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Vážení občané  
a návštěvníci Bedřichova,
na následujících stranách se 
můžete seznámit s aktivitou 
obce Bedřichov – stručně zde 
popisujeme  naše  úspěšně 
realizované  projekty  a  dále 

nastiňujeme plány naší obce 
na další období. Informujeme 
Vás  tak  například  o  činnos-
tech obce, projektech a jejich 
finanční výši. Dále si můžete 
prohlédnout fotografie z na-
šich akcí a seznámit se s plá-

nem kulturního programu na 
nadcházející období.

Pokud  by  kdokoliv  chtěl  ře-
šit  jakýkoliv problém v obci, 
jsem  Vám  já  i  celý  obecní 
úřad k dispozici.

Přeji Vám všem za celý obec-
ní  úřad  krásné  a  úspěšné 
léto! Na viděnou v Bedřicho-
vě třeba při nějaké akci. 

Petr Holub
starosta

Investice v obci  
2021/2022
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INVESTICE

Nový chodník od Kalátů k poště
Stavba chodníku, který je pri-
oritní  investicí  obce  v  roce 
2022,  začala  letos  v  květnu. 
Jde o chodník podél hlavní ko-
munikace od Kalátů až k poš-
tě.  Chodník naváže na  stáva-
jící,  již  vybudované  chodníky 
a napomůže vyšší bezpečnos-
ti  v  obci.  Budou  vybudovány 

také  dva  přechody.  Celková 
investice  přesáhne  sumu 
5 mil. Kč, přičemž obec získala 
dotaci  od  Libereckého  kraje 
ve výši necelých 600 tisíc Kč.

Dalšími domluvenými inves-
torskými chodníky, na jejichž 
realizaci  se  úporně  pracuje, 

by měly být tyto: chodník od 
Apartmánů 50 k  Jarmilce, 
chodník od Jógového centra 
Uko k  Pile a  chodník okolo 
bývalého apartmánu Bedři-
chovka k horské službě. Obec 
nadále  pracuje  na  dalších 
úsecích  chodníku  od  pošty 
až k horské službě. Chodníky 

v  centru  obce  by mohly  být 
kompletně  hotové  během 
následujících  dvou  let.  Zá-
leží  především  na  poměrně 
náročné  administrativě,  kte-
rá  je  spojena  se  získáním 
stavebních  povolení,  a  také 
na ochotě majitelů pozemků 
u silnice stavbu povolit.
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Nové víceúčelové hřiště na stadionu
V červnu jsme zahájili  realizaci multi-
funkčního hřiště na místě  současných 
antukových  kurtů.  Realizace  projektu 
ve  výši  cca  4  mil.  Kč  byla  závislá  na 
získání  dotace  od  Národní  sportovní 
agentury,  kterou obce Bedřichov  letos 

v  lednu  získala.  Vlastní  podíl  ve  výši 
30  %  (více  než  1  mil.  Kč)  obec  zajis-
tí,  i když s  realizací  této akce obec ve 
svém  rozpočtu  nepočítala.  Informace 
o rozhodnutí, že obec obdrží dotaci při-
šla totiž poněkud nečekaně…

Navigační 
a telematický 
systém Bedřichov/
Janov nad Nisou

Slibovaný  nový  navigační  systém 
na  parkoviště  Bedřichova  a  Jano-
va nad Nisou by se měl vybudovat 
během  léta,  nejpozději  ovšem  na 
podzim, aby byl funkční v nadchá-
zející zimní sezóně 2022/2023. Jde 
o  investici  Libereckého  kraje  ve 
výši 6 mil. Kč. Projekt má již všech-
na povolení, čeká se na výběr zho-
tovitele. Za zdržení může  bohužel 
poměrně složitá administrativa.

Stejný systém již několik let fungu-
je v městě Liberci, kde zpřehlednil 
možnost parkování.

