rozšíření 
osvětlení na parkovišti Cen-

trál  (bude hrazeno z  dotace 
ve výši 300 tisíc Kč).

Zasněžovací systém
Od  Libereckého  kraje  jsme 
získali  dotaci  ve  výši  5  mi-
lionů  Kč  na  modernizaci 
zasněžovacího  systému  na 
stadionu. Měl by tedy vznik-
nout  nový  systém,  který  za-
jistí  podstatně  efektivnější 
způsob  zasněžování  nejfre-

kventovanějšího  nástupního 
místa  Jizerské  magistrály 
a který také umožní v přípa-
dě  zimy  s  nedostatkem  pří-
rodního sněhu vytvořit vždy 
v prostorách stadionu a jeho 
okolí zasněžené kolečko pro 
běžkaře.

Dopravní infrastruktura
Pracujeme na získání dotace 
z  ministerstva  dopravy  pro 
řešení dopravní infrastruktu-
ry v Bedřichově. S její pomocí 
bychom  měli  v  postupných 
krocích  realizovat  rozšíření 
komunikace  a  opravu  mos-

tu u Ludmily směrem k Nise 
a  dále  zajistit  potřebnou 
investici  do  infrastruktury 
v lokalitě Maliník – druhého 
nástupního  místa  Jizerské 
magistrály v obci.

Budování chodníků
Chodníky  jsou prioritou. Bu-
deme  se  snažit  projektovat 
a  stavět  co  nejvíce  úseků 
chodníků  podél  hlavní  ko-
munikace.  Zde  je  samo-

zřejmě  důležitá  součinnost 
majitelů  pozemků,  aby  nám 
umožnili chodníky na krajích 
jejich  pozemků  stavět.  Pře-
dem děkujeme za vstřícnost. 
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INVESTICE

Projekt pěšiny
V  současné  době  žádáme 
o stavební povolení na pro-
jekt pěšiny vedoucí od aleje 
k  Rajtrovu  statku  pod  Va-
nerovými  směrem  k  pěšině 
vedoucí na Centrální parko-

viště. Chtěli bychom tak mít 
další  stezku,  která  umožní 
procházku  po  obci  mimo 
komunikace  určené  pro  au-
tomobily.

Řešení dopravy v obci
Omezení  rychlosti  v  obci 
a  doprava  jsou  také  prio-
rity,  kterými  se  zabýváme. 
V  současné  době  hledáme 
možnosti  omezení  rychlos-

ti  v  obci,  řešení  dopravních 
špiček v zimě a také případ-
nou  instalaci  úsekového  ra-
daru na hlavní komunikaci.

Další investiční plány pro nadcházející léta 

Kompostéry 
dorazí na konci 
léta
Jak  mnozí  víte,  v  loňském 
roce proběhl v obci průzkum 
ohledně  pořízení  domá-
cích  kompostérů.  Vzhledem 
k  tomu,  že  byl  mezi  občany 
velký zájem, rozhodli jsme se 
připojit se k žádosti o dotaci 
na  pořízení  domácích  kom-
postérů,  kterou  letos  podal 
Mikroregion  Jizerské  hory. 
Žádost  byla  úspěšná  a  nyní 
se  pracuje  na  administrati-
vě,  aby  byly  kompostéry  co 
nejdříve  k  dispozici.  Bohužel 
vzhledem  k  administrativní 
náročnosti  budou komposté-
ry k dispozici pravděpodobně 
ke konci léta až na podzim.

BEDŘICHOVSKÉ 
H U D E B N Í  L É T O  2 0 1 9

06
ČERC

Markéta Muzikářová
Hra na elektrické smyčce
Slavné melodie z klasiky, rocku i popu
www. inflagrantimusic.cz

20
ČERC

Jablonecké klarinetové 
kvarteto
Klasický i moderní repertoár
www.klarinetovekvarteto.cz

24
SRP

Věra Martinová
Country zpěvačka a kytaristka
Výběr známých hitů
www.martinova.cz

31
SRP

Smíšený pěvecký sbor 
Janáček
Klasické sborové písně
www.sps-janacek.info

Všechny koncerty 
se uskuteční v 19 hodin  
v bedřichovském 
kostele sv. Antonína 
Paduánského. 

