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Vážení občané a návštěvní-
ci  Bedřichova,  máte  v  ruce 
nejnovější  Bedřichovský 
občasník.  V  loňském  roce 
se nám bohužel nepodařilo 
občasník vydat, hlavním dů-
vodem  byla  situace  kolem 
pandemie, kdy naše priority 
byly  upřeny  jiným  směrem. 

Na  podzim  loňského  roku 
jsme měli v úmyslu Vás po-
zvat  na  společné  setkání 
a pohovořit o aktuálních zá-
ležitostech  Bedřichova,  ani 
to  nám  nebylo  opět  kvůli 
vládním  omezením  umož-
něno. Vypadá  to, že  na  jaře 
se  žádné  podobné  setkání 

také neuskuteční. Proto by-
chom  Vás  rádi  informovali 
alespoň  tímto  způsobem. 
Na  následujících  stranách 
najdete  to,  co  považujeme 
za  důležité,  ale  zeptat  se 
můžete  osobně  nebo  pro-
střednictvím  telefonu  či  
e-mailu  kdykoliv  a  na  co-

koliv.  Všichni  zaměstnanci 
obce  jsou  Vám  dle  svých 
možností k dispozici.

Dovolte mi popřát Vám hez-
ké léto a hodně zdraví.

Petr Holub
starosta
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Chodníky v obci
V současné době pracujeme 
na  získání  stavebního  po-
volení  k  novým  chodníkům: 
úsek  Kalátovi–obecní  úřad 
a úsek Kučerovi–pošta.  Sta-
vět  bychom  chtěli,  pakliže 
obdržíme  stavební  povole-
ní,  letos na podzim,  jinak až 

na  jaře  2022.  Dále  pracuje-
me na projektu pokračování 
chodníku  od  pošty  směrem 
k centrálnímu parkovišti. Do-
mluveny  jsou  také  investor-
ské chodníky v zatáčce k ho-
telu Jarmilka a nad jógovým 
centrem Uko. 

Nová pěšina
Stavební povolení spojovací 
pěšiny k cestě vedoucí alejí 
u Rajtrova  statku  je vyříze-
no, tato spojovací pěšina se 
bude napojovat na cestu ve-
doucí  z  parčíku  víly  Izeríny 
(u  Bíců)  k  centrálnímu  par-
kovišti. Pěšinu bychom měli 
na jaře soutěžit a snad letos 
na podzim i postavit.

Projekt  rybníčků –  tedy do-
tační výstavba rybníčků pro 
zadržení  vody  v  přírodě. 
Areál  se  nachází  ve  strá-
ni  pod  Rajtrovým  statkem 
až  k  hotelu  Jelínek,  zde  by 
měla  vzniknout  soustava 

rybníčků,  z  nichž  ty  nejzá-
sadnější jsou ty, které vedou 
pod  haťovým  chodníkem 
(na  pozemku  pana  Jelínka, 
kterému  tímto  děkujeme) 
a  dále  po  obecním  pozem-
ku  vedle  parku  víly  Izeríny. 
Okolo  nich  bychom  chtěli 
provést  parkovou  úpravu, 
instalovat  lavičky  a  naučné 
tabule.  Investice  je  pláno-
vána  na  podzim  roku  2021 
až  jaro 2022. Protože  je  in-
vestice plně hrazena z dota-
ce, záleží zde především na 
dispozici  dotačních  peněz 
z  fondu  Ministerstva  život-
ního prostředí.

Klíčová stavba roku 2021 – rekonstrukce 
mostu přes Nisu a rozšíření komunikace
Jak  jsme  již  avizovali  dří-
ve,  získali  jsme  finance  na 
opravu této již před více než 
deseti  lety  vyprojektované 
akce.  Investičně  se  vyšpl-
há  na  10  mil.  Kč,  přičemž 
dojde  ke  kompletní  rekon-
strukci mostu,  rozšíření  sil-
nice  a  především  vytvoření 
chodníku a jeho napojení na 
chodníky vedoucí při hlavní 

komunikaci.  Stavba  začne 
na jaře a dokončení se plá-
nuje  na  podzim  letošního 
roku.  V  komunikaci  bude 
během léta značné omezení 
průjezdu  i průchodu, za což 
se  předem  omlouváme,  vý-
sledkem bude ale nová, širší 
silnice  a  chodník,  zásadně 
se tedy zvýší komfort i bez-
pečnost provozu.
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Prodloužení chodníku od 
La Pasty k odbočce k Nise
Jako součást rozšíření komu-
nikace  k  Nise  zrealizujeme 
i  zbývající  část  chodníku, 
která chybí k odbočce k Nise. 
Došlo  k  dohodě  o  odkupu 

části pozemku s majiteli  (za 
což  Vančovým  děkujeme). 
Přeci jen to bude pro pěší na 
zastávku  autobusu  o  něco 
bezpečnější cesta.

Opravujeme cesty v obci 
Také v loňském roce probíhaly opravy cest – perkových i asfaltových. V zájmu obce jsou samozřejmě i vedlejší komunikace, 
často navazující na pěšiny nebo představující slepé ulice.

Funkční a estetická úprava 
stadionu Bedřichov
Během  léta došlo k dotvo-
ření  terénu  přední  části 
stadionu – zatravnění teras, 
výstavby  odvodňovacích 
žlabů  a  především  vydláž-

dění  vstupu  na  stadion. 
Vypadá  to  skvěle a  také  to 
funguje, na otočku už žádný 
perk nestéká…
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Plán na multifunkční 
hřiště v místě současných 
tenisových kurtů
Novinkou,  na  níž  intenziv-
ně  pracujeme,  je  záměr  na 
vybudování  multifunkční-
ho hřiště na tenis a míčové 
hry.  Hřiště  bychom  chtěli 
vybudovat  na  místě  dnes 
již  technicky  zastaralých 

tenisových  kurtů.  Realizace 
bude záviset na  tom,  jak se 
nám  podaří  sehnat  finance 
– žádáme o dotaci Národní 
sportovní agenturu.  Revita-
lizované  hřiště  zatraktivní 
další kousek naší obce.

Otočka autobusu v sedle Maliníku  
a protažení linky č. 101 po celém území obce
Stavební  povolení  na  dříve 
avizovaný projekt Otočka au-
tobusu na Maliníku  je vydá-
no  a  nyní  řešíme  s  Liberec-
kým krajem termín realizace. 
Zároveň uvažujeme dál, a tak 
už  projektujeme  připojovací 
pruh  na  parkoviště  Maliník, 
který  by  měl  pomoci  elimi-
novat  zácpy  na  komunikaci 
od  Liberce  v  době  dopravní 
špičky. Investorsky se na celé 
akci  bude  podílet  Liberec-

ký  kraj,  realizace  je  v  plánu 
v  příštím  roce.  Po  vytvoření 
otočky  autobusu  bychom 
rádi  jednali  ještě o prodlou-
žení  některých  spojů  linky 
č. 101 MHD Jablonce nad Ni-
sou až na Maliník.

Důvodem  prodloužení  au-
tobusové  linky  je  přede-
vším  zkvalitnění  služeb 
veřejné  dopravy  místním 
občanům i turistům.

Rekonstrukce úřadu
Rekonstrukce obecního úřa-
du byla dokončena v dubnu 
2020, během léta ještě pro-
běhla  oprava  fasády  domu 
a  letos  na  jaře  přijde  na 
řadu střecha.