Rekonstrukce místní 
komunikace na Královku
V  květnu  začala  dlouhou 
dobu  slibovaná  rekonstrukce 
místní komunikace na Králov-
ku. Na základě dohody o spo-
lupráci  s  Libereckým  krajem 
realizuje stavební firma kom-
pletní rekonstrukci místní ko-
munikace na Královku, a to od 

otočky  autobusu  u  stadionu 
až na katastr  Janova nad Ni-
sou  k  odbočce na Prezident-
skou chatu. Celková investice 
stavební  akce  je  10  mil.  Kč 
a zcela ji hradí Liberecký kraj 
na základě smlouvy o spolu-
práci s obcí Bedřichov.
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Opravy cest 
Tradičně  po  zimní  sezóně 
opravujeme  cesty  poškoze-
né  sněhem  a  jarním  táním, 
letos  došlo  k  lehké  opravě 
nových  cest  z  obrusu  (pře-
devším  vyčištění  svodnic 
a  propustků),  starší  cesty 

opravujeme  zasypáním  děr 
a zaválcováním. Nové úseky, 
opravené  z  asfaltového  ob-
rusu, budou cesty pod Nádle-
rovými směrem ke sjezdovce 
a také pod Vermontem smě-
rem na mostek.

Autobusová točka 
a odbočovací pruh na Maliníku
Další  investicí  Libereckého 
kraje  do  infrastruktury  Bed-
řichova je kultivace druhého 
nástupního  místa  na  Jizer-
skou  magistrálu  –  Maliníku. 
Dojde  k  vytvoření  odbočo-
vacího  pruhu  ze  směru  od 
Liberce  na  parkoviště  Mali-
ník a na druhé  straně o vy-

budování  otočky  autobusu. 
To nám umožní jednat s do-
pravním podnikem a zajistit 
tak  prodloužení  autobusu 
MHD Jablonec  (linka č. 101) 
až  na  sedlo  Maliníku.  Sta-
vební akce by měla proběh-
nout v  létě a  jde o  investici 
ve výši 3 mil. Kč.
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Další investice v roce 2021

Propojení Maliníku s centrem obce (pěšina na Maliník)

Most přes řeku Nisu

Radary v obci 

Nově vybudovaná soustava rybníčků
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Karavanové stání a parkovací 
automat na parkovišti P4 (Hřiště) 
Během  loňského  roku  jsme 
se  rozhodli  vypracovat  pro-
jekt  na  vybudování  karava-
nového  stání  v  Bedřichově. 
Nechceme v žádném případě 
vytvářet  v  Bedřichově  kem-
pink či autokempink, podpo-
rujeme především ubytování 
v penzionech a hotelích. Ale 
je  nutné  alespoň  nějakým 
způsobem  reagovat  na  zvý-
šený  počet  obytných  vozů, 
které  k  nám  přesto  směřují. 
A tak jsme se dohodli s maji-
telem  pozemku  současného 
parkoviště  P4  (Hřiště),  kde 
letos  vznikne  kultivované 

karavanové stání pro celkem 
čtyři obytné vozy. Provozova-
telem  bude  obec  Bedřichov 
a  investice  cca  700  tisíc  Kč 
by se nám i díky dotaci Libe-
reckého  kraje  (400  tisíc  Kč) 
měla  vrátit  snad  za  sezónu. 
Rezervace  budou  možné 
pouze přes  Infocentrum Be-
dřichov se 100% úhradou za 
stání dopředu. Policie naopak 
bude nekompromisně poku-
tovat stání obytných vozů na 
obecních  parkovištích,  kde 
je vjezd  těmto vozům zaká-
zán. Půjde  tedy o další eko-
nomický  přínos  obci  a  také 

o vyřešení jednoho z problé-
mů  naší  obce,  kterým  příliv 
obytných vozů bezesporu je. 
Navíc na parkovišti P4 bude 

umístěn  parkovací  automat, 
který  umožní  výběr  za  par-
kování i u osobních vozů zde 
parkujících.
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Provoz parkoviště v zimě 2022
Investice  do  nového  parkovacího 
systému pro parkoviště P3 U Nisy  se 
vyplatila.  Investice  ve  výši  přibližně 
0,5 mil. Kč se vrátila již za první zimu. 

