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Vážení občané a návštěvní-
ci  Bedřichova,  opět  po  půl 
roce  se  Vám  dostává  do 
ruky  Bedřichovský  občas-
ník,  který  vychází  přibližně 
dvakrát do roka, a to na jaře 
před  letními  prázdninami 

a  na  podzim  před  Vánoce-
mi na prahu zimy. Přeji Vám 
hezké čtení.

Chtěl  bych  ještě  na  tomto 
místě  poděkovat  všem  ob-
čanům,  kteří  se  zapojují  do 

aktivního života  obce  a  při-
spívají  svojí  činností  nebo 
jen  svými  podněty  k  tomu, 
aby  se  nám  v  Bedřichově 
lépe žilo.  Já osobně a  spolu 
se mnou všichni zastupitelé 
a zaměstnanci obce  se  sna-

žíme  aktivně  reagovat  na 
Vaše podněty a pracovat na 
tom, co považujete za důleži-
té. Děkuji za spolupráci!

Petr Holub
starosta
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

Rekonstrukce obecního 
úřadu v plném běhu…
V září  jsme  začali  se  slibo-
vanou  rekonstrukcí  budovy 
obecního úřadu a infocentra. 
Již v minulém občasníku jsme 
uveřejnili  studii  s  nákresy 
budoucích půdorysů prostor, 
které se  již v budově  reálně 
vytvářejí.  Naštěstí  jsme  ne-

zaznamenali  žádnou  zásad-
ní  stavební  překážku,  a  tak 
stavební  práce  jdou  více 
méně  dle  plánu.  Pouze  par-
kovací  plocha  za  budovou 
je oproti projektu budována 
od základů a tedy nákladněji, 
než  jsme  původně  počítali. 

Jde  nám  ale  o  to,  aby  stav-
ba  byla  účelná  a  nemuseli 
jsme  se  k  ní  nadlouho  vra-
cet.  Stavební  práce  by měly 
být  dokončeny  nejpozději 
na přelomu roku 2019/2020. 
Poté  budeme  řešit  interiér 
budovy – nábytek a dispozice 

místností.  Již  nyní  můžeme 
ale s  jistotou říci, že budovu 
otevřeme  na  jaře  příštího 
roku,  kdy  by  se  úřad  i  info-
centrum  měly  přestěhovat 
zpět. Určitě Vás všechny rádi 
pozveme na slavností otevře-
ní rekonstruované budovy.
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Zasněžovací systém dokončen 
a připraven na spuštění
Jak  jsme  již  informovali 
v předchozím občasníku, obec 
získala dotaci ve výši 5  mil.  Kč 
od Libereckého kraje na nový 
zasněžovací  systém  pro  sta-
dion  Bedřichov.  Stavba  byla 
na podzim dokončena a stá-
la celkově včetně projektové 
přípravy 6,5  mil.  Kč  (jedná se 
o sumu s DPH). 

Původně  bylo  záměrem  vy-
budovat  zasněžování  nástu-

pu  na  Jizerskou  magistrálu 
od  stadionu  až  k  Buku,  to 
se  ale  nelíbilo  ochranářům, 
a  tak  jsme  se  dohodli  na 
kompromisním  řešení  a  vy-
pracovali projekt zasněžování 
pouze pro stadion Bedřichov. 
Projekt byl zprvu vyčíslen na 
více než 10 mil. Kč a celkem 
třikrát  jsme,  leč  neúspěšně, 
žádali  stát o dotaci. V  letoš-
ním  roce  jsme  se  dohodli 
s Libereckým krajem, že pro-

jekt upravíme a zrealizujeme 
pouze  ze  svých  prostředků 
s přispěním Libereckého kra-
je.  To  se  nakonec  povedlo, 
a proto  je na místě poděko-