Jak  jste  se  mnozí  mohli 
přesvědčit  na  vlastní  oči, 
obecní  úřad  již  téměř  rok 
existuje  ve  zrekonstruova-
ných  staro-nových  prosto-
rech.  Rekonstrukce  interié-

ru budovy probíhala od září 
2019  a  byla  ukončena  na 
jaře 2020. Celkové náklady 
rekonstrukce  včetně  vyba-
vení se vyšplhaly téměř na 
5  mil.  Kč,  dobrou  zprávou 
je,  že  obec  získala  na  re-
konstrukci  dotaci  ve  výši 
2,5  mil.  Kč.  Ti  z  Vás,  kteří 
náš  úřad  po  rekonstrukci 
zatím  ještě  nenavštívili,  ať 
tak učiní,  rádi  ho v prosto-
rech provedeme.
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Nový telematický systém
Z  peněz  Libereckého  kraje 
by  se  měl  snad  letos  po-
stavit  nový,  plně  digitál-
ní  telematický  informační 
systém,  který  bude  navá-
dět  návštěvníky  na  volná 
parkovací místa  u  příjezdu 
od obou statutárních měst. 
Systém bude vybaven  i zá-

kazovými značkami a bude 
umět  v  extrémních  přípa-
dech  příjezd  omezit.  Sys-
tém  by  se  měl  navázat  na 
Liberecký  informační  sys-
tém,  který  se,  dle  našeho 
názoru,  povedl. V  současné 
době pracujeme na získání 
stavebního povolení.

Nové osvětlení parkoviště Centrál 
financované z nadace ČEZ

V  roce  2020  bylo  instalo-
váno  nové  moderní  LED 
osvětlení  centrálního  par-
koviště.  Na  stavbu  přispěla 
Nadace ČEZ. Parkoviště, kte-

ré je v zimě využíváno také 
večer,  se  tímto  stalo  pro 
návštěvníky bezpečnější. Za 
podporu děkujeme.

Oprava silnice  
k Dolině

V  rámci  realizace  zasně-
žovacího  systému  pro  sta-
dion Bedřichov byla v roce 
2020  opravena  silnice 
u  Doliny.  Byl  zde  mj.  vy-

budován  nový  odvodňova-
cí  žlab,  který  odvádí  vodu 
do  propusti  namísto  toho, 
aby  stékala  do  koupaliště 
a znečišťovala vodu.

Radary v obci – čekáme na 
Jablonec

I  když máme povolenou  in-
stalaci  radarů  v  obci,  tak 
jsme  se na  jaře  rozhodli, že 
počkáme  na  zajištění  měři-
cího zařízení v  Jablonci  nad 
Nisou a přidáme se v  rámci 
obcí ORP Jablonec k jednot-
nému systému.
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Rekonstrukce silnice 
na Královku
Dalším  projektem,  který  při-
pravujeme,  je  kompletní  re-
konstrukce silnice na Králov-
ku, a to až z otočky autobusu 
u stadionu. Projekt samozřej-

mě  počítá  s  vybudováním 
chodníku  od  otočky  směrem 
k  Lesní  chatě.  V  současné 
době pracujeme na projektu, 
stavět by se mělo v roce 2022.

Opraven haťový chodník 
v parku u Doliny
V  rámci  pravidelných  oprav 
jsme například vyměnili ha-
ťový chodník v parku u Doli-
ny. Oblíbené zákoutí obce si 

zasluhuje  pravidelnou  péči, 
nový  dřevěný  povrch  umož-
ňuje chodcům bezpečný prů-
chod směrem ke koupališti.

Hřiště v logu Jizerské 50 
z nadace ČEZ
Z  nadačních  peněz  Nadace 
ČEZ  v  rámci  závodu  Jizer-
ská 50 jsme v loňském roce 
postavili  unikátní  dětské 
hřiště –  foto point ve  tvaru 
Jizerské  50.  Stavba  slou-
ží  také  jako  monument  na 

stadionu,  který  připomíná, 
že  tento  legendární  závod 
je úzce spjat s Bedřichovem 
a  startuje  se  již  několik  let 
právě na našem stadionu. Za 
podporu děkujeme. 

Nový stánek na stadionu – 
Mlýn Perner Svijany spol. s r.o.

Z  podnětu  JIZERSKÉ,  o.p.s., 
jsme  souhlasili  s  realizací 
nového stánku rychlého ob-
čerstvení na stadionu u oto-
čky  autobusu.  Děkujeme 
Kučerovým,  kteří  se  celých 
23  let  starali  o  občerstvení 
návštěvníků  stadionu.  Celá 
záležitost  je  navíc  okořeně-
na  poměrně  vysokým  pří-

spěvkem  (500  tis.  Kč  každý 
rok) do Jizerské, o.p.s., který-
by měl být proinvestován na 
stadionu  a  v  jeho  okolí. Za-
jistili  jsme  tím  dlouhodobé 
financování stadionu a záro-
veň jsme podpořili rozšíření 
služby  pro  návštěvníky  sta-
dionu ve formě nového, mo-
derního a vkusného stánku.
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Vánoční atmosféra 
v Bedřichově
Obec  se  v  minulém  roce  rozhodla 
nejenom pro zakoupení nového vá-
nočního osvětlení lemujícího hlavní 
silnici,  ale  také  pro  výzdobu místa 
u  kostela,  tedy  pro  vyzdobení  do-
minantního  smrku  tyčícího  se  nad 
přístřeškem  betlému mezi  kostelní 
věží a hřbitovem. 

Na  první  adventní  neděli  všichni 
napjatě očekávali kolem 17. hodiny 
panem starostou předem avizované 
překvapení. Jako zázrakem se Bedři-
chov přikryl čerstvým sněhem, jeho 
bílý  jas  ozářilo  po  setmění  světlo 
rozžehnutých  svíček  nazdobeného 
vánočního stromu. Sváteční náladu 
dokreslil  ještě  betlém  s  postavami 

svaté rodiny, který pro nás připravil 
spolek Bedřichováci. 

Dechberoucí  atmosféra  přitahovala 
z dálky návštěvníky Bedřichova, kteří si 
se zájmem strom fotografovali a moh-
li tak alespoň na chvilku zapomenout 
na všechny těžkosti v dnešní době. 

A  to  nás  právě  inspirovalo  k  tomu, 
abychom bedřichovský vánoční strom 
přihlásili do celorepublikové soutěže 
firmy  VánočníVýzdoba.cz  O  nejhezčí 
vánoční výzdobu,  kde  jsme  se v  ka-
tegorii  Obce  umístili  na  3.  místě. 
Děkujeme všem, kteří nás sledují na 
facebookových stránkách Bedřichova 
a v hlasování nás podpořili.

Úprava a čistota kostela a jeho okolí není samozřejmostí
Zamíříte-li  při  nějaké  tra-
diční  příležitosti  do  kostela 
nebo  jeho  blízkosti,  můžete 
se  vždy  potěšit  upraveným 
interiérem,  čistotou  a  stylo-
vou výzdobou. Na Velikonoce 
nás  těší  jarní  květena,  nové 
svíce,  čisté  ubrusy,  oprave-
né  omítky,  na  Vánoce  pak 
výzdoba  z  chvojí,  s  vánoč-
ním stromem uvnitř  kostela 
a  s  hvězdou  na  přístřešku 
betlémské stáje.

Mnozí  z  nás  si  ani  neuvě-
domují,  že  za  tímto  poči-
nem  stojí  dobrovolná  čin-
nost  spolku  Bedřichováci  
(www.bedrichovaci.cz),  je-
hož  členové  se  několikrát 
v roce ve svém volném čase 
pouštějí  do  kompletního 

úklidu  kostela  (od  zvonice, 
přes  schody,  balkon,  pro-
stor  u  hodin  a  zvonů  až  po 
zákristii)  a  jeho  okolí.  Ve 
stanovách  spolku  jsou  tyto 
činnosti  definované ve  spo-
jení  s  pořádáním  tradičních 
církevních a hudebních akcí 

v  bedřichovském  kostele  sv. 
Antonína Paduánského.