Celkové  tržby  za  letošní  zimu  překo-
naly  rekordní  tržby  za  loňskou  covi-
dovou zimu a dosáhly více než 7 mil. 
Kč. Obci to pomůže realizovat všechny 

projekty,  které  má  v  plánu,  přestože 
ceny  závratně  letí  vzhůru,  nechceme 
však žádnou investici odkládat.

Jak je obec úspěšná 
při získávání dotací?
Dotace  nad  rámec  běžného 
rozpočtu obce za volební ob-
dobí 2018–2022 činí celkem 
více než 40 mil. Kč!
V průměru se jedná o navý-

šení  investičních  možností 
obce  Bedřichova  o  10  mil. 
Kč  každý  rok,  což  přibližně 
tvoří více než 50 % celkové-
ho rozpočtu obce.

částka dotace rok realizace investiční akce poskytovatel dotace
5 000 000 Kč 2019/2020 zasněžovací systém Liberecký kraj
2 300 000 Kč 2019/2020 rekonstrukce OÚ stavební práce Ministerstvo pro místní rozvoj
300 000 Kč 2020 rekonstrukce OÚ interiér Liberecký kraj
300 000 Kč 2020 osvětlení Nadace ČEZ
300 000 Kč 2020 dětské hřiště Nadace ČEZ
30 000 000 Kč** 2021/2022 infrastruktura Bedřichov Liberecký kraj
2 600 000 Kč 2022 víceúčelové hřiště NSA
600 000 Kč 2021/22 chodníky Bedřichov Liberecký kraj
400 000 Kč 2022 karavanové stání Liberecký kraj

Vše zaokrouhleno na 100 000 nahoru
** nejde o dotaci, ale přímou investici Libereckého kraje do infrastruktury Bedřichova
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Bedřichov: Příběh vesnice 
v horách – práce na knize finišují
Na  začátku  léta,  ještě  před 
prázdninami se nám snad po-
daří úspěšně představit knihu 
Bedřichov,  která  nese  podti-
tul  Příběh  vesnice  v  horách. 
Velkou  motivací  k  sepsání 
a  vydání  knihy  je  bezesporu 
letošní výročí obce Bedřichov, 
od  první  dochované  písem-
né zmínky, připomeňme si, že 
se  jedná  o  rok  1602,  uběhlo 
neuvěřitelných  420  let!  Toto 
kulaté  jubileum  si  zaslouží 
pozornost,  nějakou  oslavu 
či  připomenutí,  a  protože  je 
vždycky  dobré  zanechat  po 
sobě  „něco  hmatatelného“ 
budoucím  generacím,  vznikl 
nápad  na  klasickou  tištěnou 
knihu, která se bude věnovat 
Bedřichovu v proměnách času 

od staré sklářské hutě po sou-
časnou podobu obce.

Knížka  nemá  ambice  stát  se 
odbornou  historickou  pu-
blikací  přesycenou  odkazy 
a  daty,  nýbrž  čtivým průvod-
cem  po  hlavních  milnících 
v dějinách malé horské obce 
s  venkovským  rázem.  Máme 
zde  kostelík,  hřbitov,  obecní 
úřad,  spousty  hospod  a  ho-
telů,  sportoviště,  příjemnou 
krajinu  a  lesy  Jizerských  hor. 
Bedřichov po celá staletí žije 
a  dýchá,  leckdy  zde  ovšem 
živobytí nebylo lehké. Barev-
ná  publikace  ukáže  mnoho 
chronicky  známých  pohle-
dů  a  míst,  přesto  v  jednom 
ponese  prvenství  –  za  těch 