vat  nejen  Libereckému  kra-
ji,  ale  také všem,  kteří  se na 
realizaci  podíleli,  a  to  nejen 
finančně, ale na místě během 
realizace. Děkujeme!
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Nový kamerový systém dokončen  
a již používán obecní policií
Během  podzimu  byl  vy-
budován  nový  kamerový 
systém  v  naší  obci.  Měl  by 
přispět  k  vyšší  bezpečnos-
ti  a  eliminovat  kriminalitu, 
která  se  v  letošním  roce 
opět přihlásila ke slovu, a to 
v  míře  vyšší,  než  na  jakou 
jsme  byli  zvyklí  za  posled-
ní  léta.  Kamerový  systém 
čítá  více  než  20  kamer  se 

záznamem, které monitorují 
obecní komunikace a hlavní 
křižovatky.  Nejen  na  výjez-
dech  z  obce máme  kamery, 
které  monitorují  RZ  projíž-
dějících vozidel, a to i v noci. 
Také obecní parkoviště mají 
nové  kamery,  které  umož-
ní  návštěvníkům  mít  lepší 
přehled  o  jejich  aktuální 
obsazenosti.  Kamery  míří 

i na prostory recyklací, a tak 
nyní bude moci obecní poli-
cie  řešit  některé  nedovole-
né využívání těchto prostor. 
K  celému  systému  včetně 
záznamu má přístup obecní 
policie a Policie ČR. Žijeme 
tedy zase v  o něco bezpeč-
nější  obci.  Celý  systém  stál 
300 tis. Kč a pořídili jsme ho 
z vlastních zdrojů.

Měření rychlosti radary  
a snížení rychlosti v obci přijde na jaře
Na základě četných podnětů 
od občanů  jsme se  rozhodli 
požádat  o  snížení  rychlosti 
v obci na 40  km/h a pořídit 
měření rychlosti radary. Jako 
podklad  pro  toto  rozhod-
nutí  jsme  použili  statistiku 

průjezdů v obci, kterou jsme 
si  objednali  v  červnových 
dnech  letošního  roku  a  ze 
které vyplývá, že obcí proje-
de  denně  v  průměru  2  000 
vozidel  a  jejich  průměrná 
rychlost  činí  50  km/h.  Na-

jde se ale každý den několik 
desítek  vozů,  které  rychlost 
překračují,  což  je  především 
v úzkém průjezdu obcí okolo 
obecního úřadu velmi nebez-
pečné. Potom je zde mnoho 
průjezdů nákladních vozidel 
(v průměru 200 denně) a je-
jich rychlost, i kdyby byla na 
dnešním  limitu  50  km/h,  je 
pro všechny, kteří se pohybu-
jí  okolo  hlavní  komunikace 
riziková.  Chceme  jít  cestou 
prevence a pokusit se dopra-

vu v obci zpomalit, i když to 
samozřejmě znamená určité 
omezení  též  pro  nás  míst-
ní. Věříme ale, že se nám to 
všem, kteří se po Bedřichově 
pohybujeme  také  pěšky,  vy-
platí.  Získali  jsme  předběž-
ný  souhlas  dopravní  policie 
a  v  současné  době  běží  le-
gislativní  proces  směřující 
k  vydání  povolení.  Systém 
by měl být spuštěn v příštím 
roce a o jeho startu Vás bu-
deme informovat. 
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Chodníky
Nevzdáváme  ani  budování 
chodníků  podél  hlavní  ko-
munikace.  V  současné  době 
máme  zaměřeny  pozemky 
a  společně  s  projektantem 
hledáme možnosti pro jejich 
výstavbu.  Na  základě  toho-

to podkladu budeme  jednat 
s  majiteli  pozemků  souse-
dících  s  hlavní  komunikací. 
Ambicí  obce  je  spojit  chod-
níkem celý úsek od Penzionu 
Uko (Studio jóga) k parkoviš-
ti Centrál (P1).