Jsou však dny a akce, kdy  je 
potřeba  kostel  pravidelně 
„opečovávat“  (větrat  a  po-
klízet,  dohlížet  na  odborné 
práce –  například  na  pravi-

delnou  údržbu  kostelních 
hodin a zvonového zařízení). 
Toto by se neobešlo bez ak-
tivního  přispění  a  velkého 
zájmu  pana  Petra  Kunze, 
dlouholetého  pečovatele 
o  bedřichovský  svatostánek, 
kterému tímto děkujeme.
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Nové webové stránky
Nařízení Vlády ČR se dotkla 
opakovaně,  naposledy  od 
prosince, i informačního cen-
tra,  které muselo zůstat pro 
návštěvníky uzavřené.

Snažili  jsme  se  přesměro-
váním telefonátů, prostřed-
nictvím  e-mailů  nebo  na 
základě  předchozí  telefo-
nické  dohody  návštěvníky 
a jejich požadavky uspoko-
jovat alespoň takto, v ome-
zeném režimu.

Nejdůležitější  náplň  naší 
pracovní  doby  tvoří  v  sou-
časné  době  příprava  webo-

vých  stránek.  Již  v  letošním 
roce  se  můžeme  společ-
ně  těšit  na  zcela  nové  re-
sponzivní  webové  stránky 
obce  pod  novou  doménou  
www.bedrichov-ou.cz  a  tu-
risticky  zaměřené  strán-
ky  na  stávající  doméně  
www.bedrichov.cz.

Obojí  se  promění  v  mo-
derním  designu,  technické 
provedení  a  úpravy  s mno-
ha  novými  funkcionalitami 
budou umožňovat napojení 
na Datový  sklad  Liberecké-
ho  kraje  a  propojení  webů 
mezi sebou. 

Dětské stezky
Letní  turistickou  sezonu 
přivítáme  další  stezkou 
pro  děti.  Červené  putování 
za  zázrakem  ohně  dokončí 
trilogii  pověstí  z  Bedřicho-
va,  opět  provázené  hrací 
kartou  a  omalovánkami  za 
odměnu. Stezky budou v te-
rénu  vyznačeny  barevnými 
sklíčky –  kamínky,  na  zcela 
nových venkovních mapách 
a  v  tištěné  podobě  na ma-
pách zdarma o velikosti A3. 
Podrobnosti  a  hrací  karty 
najdete  v  infocentru  nebo 
ke  stažení  na  webových 
stránkách.

Modré putování za zázračnou 
vodou  (Voda),  Zelené  puto-

vání  za  tajemstvím  stromů 
(Země)  a  Červené  putování 
za  zázrakem  ohně  (Oheň) 
jsou vždy věnovány jednomu 
z živlů. Ten, kdo dokončí jed-
no z  těchto  putování,  obdrží 
za  odměnu  nejenom  tema-
ticky  zaměřené  omalovánky, 
ale  i další překvapení připo-
mínající  propojení  s  tím  da-
ným živlem. Při splnění a pro-
jití  všech  tří  putování  (Voda, 
Země  a Oheň)  se  cyklus  za-
končí  bonusem  s  motivem 
zbývajícího živlu – Vzduchu.

Bedřichov  skýtá  mnoho  ta-
jemství a neobjevených krás, 
které  se  snažíme  s Vaší  po-
mocí objevit.

Infocentrum v době  
covidové nezahálelo
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Na podzim minulého roku jsme vyhlásili anketu 

O NEJ… STROM BEDŘICHOVA
V  anketě  zatím  nebyl  vy-
hlášen  vítěz.  Doba  covi-
dová  nás  totiž  zaměstnala 
na  delší  dobu  zcela  jinými 
starostmi, sešlo se jen málo 
vyplněných dotazníků. S na-
stávajícím jarem, nádechem 
nového života a s přibývají-
cí zelení symbolizující zdra-
ví  a  naději  jsme se proto 
rozhodli anketu prodloužit 
do 30. 6. 2021,  aby  šanci 
přispět svými snímky dosta-
lo více zájemců.

Věříme,  že  si  při  jarních  pro-
cházkách  připomenete  krásu 
stromů na katastru Bedřicho-
va, zvědomíte si nějaký příběh, 
který se k nim poutá a podělí-
te se o něj s námi prostřednic-
tvím prodloužené ankety.

Krásných  věcí  kolem  je 
nám  v  dnešní  době  tře-
ba  a  stromy  jsou  součástí 
našich  životních  příbě-
hů.  Mohou  nám  vyprávět 
o  historii  obce  a  hor  nebo 

si  uchovávat  stávající  pro 
další generace.

Těšíme se na spolupráci. 
Všechny potřebné informace 
Vám poskytneme v  infocent-

ru nebo si je můžete stáhnout 
z našich webových stránek.

Přejeme  všem  pevné  zdraví 
a budeme se těšit na setkání 
s Vámi v infocentru.

Prodloužená certifikace 
informačního centra
Bedřichovské  informační 
centrum  splnilo  v  květnu 
2021  všechny  požadavky 
pro prodloužení certifikátu 

v  rámci  certifikace  v  sys-
tému  Jednotné  klasifikace 
turistických  informačních 
center ČR (JK TIC).

JEDNOTNÁ KLASIFIKACE
TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER

ČESKÉ REPUBLIKY

METODIKA PRO CERTIFIKACI

Standardy poskytování služeb turistických
informačních center v České republice

a jejich certifikace.

Vydala:
Asociace turistických informačních center ČR

ve spolupráci s agenturou CzechTourism.
©srpen 2017

Projekt „Podpora a rozvoj klasifikačního a certifikačního systému A.T.I.C. ČR"
je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu

Ministerstva pro místní rozvoj

Grafická úprava: Veronika Matějčková, DEFT design s.r.o.
Tisk: DEFT design s.r.o.
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CERTIFIED
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Lyžařská turistika na Bedřichovsku
Zima na našich horách je nepochybně spjata s lyžováním či zimní turistikou. Když se v roce 
1906 v Liberci konala Výstava českých Němců, v areálu nad přehradou vznikl model alpských 
vrcholků v podobě malované kulisy, tzv. Alpen-Panorama. Pod modelem se rozprostřela „alp-
ská vesnička“, kde se daly zakoupit různé bylinné likéry a vína. Stála tam i zmenšenina původní 
Liberecké chaty z roku 1905, kterou můžeme v Alpách navštívit i dnes, ovšem v její nové po-
době z roku 1926, svou chatu má od roku 1933 také Jablonec nad Nisou.

Turismus  zažil  svůj  velký 
rozkvět  ve  třicátých  letech 
20.  století,  po  vzoru  ostat-
ních  zemí  se  také  v  Jizer-
kách budovaly horské chaty 
s rozhlednami, neboť výhle-
dy  a  vizuální  zážitek  byly 
zásadní.  Tento  trend  se  tu 
nezjevil  jen  tak.  Od  konce 
19.  století  se do knih  i no-
vin  pomalu  dostávaly  prv-
ní  snímky  míst  vhodných 

k navštívení, a to z různých 
koutů  Evropy.  V  souvislos-
ti  s  rozvojem  fotografie  si 
lidé mohli prohlížet záběry 
z cest amatérských fotogra-
fů,  kteří  snímky  promítali 
v  rámci  různých  akcí.  Oblí-
bené byly nejen letní moti-
vy z  cest  po  Itálii  či  Řecku, 
ale  též  snímky  plné  sně-
hu,  dobrodužných  expedic 
a krajiny velehor.