420  let  běhu  se  obci  nikdy 
v  dějinách  nepodařilo  uvést 
na svět „kloudnou“ knihu, kte-
rá by vzdala hold svým oby-
vatelům a místu, v němž žijí. 
Tato nemalá touha vyniknout 
je nyní  opět  rozdmýchávána, 
ve  třicátých  letech 20.  stole-
tí  vznikl  německý  turistický 
průvodce,  v  němž  Bedřichov 
hrál prim, ale byl to stále jen 
průvodce,  navíc  brožovaný, 
po  roce 1945 nebyla  situace 
o  mnoho  lepší,  vydávaly  se 
příležitostné publikace, často 
politického  rázu,  které  osla-
vovaly  socialistickou  společ-
nost a Bedřichova si opět vší-
maly jenom jako rekreačního 
střediska, obce na okraji Jize-
rek, kam se jezdilo do přírody, 
na lyže a na čerstvý vzduch.

Bedřichov:  Příběh  vesnice 
v  horách  chce  nabídnout 
ucelenější  obraz  obce,  jejíž 
peripetie  často  připomínají 

životní  osudy  lidí.  Do života 
obce  totiž  zasahovaly  vál-
ky,  krize,  nemoci  či  přírod-
ní  katastrofy,  přesto  se  díky 
lidskému  úsilí  a  tvrdé  práci 
nikdy zcela nepoložila a lec-
kdy  vzkvétala  až  neuvěřitel-
ně. Další osudy obce po roce 
2022 budou psát už jiní lidé 
za  jiných,  i  když  často velmi 
podobných  okolností.  Nám 
jakožto  patriotům  Bedřicho-
va  a  Jizerských  hor  nezbývá 
než knihu nyní dopsat, vydat 
a ukázat veřejnosti. Ještě před 
začátkem  velkých  dětských 
prázdnin  se  proto  společně 
sejdeme  a  oslavíme  nejen 
krásné  výročí  obce,  ale  též 
vznik  nové  knihy.  Formát  by 
měl být větší (230 × 320 mm), 
celobarevný  s  pevnými  des-
kami  na  křídovém  papíře 
a s nákladem cca 750 kusů. 

Anna Dařbujanová
kronikářka obce

Slavnostní seznámení s knihou – čtěte křest 
Bedřichova – je plánováno na pátek 24. června 
2022 v 17 hodin u restaurace Dolina.
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BEDŘICHOVSKÉ 
H U D E B N Í  L É T O  2 0 2 2

www.bedrichov.cz
www.bedrichovaci.cz

02
ČERVENEC

Cricket & Snail (ČR/USA)
Housle, akordeon, zpěv.
Francie, Irsko, klezmer.
www.alembickmusic.com/cricketandsnail.html

09
ČERVENEC

Zámecké saxofonové kvarteto
Josefa Žemličky a host Jan Bubeník
Skladby J. S. Bacha, G. Gershwina, 
W. A. Mozarta i J. Ježka v podání saxofonů.

23
ČERVENEC

Dasha
Martin Kumžák, Peter Binder a Tomáš Brožek

Recitál úspěšné muzikálové zpěvačky.
www.dasha.cz

27
SRPEN

Volupsije 
Moderní country.
www.volupsije.com

Všechny koncerty se 
uskuteční v 19 hodin 
v bedřichovském 
kostele sv. Antonína 
Paduánského 
nebo na venkovní 
scéně v jeho těsné 
blízkosti. 

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

VSTUPNÉ 

DOBROVOLNÉ

Vstup 200 Kč 
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JIZERSKÁ MAGISTRÁLA

Zhodnocení zimní sezóny 
2021/2022 v JIZERSKÉ, o.p.s.

Je za námi další úspěšná sezóna v Jizerské, o.p.s. Ačkoli se zpočátku zdálo, že sněhové přeháň-
ky k nám na Vánoce nedorazí, nadílka přišla zkraje prosince. Díky inovování v rámci sněhových 
pásů u roleb jsme mohli tak na hladko upravit  Jizerskou lyžařskou magistrálu pro všechny 
běžkařské nadšence, a to již před svátky vánočními!