Bližší informace 
na www.bedrichov.cz

Pořádají Obec Bedřichov a spolek 
Bedřichováci z.s. ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností 
Jablonec nad Nisou.

VSTUPNÉ 

DOBROVOLNÉ
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JIZERSKÁ, O.P.S.

Jizerská magistrála má za sebou 
výjimečně náročnou sezónu

Zimní  sezóna  2018/2019 
sice  začala  později,  než  je 
obvyklé,  nabrala  ale  takový 
spád,  že  se  rolby  řadu  týd-
nů  prakticky  nezastavily.  Za 
období trvající 121 dní rolby 
vyjely  101krát,  rolbaři  na-
jezdili  více  než  11  200  km 
a  strávili  ve  strojích  téměř 
1 500 motohodin. Ve srovná-
ní s dostupnými údaji o mi-
nulých zimách  jde bez nad-
sázky o rekordní výkony.

Na  poslední  roky  nezvyk-
le  bohatá  sněhová  nadílka 
s  sebou  přinesla  mnoho 
starostí  –  se  sjízdností  sil-
nic, udržováním vjezdů, par-
kovacími  kapacitami  apod. 
Tíha sněhu v polovině ledna 

způsobila  také  lámání  stro-
mů na  většině  tratí  Jizerské 
magistrály. Naštěstí nedošlo 
k  žádnému  zranění,  postup-
né  zprůjezdňování  lesních 
cest  ale  zabralo  celé  týdny. 
Přes  všechny  potíže  byla 
uplynulá  sezóna velmi dob-
rá. Pravidelně se upravovalo 
během všech prázdnin a tu-
risticky exponovaných termí-
nů, poprvé bylo možné v pl-
ném rozsahu upravit všechny 
nové  úseky  na  Vysokém 
hřebeni  a  základní  okruhy 
z Bedřichova bylo i přes po-
stupný úbytek sněhu možné 
upravit ještě 5. dubna.

Financování  úpravy  Jizer-
ské  magistrály  v  celém  je-

jím  rozsahu  je  umožněno 
díky  dlouhodobé  podpoře 
místních  samospráv,  podni-
katelských  subjektů,  nadací 
a  soukromých  dárců.  I  na-
dále  pokračuje  registrovaná 
veřejná sbírka. Možností,  jak 
přispět, je hned několik (bliž-
ší  informace  jsou  dostup-
né  na  www.jizerskaops.cz/ 
financovani/verejna-sbirka/). 
V posledních letech se poda-
řilo  financování  společnosti 
stabilizovat, přesto však vítá-
me každý další příspěvek. Ze 
získaných prostředků je totiž 
nezbytné zajistit  nejen  běž-
ný  provoz,  ale  také  postup-
nou  obnovu  techniky  –  jak 
se  ukázalo  během  sezóny, 
nejstarší rolby postupně pře-

stávají stačit na nároky, které 
na ně údržba řádově 200 km 
stop klade.

Radka Davidová
ředitelka Jizerské, o.p.s.

Foto: Barbora Berdychová

Foto: Tereza Nádeníčková
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LETNÍ AKTIVITY

Pěšinka pro bosé nohy…  
aneb Jak se dříve chodilo po horách
Vyzujme si boty a pojďme se projít po naší pěšince tak, jak se tudy chodívalo v dobách dávných 
i nedávných – naboso. Je to zcela přirozené a zdravé, víc než polovina světa tak chodí dodnes.