Pozadu  proto  nezůstávali 
ani lokální fotografové, kteří 
s  těžkými  přístroji  neváhali 
putovat krajinou, aby pro nás 
zachytili  třeba  Jizerky.  Staré 
vlastivědy  díky  nim  ukazu-
jí  například  podobu  skal  na 
Trništi (se vztyčeným křížem) 
nebo celkové pohledy na Be-
dřichov z různých světových 
stran, u žánrových pohlednic 
můžeme  obdivovat  lyrické 

zachycování  přírody,  krajinu 
rašelinišť,  bystřin  a  sněho-
vých návějí. Souběžně s  tím 
noviny  skrze  placené  inze-
ráty  začaly  přibližovat  kon-
krétní  vzhled  horských  bud 
i  s  jejich  aktuální  nabídkou 
pro turisty.  (Hašlerova chata 
se  objevovala  v  reklamách 
od  roku  1912,  jejím  hlav-
ním konkurentem byla chata 
u  Královky,  dnes  Prezident-

Zima v Jizerských horách, foto G. Wurbs,
Bedřichov s Weberovkou, foto Jizerské hory M. Aurich

Bedřichov, nakl. Orbis Praha, foto J. Nechanský
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ská, později se k nim přidala 
Weberova chata od architek-
ta  E. Müllera,  otevřena  roku 
1928,  a  nová  Lesní  chata, 
otevřena  1930).  Na  sezonu 
1927/28  vyšel  24stránkový 
turistický  průvodce  o Bedři-
chovu s obrazovým doprovo-
dem,  ze  zimních  aktivit  při-
pomínal  hlavně  sáňkování, 
skok na lyžích, běžecké lyžo-
vání  a  sjezdování,  publikaci 
zaštiťoval  již Výbor  na  pod-
poru cestovního ruchu v Be-
dřichově. V roce 1928 Výbor 
na  podporu  cestovního  ru-
chu  již  oficiálně  plně  půso-
bil, na jeho objednávku vyšel 
v  tehdy sledovaném časopi-
su  Bergland Verkehrsblätter 
článek  o  obci  jakožto  leto-
visku  a  zimním  sportovním 
středisku. Spolek  se zabýval 
i další propagací Bedřichova, 
od  něhož  si  sliboval  hlavně 
vyšší návštěvnost a  souběž-
ně  s  tím  rozšíření  pracov-
ních  příležitostí  pro  místní. 
V  novinách  se  čím  dál  pra-
videlněji  objevovaly  zprávy 
o  aktuálním  počasí,  výšce 
a  kvalitě  sněhu  ze  zdejších 
meteostanic (nejstarší se na-
chází  na  Nové  Louce).  Snad 
každé  noviny  nabízely  tipy 
na výlety – na  lyžích,  pěšky, 
se saněmi či boby,  s brusle-
mi. A  tak  zásadní  byl  i  pro-
žitek –  odkud  kam  se  jede, 
jak dlouho to bude trvat, co 
je po cestě zajímavé a jak se 
tam dopravit.

Místa, kam se 
odjakživa chodilo
Život na horách byl po staletí 
provázen údělem tvrdého ži-
vobytí. Po utlumení sklářské-
ho  průmyslu  se  Bedřichov 

ocitl v nejisté situaci. Tradice 
sklářských hutí byla na svém 
konci.  Z  písemných  doku-
mentů je patrné, že turistika 
na  Bedřichovsku  skutečně 
fungovala  již  okolo  roku 
1900.  Jaké byly výletní cíle? 
Když se rozhodlo o výstavbě 
přehrady na Černé Nise, davy 
lidí  byly  zvědavy,  jak  toto 
vodní dílo bude vypadat. Bě-
hem  stavby  i  po  kolaudaci 
této novinky proudily z okol-
ních měst exkurse s průvod-
ci.  Zajisté  lákavým  zpestře-
ním musela  být  lokomotiva 
vozící  stavební  materiál  na 
místo stavby. Příjemným pě-
ším cílem byla i Clam-Galla-
sovská  obora  (Tiergarten), 
jejíž  brána  se  nacházela  na 
Nové  louce  mezi  hájovnou 
a  loveckým  zámečkem.  To 
ještě  stávala  stará  hájov-
na  (v místech  dnešního  Šá-
malova  pomníku),  vyhořela 
roku  1926.  V  domku  bydlel 
hajný,  jenž  částečně  suplo-
val  občerstvovací  stanici. 
Podobnou  funkci  hostince 
a výletního místa měla i há-
jovna  na  Smědavě,  zdejší 
manželka hajného byla pro-
slulá svou kvalitní a chutnou 
kuchyní.  K  frekventovaným 
místům patřil též Kristiánov, 
kam  se  hojně  putovalo  od 
Hrabětic  po  dnešním  dně 
přehrady  a  okolo  vrcholku 
kopce  Blattberg,  po  staré 
hutní  cestě,  leckdy  se  pak 
odbočovalo  ještě  k  Blaten-
skému rybníku k pile. Velmi 
žádoucím  cílem byl  též Vy-
soký hřeben s poutním mís-
tem na Trništi. Z Bedřichova 
také  vedly  tradiční  poutní 
cesty do Hejnic. Že se pouze 
nechodilo, ale též jezdilo na 
lyžích, je nám jasné.

Zimní cíle
Ke  krásným  dokladům  ly-
žařské  turistiky  může  patřit 
novinový  článek  v  Reichen-
berger Zeitung, který je uve-
den  jako „Skitour  Jizerkami“. 
Dotyčný  cestovatel  sepsal 
roku 1905 líbivý text o tom, 
kterak  lze  na  lyžích  projet 
Jizerské  hory  a  co  všechno 
vidět.  Přestože  doporučuje 
jako nástupní místo Liberec, 
nenechme se zmást. Tehdejší 
bedekry  měly  poněkud  jiná 
měřítka,  a  tak  cesta  začíná 
spíše  na  Hraběticích.  Mís-
ta,  která  v  jeho  výletě  hrají 
prim, však známe – jedná se 
o Kristiánov, Čihadla, Směda-
vu,  Malou  a  Velkou  Jizerku, 
Smrk a Lázně Libverda. Autor 
článku  trasu  i  místa  velmi 
dobře znal, sám na konci pří-
spěvku přiznává, že takováto 
túra by pěšky a v zimě byla 
nemyslitelná,  náročná a ne-
bezpečná,  už  jen  kvůli  ab-
senci cest vedoucích horami. 
Velmi  hezky  ilustruje  turis-
tické lyžování mladší inzerát 
z  roku 1933, kdy  jistá dáma 
nabízí  své  služby  jakožto 
lektorka  alpského  lyžování. 
Inzerát obsahuje i trasu, kte-
rá  bude  s  instruktorkou  ab-
solvována  –  přes  Královku, 
Kristiánov, Černou horu, Ho-

lubník,  Brdo  (Lange  Farbe) 
na Milíř  (Pilzberg).  Polovina 
třicátých  let  se  vyznačovala 
masovým  lyžováním.  Kroni-
ka Bedřichova zmiňuje davy 
lidí  z  Prahy,  ale  též  nespo-
čet  Němců.  Místní  tisk  píše 
o  tisících  návštěvníků,  kteří 
pravidelně  jezdili  každý  ví-
kend  do  hor,  a  zamýšlí  se 
nad  tím, že kdyby každý dal 
jen  korunu  na  zvelebování 
lyžařských  cest…  Vedle  lyží 
byly  oblíbené  též  sáně.  Ně-
mecký  horský  spolek  v  roce 
1909  pořádal  pro  veřejnost 
přechod  Jizerek  s  tím,  že  se 
údolím Štolpichu sjíždělo na 
saních  do Hejnic,  s  obědem 
se počítalo na Kristiánově.