Novoroční  obleva  nám  ov-
šem  značně  komplikovala 
práci  na  magistrále.  Ovšem 
za  pomoci  nasněžených 
zásob  sněhu,  které  jsme 
stihli  nashromáždit  během 
příznivých  mrazivých  tep-
lot,  jsme  byli  schopni  tuto 
oblevu  rychle  nahradit.  Ná-
stupní  místo  bedřichovské-
ho  stadionu  je  totiž  stěžej-
ní  pro  veškeré  vyžití  nejen 

běžkařských  nadšenců,  ale 
i  těch  nejmenších  přízniv-
ců zimních  radovánek.  Stále 
více  je bedřichovský stadion 
využíván pro svůj pravidelně 
upravovaný a osvětlený sáň-
kařský kopec lidmi z blízkého 
i  širokého  okolí  (včetně  Li-
berce), kde si mnozí nejen za-
bobují a zasáňkují, ale někteří 
se tam učí i své první lyžařské 
kroky a posléze sjezdy.

V zimní sezóně konečně pro-
běhly  všechny  naplánované 
závody.  Výjimkou  nebyl  ani 
BNLM,  který  jsme  rádi,  že 
se  podařilo  letos  uspořádat 
a  že  pandemie  COVID-19 
nám  nezhatila  plány,  napří-
klad  jako  loňskou  sezónu. 
Přihlášených závodníků bylo 
letos  přes  800,  z  čehož  lze 
vyvodit, že obliba závodu  je 
vzrůstající.

Dalšími  závody,  které  Jizer-
ská, o.p.s., pomáhala uspořá-
dat, byly bez výjimky i tradič-
ní Jizerská 50, Skicross, Zlatý 
Cepín,  Handy  Kvadriatlon 
a mnohé další.

Nově  jste  mohli  zazname-
nat  na  bedřichovském  sta-
dionu  i  „sněžnou  sprchu“, 
která  byla  pořízena  za  fi-
nanční  podpory  Liberecké-
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ho kraje. Jako každá sezóna 
ani  tato není  jiná a neobe-
šla by se bez finanční pomo-
ci našich partnerů,  sponzo-
rů. Jsem rád, že i letos mezi 
naše dosavadní, dlouholeté 
partnery  přibyli  noví  a  že 
Jizerská,  o.p.s. ,  tak  nadále 
rozvíjí svoji spolupráci s ve-
řejností.  Velmi  pozitivně 
hodnotíme  také  QR  kódy, 
pomocí  kterých  může  při-
spívat  skutečně  široká  ve-
řejnost  na  úpravu  Jizerské 
lyžařské magistrály.

Součástí spolupráce s Jizer-
skou,  o.p.s. ,  jsou  též  běžec-
ké – lyžařské – týmy. Jizerská, 
o.p.s. ,  týmům  pravidelně 
připravuje  prostory  stadio-
nu  a  okruh  5  km,  čímž  na-
pomáhá  dalšímu  rozvoji 
běžecké  lyžařské  generace. 
Jako poděkování se členové 
klubů  podílí  na  pravidel-
ném  úklidu  Jizerských  hor, 
který  každoročně  pořádá 
obec Bedřichov.

Sezóna  byla  zakončena 
Dnem  Jizerské  magistrály. 
I  letos  se  těšila  velkému 
úspěchu. Děti si mohly za-
závodit  v  dětském  závodu 
v  rámci  stadionu  a  každý 
účastník  si  ze  sportovního 
zápolení  odnesl  svou  me-
daili. Dospělí i děti si moh-
li  prozkoumat  veškerou 
techniku Jizerské, o.p.s. , ve 
spolupráci s dobrovolnými 
hasiči  z  Janova  nad  Nisou 
a  horské  služby.  Odměnou 
a  poděkováním  všem  bylo 
svezení  na  strojích  Jizer-
ské, o.p.s.