Protože bosá chůze je pro nás důležitá 
z mnoha různých a blahodárných důvodů:

 —  vede nás k opětovnému spojení 
s přírodou a matkou Zemí 
 (dotekem s ní se navracíme k přiro-
zenosti a vnímavosti nás samotných),

 —  přináší našemu tělu životní vitalitu, 
čilost a radost z pohybu 
 (umocňuje vnímavost pohybu těla 
jako celku v přítomném okamžiku),

 —  ostří všechny naše smysly skrze 
nové prožitky 
 (zdokonaluje např. periferní vidění, 
drží nás v bdělosti a pozornosti),

 —  navrací nám rovnováhu a duševní 
stabilitu (skrze stimulaci chodidla 
se dostáváme do středu, odměnou 

nám může být kvalitní spánek, 
stav bez stresu, posílení imunity 
a srdeční činnosti),

 —  přirozeně masíruje reflexní body 
na plosce nohy a léčí tím celé tělo 
 (v reflexní terapii funguje chodidlo 
jako mapa celého těla, kde každá 
jeho část má své reflexní místo; 
obrazy všech orgánů, žláz a ostat-
ních částí těla, včetně páteře, 
kloubů a svalů, se promítají právě 
na plosku nohy),

 —  daruje nám svobodu a pocit štěstí 
 (bota působí jako dlaha pro 
52 kostí obou chodidel z celkem 
206 kostí celého těla, po jejím 
vyzutí si pocitově vybíráme pro nás 
tu správnou a příjemnější cestu),

 —  formuje správně chodidla a celé 
tělo (je velmi prospěšná hlavně pro 
děti do 8. roku pro utváření klenby; 
dává pružnost, sílu a vytrvalost 
našim nohám). 

Důvodů,  proč  si  nevyzout  boty  právě 
v  tuto  chvíli  a  nevyzkoušet  si  nohama 
pohladit Zemi na naší pěšince pro bosé 
nohy, už není mnoho. Tak s chutí do toho.

Prožijte  přítomný  okamžik  naboso 
u nás v Bedřichově a možná že nějaké 
to tajemství bosé chůze bude odhale-
no i Vám.

Každý krok bosky 
znamená jednu 
minutu života navíc.
Sebastian Kneipp, známý léčitel
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KULTURA A SPORT

1–6  Vítání občánků
7–8   Velikonoční dílnička

1
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KULTURA A SPORT

1   Sázení lípy
2–5  Mirakulum

6–7   Mikulášská nadílka

3

6

3

1

5

7
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2
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KULTURA A SPORT

1–4  Čarodějnice
5–6   Bedřich

2

5

1

6

43
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Kulturní a sportovní akce v Bedřichově 2019

KULTURA A SPORT

ČERVEN
15. 6. Antonínská pouť
15.–16. 6. ČP MTB
22. 6. Decathlon Cup
19. 6. T-Mobile olympijský běh
24. 6. Olympiáda dětí a mládeže

ČERVENEC
Nedělní mše v kostele sv. Antonína

6. 7. Markéta Muzikářová
20. 7. Jablonecké klarinetové kvarteto

SRPEN
Nedělní mše v kostele sv. Antonína

3.–4.8. LokoTour
24. 8. Věra Martinová
31. 8. Smíšený pěvecký sbor Janáček
31. 8. Jizerská 50 RUN

ZÁŘÍ
BeRuŠKA

7. 9. Sklářská slavnost na Kristiánově
7. 9. Větrný Bedřichovský bastard
19.–20.9. Divadlo – Padesátka
22. 9. Decathlon Cup
28. 9. Drakiáda

ŘÍJEN 
12. 10 Author Cup

LISTOPAD 
Zdobení vánočních perníčků
Zájezd do divadla

3. 11. BoBoběh
PROSINEC

1. 12. Adventní setkání a rozsvícení stromku
5. 12. Mikulášská nadílka
7. 12. Ohnivý Bedřichovský bastard
26. 12. Půjdem spolu do Betléma
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