Proměny po druhé 
světové válce
Do druhé světové války pro-
bíhal  setrvalý  vývoj  turisti-
ky,  souběžně  s  tím  i  rozvoj 
různých  sportů,  které  se 
provozovaly v Bedřichově  či 
okolí.  Horské  chaty  a  hos-
tince se předháněly se svou 
nabídkou.  Hašlerovka  do-
konce  uspořádala  soutěž 
Miss. Válečné období nebylo 
tak  radostné,  oblíbená  vý-
letní  místa  se  připomínala 
v  novinách  především  skrze 

Stavba hangáru pro lavinu, Bedřichov Horochata
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folklór  (zvyky,  pověsti),  ale 
k  nějakému  většímu  posu-
nu či výstavbě nedocházelo. 
Krátce po válce většina bud 
obdržela národního správce. 
Mnoho  obyvatel  bylo  „vy-
měněno“  a  začínalo  se  jako 
by nanovo. Paradoxem je, že 
oblíbená místa zůstala, byla 
znovuobjevena. A tak do Be-
dřichova zase začaly proudit 
davy lidí, v novém politickém 
uspořádání se  jim začalo ří-
kat rekreanti. Staré německé 
chaty s rozhlednami změnily 
názvy za něco přijatelnějšího 
(Hašlerova  chata,  Fučíkova 
chata), některé prošly výraz-
nou adaptací. Později byl je-
jich provoz převeden na kon-
krétní  podniky  a  veřejnosti 
již  nesloužily.  Najednou  se 
stávalo, že chaty běžně vyu-
žívané a s občerstvením byly 
pouze pro  podnikové  rekre-
anty, běžný návštěvník Bedři-
chova si neměl kde dát jídlo 
a pití a kde si odpočinout.

Turistické lyžování 
v druhé polovině 
20. století
Od  šedesátých  let  se  tu-
rismus  v  Jizerkách  zhusta 
rozvíjel.  Lidé  se  chtěli  re-
kreovat, chtěli na výlety, ale 
kapacita  ubytování,  pohos-
tinství  a  služeb  byla  bídná. 
Přestože máme dnes dojem, 
že před šedesáti  lety téměř 
auta  nejezdila,  bedřichov-
ské silnice jimi byly lemova-
né a na návštěvníky hor ne-
platily  ani  tučné pokuty  od 
Veřejné  bezpečnosti. Místní 
národní výbor byl nucen si-
tuaci řešit v plánech na pě-
tiletky. Rekreanti a návštěv-
níci  hor  z  blízkého  okolí  si 

v  zimě  sami  prošlapávali 
lyžařské  trasy  okolo  Bedři-
chova. Pozvolna a ztěžka za-
čínala strojová úprava stop, 
zpočátku pouze na význam-
né  závody  (první  ročník  Ji-
zerské 50 se jel roku 1968). 
Na  lyžích mohli  lidé  svého 
času  potkat  i  prezidenta 
Ludvíka Svobodu. 

Smogová situace v tehdejším 
Československu  a  dobrá  do-
pravní dostupnost zapříčinily, 
že se Bedřichov stal brzy cito-
vaným místem, kam se vydat 
za  čerstvým  vzduchem.  Pro-
cesí aut a autobusů putovala 
do malé horské vesnice, která 
byla  slovutná  jako  samotné 
Krkonoše.  Vzhledem  k  tomu, 
že  lesní hospodářství  a  jeho 
činnost  probíhala  hlavně 
v zimě, nebylo v zimních mě-
sících  mnoho  cest  k  použití 
pro  běžky  (traktory  a  další 
těžká technika jezdila po les-
ních cestách, stahovala dřevo 
atd.).  Do  toho  se  nechtěně, 
smutnou zprávou o úmrtí ho-
rolezců  na Huascaránu,  zpo-
pularizoval  závod  „Jizerská 
50“ (od roku 1971 s přívlast-
kem Memoriál expedice Peru 
70), který znamenal další jistý 
nápor či tlak – na přírodu i na 
obec  samotnou.  Lidi  jezdi-
li  do  Bedřichova  ještě  více, 
a tak obci nezbylo než spřá-
dat velkolepé vize.

V  plánu  byla  parkoviště  pro 
25 autobusů a 250 aut přímo 
v obci či parkoviště na Předě-
lu, kreslily se obchvaty obce, 
plány  lanovky  z  Bedřichova 
na Královku a nové sjezdovky 
pod ní, vznikl návrh na velkou 
multifunkční  stavbu,  kde  by 
bylo zázemí nejen pro místní 

národní výbor, ale též pro ha-
siče, prodejny, kavárnu… Mezi 
mnoha  návrhy  se  podařilo 
zrealizovat  jen  něco,  zejmé-
na vodárna, vleky na svazích 
Vysokého  hřebene,  částečně 
parkoviště,  prostor  stadionu, 
stanice horské služby, budova 
Armabetonu  (ve smyslu pro-
dejny  a  ubytování)  a  objekt 
Nisy.  V  oblasti  lyžování  šlo 
hlavně  o  zprovoznění  lyžař-
ské magistrály. Z masově or-
ganizovaných  činností  nelze 
opomenout populární nesou-
těžní akci ve Stopách Jizerské 
padesátky, v roce 1976 se jel 
první  ročník,  který  měl  cca 
4 tisíce účastníků. 

Jizerská 
magistrála
Jelikož hlas veřejnosti tlačil 
na  upravování  stop  nejen 
okolo  termínu  Jizerské  50, 
začalo  se  silně  uvažovat 
o možnostech pravidelnější 
víkendové  úpravy  v  Jizer-
kách. Tým  funkcionářů,  kte-
rý  pořádal  Jizerskou  50,  se 
pokusil  po  vzoru  alpských 
středisek či v duchu Vasova 
běhu vytvořit  tzv. magistrá-
lu,  dálnici pro běžkaře. Ma-
gistrála vznikala  jako  turis-

ticko-lyžařský projekt cíleně 
upravovaných  tras  pro  bě-
žecké  lyžování  tak,  aby  vy-
hovoval požadavkům široké 
veřejnosti.

Oficiální  spuštění  Jizerské 
magistrály se podařilo v zá-
věru roku 1986. Již od sezo-
ny 1981/82 probíhal několi-
kaletý zkušební provoz  (cca 
40km trasy), ovšem bez do-
statečných  povolení  a  bez 
adekvátní  výbavy  (skútry, 
rolby).  Hlavním  nástupním 
místem  se  stal  Bedřichov 
(Maliník,  stadion).  Zřizova-
telé magistrály v čele s Vác-
lavem  Foffem  počítali 
s  dvěma  etapami  výstavby. 
Součástí  magistrály  mělo 
být pět občerstvovacích sta-
nic  včetně  dalšího  zázemí, 
tři  stánky  s  občerstvením 
byly  dokončeny  v  sezoně 
1987/88  (např.  Hřebínek). 
Hlavní  trasa  magistrály 
na  Smědavu  byla  značena 
červenou  barvou,  spojova-
cí  okruhy,  nástupní  místa 
a  další  cesty,  vedoucí  i  po 
přírodní  rezervaci,  žlutě 
a modře. První etapa magis-
trály  (45km)  byla  otevřena 
v  prosinci  1984,  druhá  eta-
pa  budování  a  zlepšování 

Jizerská 50 Memoriál Expedice Peru , foto W. Ginzel a S. Weiss
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magistrály  probíhala  v  le-
tech 1985–86. Plán počítal 
s 80 km upravovaných tras.