Nový domeček pro Betlém 
před bedřichovským kostelem
Na základě podnětu od spol-
ku Bedřichováci, z. s., byl na 
podzim  postaven  nový  do-
meček  pro  betlém  před  be-

dřichovským  kostelem,  měl 
by nám  tam vydržet  dlouhá 
léta.  Ježíšek  se  může  letos 
těšit do nového…

Kompostéry dorazily skutečně na podzim
Na celé řadě zahrad vyrostly 
v minulých  týdnech  domeč-
ky  zelených  kompostérů, 
které  obec  pro  své  občany 
získala  s  přispěním  dota-
ce  „Kompostéry  pro  občany 
Mikroregionu  Jizerské  hory“, 
podané přes Mikroregion Ji-
zerské  hory  od Ministerstva 
životního  prostředí.  Celkem 
bylo  vydáno  obci  Bedři-
chov 72 kompostérů o třech 
velikostech:  malý  (objem 

1 000 l),  střední  (1 400 l) 
a velký  (2 000 l). Za kompos-
téry jsme zaplatili částku cel-
kem 369 594, 50 Kč, ale 85 % 
z  této  sumy  bychom  měli 
získat  od  státu  zpět  (jedná 
se  o  dotaci  314 155,33 Kč). 
Vzhledem  k  tomu,  že  kom-
postéry  byly  objednávány 
hromadně  pro  svazek  obcí 
působících  v  Mikroregionu, 
také  jejich  nabídková  cena 
byla příznivější než obvykle.

Během léta jsme obnovili značení  
parkovacích míst na obou parkovištích. 

 Nový chodník u Apartmánů 50.

V létě jsme vyčistili lapoly pro zachytávání nečistot  
z parkovacích ploch Centrál (P1) a Na Maliníku (P2). 
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Integrovaný rozvoj a oprava dopravní 
infrastruktury Bedřichov v Jizerských horách
Dohoda o spolupráci s Libereckým krajem
Po intenzivním jednání s Li-
bereckým krajem a Minister-
stvem dopravy ČR, které za-
počalo s projektem již v roce 
2017, se za velkého přispění 
zastupitele  obce  Luboše 
Vanera  a  starosty  obce  Pe-
tra  Holuba  podařilo  získat 

dotaci  ve  výši  27  mil.  Kč 
na  dopravní  infrastrukturu 
obce  Bedřichov.  V  současné 
době je podepsána smlouva 
o  spolupráci  s  Libereckým 
krajem,  kterou  odsouhlasilo 
jak  zastupitelstvo  obce  Be-
dřichov, tak Rada Liberecké-

ho  kraje  na  svém  letošním 
říjnovém  jednání.  Liberecký 
kraj  se  ve  smlouvě  zavázal 
hradit stavební náklady níže 
uvedených  staveb  do  výše 
27  mil.  Kč,  souběžně  s  tím 
se  obec  Bedřichov  zavázala 
k  přípravě  všech  projektů 

do  fáze  stavebního  povole-
ní  do výše 2 mil.  Kč.  Je  tře-
ba  poznamenat,  že  některé 
stavby  již  ve  stavebním  po-
volení máme a tedy faktický 
závazek obce bude v rozpoč-
tu obce pro rok 2020 přibliž-
ně poloviční.

Co bychom měli v následujících dvou letech realizovat? 
Na Maliníku by měla být vy-
budována  otočka  autobusu 
a chodník směrem k Vládní 
cestě  (odbočce  na  Černou 
Nisu).  Chtěli  bychom  ná-
sledně  zajistit,  aby  jablo-
necká  MHD  (autobusová 
linka  č.  101)  jezdila  až  na 
Maliník,  a  všichni  občané 
tak  měli  možnost  nastou-

pit  na  jablonecké  MHD  na 
celém území obce. Také by-
chom  chtěli,  aby  se  všichni 
pohodlně  a  bezpečně  do-
stali z Maliníku po chodníku 
k odbočce na Rajtrův statek, 
a z odbočky dále do obce, tj. 
až  k  tzv.  Trompetrovi  s  od-
bočkou na Vládní cestu ve-
doucí k Černé Nise.