Chod Jizerské, o.p.s. , jde ruku 
v  ruce s chodem obce Bed-

řichov. A  tak  i do budoucna 
již  přemýšlíme,  jak  nadále 
zkvalitňovat a rozvíjet služ-
by  a  aktivity  v  rámci  obce 
Bedřichov nejen pro  turisty, 
kteří k nám míří z celé České 
republiky, ale také pro oby-
vatele obce Bedřichov. Jsme 
si  vědomi,  že  růst  mladé 
generace  v  obci  potřebuje 
stabilní  a  atraktivní  vyžití, 

a  že  jsou  zde  zároveň  ob-
čané,  kteří  se  chtějí  v  klidu 
procházet  skrze  Jizerskou 
magistrálu  bezpečně  jak 
v zimě, tak i mimo rušné ex-
ponované dny.

Pevně  věřím,  že  tato  spolu-
práce  bude  i  nadále  plynně 
pokračovat a budeme se tak 
těšit nejen na rozvoj v rám-

ci zimních aktivit, ale  i  těch 
mimo zimní sezónu.

Děkuji  Všem  obyvatelům 
obce  Bedřichov  za  jejich 
ohleduplnost,  součinnost 
a vstřícnost při pořádání akcí 
a rozvoji Jizerské, o.p.s.

Martin Kunc
ředitel Jizerské, o.p.s.

Foto: Ondřej Holas
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Novinky z infocentra
Bedřichovské dětské stezky
V  letošním  roce  nevznikne 
žádná  nová  stezka.  Rodiny 
s dětmi mohou využít stáva-
jících hracích karet a vydat se 
s dětmi na putování za živly.

Modré  putování  za  zázrač-
nou vodou  (Voda, 7 km), Ze-
lené putování za tajemstvím 
stromů  (Země,  5  km)  a  Čer-
vené  putování  za  zázrakem 
ohně  (Oheň,  6  km).  Stezky 
jsou v terénu vyznačeny ba-

revnými  sklíčky  –  kamínky, 
dále v mapách a hracích kar-
tách.  Za  vyluštěnou  tajen-
ku  obdrží  poutníci  odměnu 
v podobě omalovánek a pře-
kvapení  připomínající  pro-
pojení s daným elementem.

Modré  putování…  předsta-
ví  sochu  víly  Izeríny,  nově 
vzniklé  rybníčky,  Vysoký 
hřeben,  Trniště  s  léčivou 
studánkou  a  vyhlídkou,  od-

kud nás cesta vrací zpět do 
Bedřichova.

První  část  Zeleného  puto-
vání…  vede  na  Královku  po 
stávající  Mravenčí  stezce 
a  upoutává  pozornost  dětí 
na  různost  zvířecích  stop, 
které  jsou  v  přírodě  k  vidě-
ní.  Za  vyluštění  první  části 
tajenky  se  děti mohou  těšit 
na odměnu v kiosku na Krá-
lovce  nebo  na  Prezidentské 

chatě.  Druhá  část  tohoto 
putování  dokončuje  okruh 
kolem  Prezidentské  chaty, 
lesem  a  přes  stadion  zpět 
k infocentru, kde čeká i dru-
há odměna.

Červené  putování…  nemine 
známý  Bedřichovský  viklan, 
pokračuje  na  Vládní  cestu, 
odbočkou  se  vrací  po  Ka-
nálu  na Maliník  a  klesá  do 
Bedřichova.
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Webové stránky Bedřichova 
v cizojazyčné verzi
Webové stránky jsou vícemé-
ně „živým organizmem“, který 
je  potřeba  stále  plnit  a  vy-
lepšovat.  S  trpělivostí  naší 
i vaší bychom chtěli  stránky 
připravit i v jazykových muta-
cích – polském a německém 

jazyce. Věříme, že se nám to 
povede do konce tohoto ka-
lendářního  roku,  abychom 
na  zimní  sezónu  zajistili  in-
formace  nejčastější  skupině 
zahraničních  návštěvníků 
z Polska a Německa.