V  neděli  14.  prosince  1986 
byla  Jizerská  magistrála  ko-
nečně otevřena, tehdy o dél-
ce 66 km. Dobrovolníci na ní 
odpracovali přes tisíc brigád-
nických hodin. První oficiální 
sezona (s náležitými povole-
ními)  trvala  od  15.  prosince 
1986 do 31. března 1987. Teh-

dy se magistrála rozprostíra-
la na hranici dvou okresů, tří 
lesních  závodů,  pod  dvěma 
podnikovými  ředitelstvími 
Státních  lesů  (Liberec a Frý-
dlant). Navíc se o trasy staraly 
dvě jednotky, liberecká a jab-
lonecká. Liberecká měla upra-
vovat  51  km  (Tělovýchovná 
jednota Lokomotiva Liberec), 
jablonecká  15  km  (TJ  Bižu-
terie).  Stopy  upravovaly  dva 
třinecké stroje značky Lavina 

(rolby)  a  jeden  sněžný  skútr, 
k ruce bylo i terénní vozidlo. 
Dopravu  z  Liberce  poskyto-
vala  ČSAD  Liberec  kyvadlo-
vě  ze  zastávky  Na  Rybníčku 
směrem  Maliník,  kde  byla 
točna  autobusu.  Přestože  to 
zpětně  zní  idylicky,  kompli-
kace nastávaly snad ve všem. 
Pamětníci si vybavují zapadlé 
rolby na trasách, absenci zá-
zemí na nástupních místech, 
zničené autobusové zastávky, 
přecpané  autobusy  z  měst 
a plná parkoviště. Ředitelství 
Jizerské  50  opakovaně  při-

znávalo  nedostatečnou  spo-
lupráci  všech  zúčastněných 
stran  na  provozu  magistrály 
a  chabé  technické  vybavení 
či omezené množství financí. 
Špatná  organizace  nakonec 
doprovázela  i  dopravu  do 
horského  střediska  (výpadky 
autobusů  a  nespolehlivost, 
poddimenzovaná  kapacita). 
A  když  už  náhodou  vše  jakž 
takž fungovalo, nebyl sníh.

Letos  (2021)  Jizerská  ma-
gistrála  oslaví  svých  35  let 
funkčního provozu, udělejme 
si proto trochu času na vzpo-
mínky a zkusme si tyto počát-
ky  připomenout  a  porovnat 
s  tím,  jak  se  na  Bedřichov-
sku  lyžuje  dnes,  kdy  sezona 
2020/21 byla v  duchu exce-
lentně upravovaných tras ne-
jen o víkendech.

Anna Dařbujanová
kronikářka obce

Jizerská magistrála, schéma tras 1986

Pamětní diplom Ve stopě Jizerské 50 (1982)

Odznak (plast) Ve stopě  
Jizerské 50
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JIZERSKÁ, o.p.s., nejen v roce 2020
Rok  2020  začal  pro  Jizerskou,  o.p.s.,  očekávanou  zimní  sezonou,  která  odstartovala  kolem 
Vánoc 2019 a naznačovala  slibný vývoj. Ani  ji ovšem neminula pandemie COVID-19,  která 
15. března 2020 zastavila veškerou strojovou úpravu Jizerské magistrály. Tímto krokem byla 
zimní sezona a akce s ní spojené zcela ukončeny.

Letní  práce  na  stadionu  po-
kračovaly  tradičním  způso-
bem a přispěly k nové revitali-
zaci stadionu. I v následujícím 
roce 2021 bude Jizerská, o.p.s., 
v  těchto činnostech pokračo-
vat  a  snažit  se  docílit  plno-
hodnotného místa  pro  sport, 
turistiku i relaxaci.

V  polovině  roku  2020  se 
v  Jizerské,  o.p.s. ,  vyměnilo 
vedení společnosti a novým 
ředitelem  se  stal  Martin 
Kunc. V témže roce byly také 
pořízeny  gumové  pásy  na 
další stroj PistenBully K200, 
který díky nim může na tratě 
Jizerské  magistrály  vyrážet 
i při nižší sněhové pokrývce. 
V  tuto  chvíli  jimi  disponu-
jí  již  stroje  dva,  konkrétně 
K100 a K200.

Jizerská, o.p.s. , získala v dru-
hé polovině roku další nové 
sponzory,  kteří  společnost 
podpořili  v  zimní  sezo-
ně  2020/2021.  Díky  těm-
to  finančním  prostředkům 
mohly  probíhat  strojové 
úpravy  Jizerské  magistrá-
ly  téměř  v  denním  rozsahu 
nebo  řekněme  velice  čas-
to.  Nová  dohoda  s  Lesy  ČR 
přinesla  možnost  nového 
označení  5km  okruhu,  kte-
ré  bude  moci  být  na  trati 
osazeno  celoročně.  Záro-
veň se v zimní sezoně opět 
rozrostly  tratě  pro  pěší  tu-
ristiku. Mezi nově zařazené 

patří například Soušská sil-
nice a cesta z Černé Nisy do 
Rudolfova.

Na  bedřichovském  stadio-
nu  byla  zřízena  interaktivní 
LED TV  ve  spolupráci  s  obcí 
Bedřichov.  Ta  umožní  všem 
návštěvníkům  lepší  orientaci 
v Jizerských horách a obci Be-
dřichov. S tím je spojeno i vy-
hledání  vhodného  ubytování 
v obci. Interaktivní LED TV na-
bízí  také možnost  přispět  na 
Jizerskou  magistrálu  pomocí 
QR kódů v různých cenových 
kategoriích.  Kódy  můžete  vi-
dět  i  na  tratích  Jizerské ma-
gistrály. Tento způsob financo-
vání Jizerské magistrály získal 
mnoho přívětivých ohlasů.

Pro  každého  lyžaře,  který 
se  vydal  do  běžeckých  stop 

v  Jizerských  horách,  vznikla 
možnost  využít  tzv.  lyžařské 
KPZ  (krabičky  poslední  zá-
chrany).  Firma  SWIX  dodala 
do  těchto  KPZtek  vybavení, 
pomocí  nichž  může  každý 
běžkař  doladit  svou  mázu 
přímo  na  trati.  KPZ  mimo 
technického vybavení a tep-
loměru  (pro  správné  určení 
teploty)  obsahují  i  návod 
od  společnosti  SWIX,  kde 
jsou podrobné instrukce,  jak 
správně namazat lyže. Tento 
krok  ocenili  nejen  zkušení 
běžkaři, ale i ti, kteří do stop 
vyrazili tuto zimu poprvé.

Novinkou  pro  zimní  sezo-
nu 2020/2021 se  stal  sčítač 
návštěvníků  Jizerských  hor. 
Exportovaná  data  budou 
sloužit hlavně k přesnějšímu 
vyčíslení  návštěvnosti  Jizer-

ské  magistrály,  a  to  jak  pro 
sponzory,  tak  i  pro naše po-
tencionální partnery. Jizerská 
magistrála se během pande-
mie, kvůli  restrikcím a opat-
řením,  stala  jednou z nejna-
vštěvovanějších oblastí.