Most přes Nisu u penzionu 
Ludmila, který je již ve sta-
vebním  povolení  od  roku 
2016, se konečně dočká své 
realizace.  Stavba  umožní 
velmi  úzkou  komunikaci 
rozšířit  a  vybudovat  chod-
ník, kterým se oddělí chodci, 
zvýší  se  tak bezpečnost na 
velmi  exponovaném  mís-

tě především v zimě.  Jedná 
se  o  příjezd  do  Ski  areálu 
Bedřichov  a  také  o  příjezd 
k  odstavným  parkovacím 
plochám P3 a P4. Z příspěv-
ku by měl být hrazen i nový 
telematický systém, jenž by 
měl návštěvníky informovat 
o stavu kapacit parkovacích 
ploch  jak v Bedřichově,  tak 
v Janově nad Nisou. Měl by 
začínat  již  na  území  obou 
statutárních měst, Jablonce 
nad Nisou a Liberce, a vést 
dále  do  hor.  A  zároveň  by 
měl přispět k lepší průjezd-
nosti hlavní komunikace.

Zbylé  finance  věnujeme  na 
opravu  místní  komunikace 
na Královku.
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KULTURA A SPORT

1–3   Drakiáda
4–6  Antonínská pouť
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KULTURA A SPORT

1   Divadelní představení Padesátka
2–3   Divadlo Vinohrady

4–6   Bedřichovské hudební léto
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KULTURA A SPORT

1–3   Pečení a zdobení perníčků
4–6  Olympijský běh
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O bedřichovských turnerech 
a jejich „rakouském“ prvenství
Dne 15. února 1885 sešli se na popud Antonína Pilze Ferdinand Rieger, Antonín Posselt, 
Bohumil Rieger, Josef Posselt a Ferdinand Schaurich – a založili německý tělocvičný spo-
lek. Díky nadšené práci jmenovaných rozšířil se okruh přátel tělocviku, a jak to bývá, lec-
která nepříjemná otázka se musela řešit a  leckterá brzdící překážka se stavěla do cesty, 
ale přesto mladý spolek stále stoupal a rozrůstal se, takže roku 1890 mohl přistoupit k za-
koupení spolkového praporu, který byl rozvinut dne 6. června 1890. Každých pět roků byla 
pořádána slavnost a pokaždé se mohly zaznamenat nové pokroky. V roce 1902 si spolek 
získal zásluhy o zkrášlení obce. Toho roku mohl se totiž uskutečnit dlouho žádaný plán, aby 
zakladateli německého tělocviku Friedrichu Ludwigu Jahnovi u příležitosti 50. výročí jeho 
smrti se postavil ve zdejší obci pomník.

Z Kroniky obce Bedřichova

Aktivní  členové  turnerů  na 
počest  zakladatele  uspo-
řádali  sbírku  s  jasným  cí-
lem – vystavět slovutnému 
Jahnovi  k  50.  výročí  úmrtí 
pomník.  Tento  nápad  se 

nezrodil  pouze  v  hlavách 
bedřichovských  sportovců, 
naopak, tato vlna šla napříč 
mocnářstvím a  chvílemi  to 
vypadalo  na  pěkné  boje, 
kdo  bude mít  pomník  prv-

ní, hezčí a nákladnější. Zdá 
se, že Bedřichov  tuto bitvu 
vyhrál  a  jako  první  obec 
„Rakouska“ měl svůj Jahnův 
pomník. Hned v závěsu bylo 
nejen  město  Frýdlant,  ale 

též  Jablonné  v  Podještědí, 
Liberec,  Mimoň,  Ruprech-
tice  u  Liberce  či  Rýnovice 
(obě  tehdy  ještě  samostat-
né obce).

Jahnovo bedřichovské prvenství
K odhalení pomníku v dolní 
části Bedřichova došlo v ne-
děli 5.  října 1902 v 10 hodin 
dopoledne  (úmrtí  Jahna  vy-
cházelo  na  středu  15.  října). 
Ze  strany  Ještědsko-jizerské 
župy  a  tělocvičného  okresu 
nebyla  podpora  vzniku  po-
mníku silná. Tento poměr lze 
vysledovat  například  z  no-
vin,  v  nichž  byly  podávané 

informace  o  bedřichovském 
počinu  značně  kusé,  kdežto 
propagace finančních  sbírek 
na pomník v Liberci  a  jinde 
se těšila značnému prostoru.

Bedřichovský  pomník  se-
stával  z  hlavního  těla,  tzv. 
bludného  balvanu,  na  liti-
novém plátu byla umístěna 
bronzová  busta  samotné-

ho  Jahna.  Autorství  busty 
v  nadživotní  velikosti  pat-
řilo  sochaři  Ambrosovi  Bei 
z  Vídně,  odlitek  vyrobila 
firma z Blanska na Moravě. 
Okolo  hlavního  kamenné-
ho obelisku byly narovnány 
menší  bludné  kameny.  Po-
mník  tak  dělal  velice  dob-
rý  dojem,  který  umocňoval 
ještě  nápis:  „In  ehrender 

Erinnerung dem Begründer 
des  deutschen  Turnwesens 
F.  L.  Jahn.  Der  Deutsche 
Turnverein  Friedrichswald“ 
1852–1902  (Na  počest  za-
kladatele  německého  tělo-
cviku  F.  L.  Jahna.  Německý 
tělocvičný spolek Bedřichov 
1852–1902).  Celkové  ná-
klady  na  pomník  se  vyšpl-
haly přes 2  000 korun. 

O slavnosti a odhalení
Slavnost  byla  zahájena 
shromážděním  turnerů 
a  průvodem  s  pochodněmi 
k turnerskému domu a hos-
tinci  U  Koruny  nejspíše 
v  předvečer  odhalení  (po-
drobnější  zápisy  nemáme). 
Vlastní  slavnost  proběhla 
v  neděli,  celá  obec  jen  zá-

řila,  domy  zdobily  květiny 
a  věnce,  na  obou  koncích 
obce  stály  slavobrány,  za 
hlasitého  vyhrávání  kapely 
Hönig z  Liberce  vykračoval 
průvod  složený  z  obecních 
zastupitelů,  mnoha  míst-
ních  spolků,  okrojovaných 
dívek,  turnerů  z  Janova 

a dalších spolků z Kokonína, 
Liberce a Rýnovic.

U Jahnova pomníku se pro-
cesí  zastavilo  a  starosta 
obce  Anton  Pilz,  který  vě-
noval  pozemek  k  výstavbě 
pomníku, pronesl řeč. Násle-
dovaly další proslovy, přede-

vším  pana  Schauricha,  jenž 
poděkoval  obci  i  členům 
spolků za zdárnou  realizaci 
pomníku,  a  pana  Kniesche-
ka,  člena  představenstva 
župy  z  Liberce  a  lokálního 
redaktora,  jehož  řeč  byla 
věnována  osobnosti  Jahna. 
Poté  mužský  pěvecký  sbor 
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Eintracht  (Svornost)  zazpí-
val  píseň  Vater-Jahn  (Otec 
Jahn), jejíž text sepsal štern-
berský  učitel  Hans  Kraus, 
hudbu  k  ní  složil  janovský 
sbormistr  Josef  Rösler.  Kla-
dení věnců měli na starosti 
zástupci  Stolní  společnosti 
Eichenkranz (Dubový věnec) 
s dívkami v krojích, na patu 
pomníku  položili  celkem 
čtyři dubové věnce s kukuři-
cemi a černo-červeno-žlutý-
mi stuhami.

Krásu  pomníku  umocňoval 
vpředu  kovaný  zdobný  ře-
těz,  za  pomníkem  stála  do 
půlkruhu  nízká  zídka,  za 
níž byl vysázen menší lesík 
z  javorů.  Tehdejší  slavnost 
zachytil  na  snímcích  libe-
recký  fotograf  Ferdinand 
Stracke. Večer  se  U  Koruny 
konal  bál,  čímž  byla  slav-
nost ukončena.

Je pravděpodobné, že bedři-
chovský  „Jahn-Denkmal“  na 

několik  let  ovlivnil  vzhled 
dalších,  po  něm  následují-
cích  pomníků.  Do  dnešních 

dob bohužel z pomníku ne-
zbylo nic až na několik dobo-
vých vyobrazení.