Navzdory  nepříznivé  situaci, 
spojené  s  již  rok  trvajícími 
protiepidemickými  opatře-
ními, musíme konstatovat, že 
JIZERSKÁ, o.p.s., i díky přízni 
všech  obchodních  partnerů, 
dárců  a  hlavně  návštěvní-
ků,  kteří  podpořili  Jizerskou 
magistrálu,  mohla  plnohod-
notně fungovat a nabídnout 
tak všem místo pro relaxaci, 
sport  a  duševní  odpočinek 
v této nelehké době.

Děkujeme,  že  jste  zůstali 
s námi!

Foto: Jakub Koláček
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Finanční situace obce 2020–2021
Vzhledem  k  pandemii  ko-
ronaviru  jsme  se  na  jaře 
loňského  roku  právem  stra-
chovali o naplnění rozpočto-
vých  příjmů  v  roce  2020. 
Roli hrála také mírnější zima 
a uzavření parkovišť v břez-
nu 2020. Celkové plánované 
rozpočtové  příjmy  na  jaře 
klesly  o  více  než  2  mil.  Kč. 
Proto  také  zastupitelstvo 
obce  v  červnu  2020  schvá-
lilo  možnost  čerpání  kon-
tokorentního  úvěru  až  do 
výše  1  mil.  Kč.  Naštěstí  se 
nám  díky  aktivitě  ve  formě 

shánění dotací a úspěšného 
letního  provozu  parkovišť 
podařilo  rozpočtové  příjmy 
zajistit.  Získali  jsme  dotaci 
na  rekonstrukci  obecního 
úřadu (stavební část) od Mi-
nisterstva  pro místní  rozvoj 
ve  výši  2,2  mil.  Kč  a  dále 
dotaci na rekonstrukci obec-
ního úřadu (vybavení  interi-
éru) od Libereckého kraje ve 
výši 300 tis. Kč. To bylo vedle 
zvýšených  příjmů  z  letního 
provozu  obecních  parko-
višť zásadním ekonomickým 
faktorem,  který  nám  dovolil 

nejen ekonomicky přežít, ale 
také dodržet všechny pláno-
vané investice.

Rok  2021  jsme  opět  vyhlí-
želi  s  rozpaky  a  otazníky. 
Nevěděli  jsme,  jaká  bude 
zima.  Sníh  napadl  až  na 
začátku  ledna… S  tím  totiž 
souvisí  zásadní  obecní  pří-
jem  z  hlavní  ekonomické 
činnosti  obce,  kterým  jsou 
tržby z parkovného na obec-
ních  parkovištích.  Nevědě-
li  jsme  také,  zda  nedojde 
k omezení provozu  Jizerské 

magistrály.  Naopak  jsme 
věděli, že budeme mít opět 
nižší příjem z daní – napří-
klad z důvodu zrušení super 
hrubé  mzdy.  Nakonec  se 
zima  dostavila  hned  z  kra-
je  ledna  a  fakt,  že  během 
ledna  a  února  nebyl  nikte-
rak omezen provoz  Jizerské 
magistrály,  nám  pomohl 
k tomu, že jsme zaznamena-
li rekordní tržby na parkovi-
štích. Je to dobrá zpráva pro 
všechny plánované  investi-
ce, protože je budeme moci 
realizovat dle plánu.

Dotace nad rámce běžného rozpočtu obce
částka dotace rok realizace investiční akce poskytovatel dotace
5 000 000 2019/2020 zasněžovací systém Liberecký kraj
2 300 000* 2019/2020 rekonstrukce OÚ stavební práce Ministerstvo pro místní rozvoj
300 000 2020 rekonstrukce OÚ interiér Liberecký kraj
300 000* 2020 osvětlení Nadace ČEZ
300 000* 2020 dětské hřiště Nadace ČEZ
27 000 000** 2021/2022 infrastruktura Bedřichov Liberecký kraj

* částky v CZK zaokrouhleny na 100 000 Kč 
** nejde o dotaci, ale přímou investici Libereckého kraje do infrastruktury Bedřichova

Zastupitelstvo v  únoru 
rozhodlo o zrušení uby-
tovacích poplatků za 
1.  poletí 2021

Také z důvodu úspěšných 
tržeb na obecních parko-
vištích si můžeme dovo-
lit  ulevit  ubytovatelům, 
kteří  byli  během  hlavní 
sezony letos v zimě nuce-
ně uzavřeni, a zrušit uby-
tovací  poplatky  za  první 
pololetí roku 2021.
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Třídění odpadu má smysl
V  soutěži  Zlatá popelnice 
2019 – v  kategorii Obce 
do 500 obyvatel –  se Bed-
řichov  umístil  na  2.  místě. 
Z  důvodu vládních  nařízení 
došlo v  létě 2020 pouze ke 
„komornímu“ předání diplo-
mu,  skleněné  vázy  a  šeku 
v hodnotě 20 000 Kč v kan-
celáři našeho obecního úřa-
du. To však nezkazilo radost 

ze získaného umístění a po-
děkování směřuje všem Be-
dřichovským,  kteří  pečlivě 
třídí odpady.

Soutěž  Zlatá  popelnice  je 
určená obcím v Libereckém 
kraji, které soutěží v množ-
ství  vytříděného  odpadu 
(aktuálně  se  jedná  o  214 
obcí).  Její  vyhlašovatelé, 

Liberecký  kraj  a  Autorizo-
vaná  obalová  společnost 
EKO-KOM, a. s. , chtějí jejím 
prostřednictvím  motivovat 
obce  ke  zvýšení  množství 
vytříděných  odpadů  z  do-
mácností.

V  roce 2019 vytřídil v prů-
měru  každý  obyvatel  Libe-
reckého  kraje  24  kilogra-

mu  papíru,  11,2  kilogramu 
plastů, 13,7 kilogramu skla, 
23,6  kilogramu  kovů  a  půl 
kilogramu  nápojových  kar-
tonů. To  je celkem 73 kilo-
gramu vytříděného odpadu, 
což je o téměř 8 kilogramů 
více než činí průměr České 
republiky.

Zdroj:  www.nasejablonecko.cz

Bedřichov zabodoval 
v soutěži Zlatý erb 2020
Ceny  vítězům  22.  ročníku 
krajského kola soutěže Zlatý 
erb 2020 o nejlepší webové 
stránky  a  elektronické  služ-
by měst a obcí byly ve čtvr-
tek  3.  9.  2020  předány  při 
slavnostním ceremoniálu na 
Krajském úřadě Libereckého 
kraje.  Diplomy  a  ceny  pře-
dal  soutěžícím  pan  Martin 
Půta, hejtman kraje, a Tomáš 
Holenda,  ředitel soutěže. Za 
obec cenu převzala Gabriela 
Hozdová.

Do  soutěže  bylo  přihlášeno 
22  projektů  a  i  v  tak  široké 
konkurenci  se  Obec  Bedři-
chov umístila ve dvou katego-
riích na 3. místě, v kategoriích 
Webové stránky obcí a Elek-
tronické služby (za informace 
SMS zprávami).Ocenění  nás 
velmi  potěšilo  a  věříme,  že 
v příštím roce budeme moct 
soutěžit již s novými webový-
mi stránkami obce.

Zdroj: www.zlatyerb.cz

Třídění bioodpadu v Bedřichově
Občané a majitelé nemovi-
tostí v obci mohou od roku 
2019  třídit  bioodpad. Také 
letos jsou připraveny červe-
né kontejnery, které budou 
umisťovány v průběhu roku 
na parkovištích P1 Centrál 
a P4 Hřiště. Od jara do pod-
zimu bude možnost odložit 
bioodpad také v zadní části 
parkoviště P4 Hřiště – sběr-
ný  dvůr  s  obsluhou  bude 
otevřen každou sobotu od-
poledne (13 – 17 hod).

O kontejnery se jako v mi-
nulých  letech  postará  fir-
ma KISSES PLUS, s.r.o. 

Žádáme všechny kteří vyu-
žijí sběrná místa, aby do ná-
dob neumisťovali předměty 
a  materiály  nevhodné  ke 
kompostování, jedná se ze-
jména o větve, kořeny, paře-
zy  nebo  kamení,  chemicky 
ošetřené  materiály  apod. 
Naopak  je  vhodné  a  víta-
né kompostovat trávu,  listí, 
drny,  dřevěný  popel,  kůru, 
hobliny,  skořápky,  zbytky 
sezonního ovoce a zeleniny.

V případě zájmu o likvidaci 
a  odvoz  větví  či  pařezů  je 
možné se domluvit s panem 
Maryškem – 775 017 505.
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Kulturní a sportovní akce v roce 2020
V průběhu roku 2020 nastalo hodně změn zejména pod vlivem pandemie. Z důvodů nepředví-
datelného postupného rozvolňování vládních nařízení budou informace o akcích v roce 2021 
aktualizovány na webu www.bedrichov.cz.

13. června 2020 se konala Svatoantonínská pouť od 10 ho-
din. Součástí programu byla pohádka, různé soutěže, kouzla 
a čáry, také projížďky na koních a sjíždění na laně. V pořadí 
již 14. pouť otevírala mše svatá v bedřichovském kostele. 

6. června proběhl adrenalinový závod Vodní Bedřichov-
ský Bastard. Konal se v areálu a okolí bedřichovského 
stadionu, závodníci si zkusili na trati dlouhé 8,6 km bro-
dění vodou a další náročné překážky, například nošení 
pytlů s pískem či šplh na laně.

28. června proběhl 1. ročník Dětského zábavného odpo-
ledne na bedřichovském stadionu. Pro děti bylo připra-
veno mnoho soutěží a zajímavých disciplín, nechyběly 
adrenalinem prosycené aktivity jako střelba, lezení, opi-
čí dráhy apod., dynamická ukázka SDH Janov nad Nisou 
a přítomna byla i HS Jizerské hory se svou technikou.

29. srpna se uskutečnila sportovní akce Jizerská 50 Bě-
hej lesy s tratěmi o délce 12, 23 a 50 km. Náročný bě-
žecký závod notoricky známými místy zimní Padesátky 
doprovázelo příjemné srpnové počasí. 

Během letních prázdnin (červenec, srpen) probíhaly pra-
videlné Tvořivé pondělky s firmou JM Koral. Zázemím pro 
odpolední  dvouhodinová  setkávání  u  skleněných perlí 
pro děti od 5 let se stal nový prostor v budově zrekon-
struovaného úřadu. Na programu pro děti byla výroba 
bižuterních drobností. Dílny probíhaly od 13. července.

5.  září  2020  se  konala  tradiční  Sklářská slavnost na 
Kristiánově.

16. září se konečně konal z května odložený Olympijský běh. 
Tento  5.  ročník T-mobile  olympijského  běhu  na  stadionu 
v Bedřichově se vydařil, 5km trať si našla spoustu příznivců 
a vítězi se stali místní Zuzana Kocumová a Stanislav Řezáč.

Letošní Mikuláš probíhal zcela  jinak, ale konal se. Ka-
ždoročně  se děti  těšívaly na nadílku v  chatě  Jarmilka, 
vládní opatření však tuto možnost neumožnila. A tak se 
provizorně děti s rodiči mohli setkat s Mikulášem, andě-
lem a čerty venku nedaleko kostela. 

12. září proběhl další z akčních závodů Větrný Bedřichovský 
Bastard. 8,2 km dlouhý závod tentokrát startoval ze sedla 
Maliníku na Vysoký hřeben k vrškům sjezdovek, kde na zá-
vodníky čekaly disciplíny jako šplh, nošení klád apod.

V červenci a srpnu proběhly pravidelné nedělní bohosluž-
by v kostele sv. Antonína Paduánského, vždy od 11 hodin.

V únoru se konal tradiční závod Jizerské 50. Tentokrát 
byl  start  53.  ročníku ohrožován nejen nepřízní  počasí 
(čekalo  se  na  sníh  a  nízké  teploty),  ale  též  zprávami 
o covidu v zahraničí. Závod se přece jen odjel v řádném 
termínu 7. – 9. února 2020. Nejlepšího českého výsledku 
dosáhla K. Smutná se svým 5. místem.

29. února 2020 se uskutečnil Bedřich (Na Bedřicha na 
Bedřichov), akci pořádal spolek Bedřichováci. Hlavním 
tahákem  bylo  opět  sjíždění  sjezdovky  v  maskách  se 
soutěží o nejhezčí dětskou masku. Nechyběla ohňová 
šou a sjezd s loučemi.

Ze začátku měsíce března proběhla akce Den Jizerské 
magistrály, stihla se tak tak před uzávěrami a vyšlo také 
počasí. V programu nechybělo svezení v rolbách a skút-
rech Jizerské, o.p.s., a závody pro děti i dospělé.

8. února byla sloužena mše svatá v bedřichovském kos-
tele k uctění památky Expedice Peru 1970. Od 17 hodin 
sloužil A.R.D. Mgr. Radek Jurnečka.

První  akcí  roku  byl  noční  závod  s  čelovkami.  3.  a  4. 
ledna  2020  se  úspěšně  odjel  Bedřichovský Night  
Light Marathon. Do Bedřichova se tentokrát vydalo přes 
800 závodníků, závodily  děti,  celé  rodiny,  party  kama-
rádů  i  běžkařští  nadšenci. Vše dokreslovala atmosféra 
nočních a podvečerních Jizerek.

24. prosince na Štědrý den v podvečer se u kostela v Be-
dřichově  za  všech  podmínek  stanovených  vládou  ČR 
konalo  setkání  u Betlémského světla,  které  si  občané 
mohli následně roznést do svých domovů. 

26.  prosince  nebylo  možné  uskutečnit  akci  Půjdem 
spolu do Betléma s živými postavami v betlémě. Proto 
spolek Bedřichováci připravil na zlatou adventní neděli 
osvětlený betlém – Netradiční anti-covid Betlém. Insta-
lace byla k vidění každý den až do Tří králů u kostela 
v Bedřichově hned vedle vánočního stromu.
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Foto: Archiv Jizerská 50
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Foto: Archiv Bedřichovský Bastard

Foto: Archiv Bedřichovský Bastard
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Pomoc seniorům v době covidové
Zastoupení  seniorů  v  naší  obci  není 
vysoké, zpravidla se o jejich péči sta-
rají rodinní příslušníci. Covidová epi-
demie  ovšem  zamíchala  možnostmi 
mnohých z nás. A tak  i my  jako obec 
jsme  se  snažili  a  stále  snažíme  po-
dat našim starším spoluobčanům po-
mocnou ruku v podobě nákupů  léků, 
dezinfekcí,  v  distribuci  roušek  nebo 
respirátorů.

Návrat k normálu trvá delší dobu, než 
jsme  si  všichni  představovali,  proto 
kdykoliv můžete kontaktovat pana sta-
rostu  a  zaměstnance  obce,  abychom 
Vám mohli být nějakou  formou k dis-
pozici a ku pomoci.

Zároveň  děkujeme  všem  dobrovolní-
kům, kteří nám vyšli vstříc během jed-
notlivých vln pandemie.

Kontakty:

Starosta obce 

Petr Holub
starosta.bedrichov@gmail.com
734 167 790

Obecní úřad 

Gabriela Hozdová
kultura@bedrichov.cz
733 126 092