O významných výročích Turnvereinu
Jak  bývalo  u  spolků zvykem, 
každé významnější výročí za-
ložení se nějakým způsobem 
slavilo. V roce 1910, k 25 le-
tům spolku, se konalo v obci 
velké  červencové  soutěžní 
klání v pětiboji. V  roce 1912 
byl spolkem rozšířen pomník 
o  památník  bývalých  vojen-
ských  vysloužilců  a  dobro-
volných  hasičů.  Rozmach 
spolku byl znát také na cviči-
šti – v roce 1914 turneři opra-
vili stávající sportovní plochu 
a  k  tomu  otevřeli  cvičiště 
a hřiště mládeže. Během svě-

tové války došlo ke stagnaci, 
většina  členů  nastoupila  na 
frontu. Z jejich řad bylo povo-
láno na 100 členů, z nichž se 
24 nevrátilo vůbec.

O šest let později se během 
srpna 1920 konal tělocvičný 
festival  zaměřený  na  ženy. 
Přestože se hlavní závod ko-
nal v neděli 15. srpna, uvítací 
ceremoniál začínal v předve-
čer v sále U Velkého Varadína. 
Nedělní  klání  začínalo  brzy, 
v osm na letním sportovišti. 
Závod  v  podobě  osmiboje 

zvládlo  cca  71  gymnastek, 
z  Bedřichovanek  můžeme 
jmenovat Mariechen Scholz, 
Auguste Ulbrich, Elsu Schau-
rich,  Anni  Streit.  Soutěžily 
v hodu koulí, skoku do výšky 
či  do  dálky  apod.  Odpoled-
ních  disciplín  se  účastnilo 
300  cvičenek!  14.  června 
uspořádal německý tělocvič-
ný spolek na počest 40leté-
ho  trvání  slavnostní  večer, 
závody  a  lidovou  slavnost 
na  letním cvičišti. Na témže 
místě  se konalo  i 45. výročí 
založení spolku. 

Velkolepá byla oslava 50leté-
ho výročí založení turnerské-
ho  spolku  v  září  1935.  K  to-
muto výročí se podařilo uvést 
do provozu zrenovovanou tě-
locvičnu, jejíž vylepšení spočí-
valo ve zvětšení objektu. Slav-
nost začala opět v předvečer 
hlavního  dne  a  pozváni  byli 
bratři turneři z okolních měst 
a obcí, ale též přátelé sportu 
a mecenáši. Nedělní program 
začal  v  sedm  ráno  ukázkami 
cviků  jednotlivých  oddělení, 
v  deset  dopoledne  proběhla 
kulturní část – kladení věnců 
s proslovy u  Jahnova pomní-
ku. Přehlídka sportovců se po-
sléze  přemístila  od  hostince 
U  Švýcarska  k  hlavnímu  let-
nímu sportovišti. Lidová vese-
lice navečer prý udržela členy 
spolku a jejich přátele dlouho 
pohromadě.

Tímto výročím de facto kon-
čí  slovutnost  bedřichovské-
ho  spolku,  do  životů  všech 
občanů posléze přišla nera-
dostná událost – druhá svě-
tová válka. 

Anna Dařbujanová
kronikářka obce

Německý tělocvičný spolek na cvičišti při 40letém výročí 
založení spolku (1925). Archiv AD

Vyobrazení Jahnova pomníku vlevo dole (cca 1904). Archiv AD
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KULTURA A SPORT

PROSINEC 
24. 12. Štědrovečerní pohoda v Bedřichově
26. 12. Půjdem spolu do Betléma
27. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby – SPS Janáček

LEDEN 
3. – 4. 1. Bedřichovský NLM

ÚNOR 
7. – 9. 2. ČEZ Jizerská 50
15. 2. BoBoloppet
29. 2. Na Bedřicha na Bedřichov
29. 2. Zlatý cepín

BŘEZEN 
1. 3. Den Jizerské magistrály
14. 3. Ledový Bedřichovský Bastard

DUBEN 
Velikonoční dílnička

KVĚTEN 
24. 5. Decathlon Cup

Dětský výlet do Mirakula
ČERVEN 

5. 6. Noc kostelů
6. 6. Vodní Bedřichovský Bastard
6. 6. Antonínská pouť
13. – 14. 6. ČP na horských kolech
19. 6. T-Mobile Olympijský běh
21. 6. Decathlon Cup
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