Bedřichovské výhledy se 
obléknou do nového
Dva výletní okruhy v celkové 
délce  9  km,  které  propojují 
nejzajímavější  místa  Bedři-
chova s využitím turistických 
tras, se letos promění. Sedm-

náct  informačních  tabulí  se 
v  letošním roce dočká zcela 
nového  zpracování  a  tiště-
ného průvodce – mapy Bed-
řichovských výhledů.

Rozšířené turistické informace na www.bedrichov.cz
Je  možné,  že  někteří  ná-
vštěvníci  bedřichovských 
webových  stránek  se  podi-
vili nad faktem, že tu mohou 
najít  informace  týkající  se 
turistických informací a slu-
žeb  jak  z  Bedřichova,  tak 
i z Janova nad Nisou.

Obce Janov nad Nisou a Bed-
řichov spolupracují  již mno-
ho  let  na  několika  různých 
úrovních,  proto  jsme  přišli 
s  novým  návrhem,  v  minu-
losti  již  často  zmiňovaným, 
rozšířit služby bedřichovské-
ho infocentra o oblast Jano-
va nad Nisou.

V  minulém  roce  uzavřely 
obce Bedřichov a  Janov nad 
Nisou  smlouvu  o  spoluprá-
ci.  Náplní  této  smlouvy  je 

ze  strany  infocentra  zajistit 
servis  návštěvníkům  info-
centra a ubytovatelům s roz-
šířenou působností na Janov 
nad  Nisou.  Za  tuto  službu 
obdrží  obec  Bedřichov  od 

obce  Janov  nad  Nisou  fi-
nanční příspěvek.

Tato  spolupráce  je  teprve 
„v  plenkách“,  proto  věříme, 
že  se  podaří  nastavit  pravi-

dla  ke  spokojenosti  všech 
zúčastněných  stran.  Bude-
me  rádi  za  jakoukoli  zpět-
nou  vazbu  zaslanou  na:  
infocentrum@bedrichov.cz.

INFOCENTRUM

Foto: freepick.com
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Bedřichov získal první místo v soutěži  
Zlatý erb 2022 o nejlepší webové stránky obce
Krajské  kolo  čtyřiadvacáté-
ho ročníku soutěže Zlatý erb 
zná  své  vítěze.  Nejlepšími 
elektronickými  počiny  jsou 
webové  stránky  města  Se-
mily  a  obce Bedřichov. Zla-
tý  erb  vyhlašuje  Liberecký 
kraj  ve  spolupráci  se  spol-
kem  Český  zavináč.  Soutěž 
je  určena městům  a  obcím 
v regionu, které mají oficiál-
ní  webové  stránky,  elektro-
nické služby nebo turistické 
webové prezentace.

„Moc mě těší, že můžeme rok 
od roku posuzovat stále sofis-
tikovanější a  uživatelsky pří-
jemnější vzhled a  technické 
zpracování webových stránek 
měst a  obcí. Soutěž Zlatý erb 
není jenom o pomyslných vav-
řínech, je to zároveň skvělá pří-
ležitost získat zpětnou vazbu 
a užitečné informace od poroty 
tak, aby do budoucna mohli 
účastníci své internetové pre-
zentace ještě více vylepšovat,“ 
uvedl hejtman Martin Půta.

Letos  porota  hodnotila  kri-
téria,  jako  jsou  kvalita  po-
skytování  služeb  občanům, 
důvěryhodnost  a  responziv-
nost  webu,  přístupnost  či 
přehlednost.

Obec  Bedřichov  si  nese 
ocenění  z  krajského  kola, 
zároveň  ale  postoupila 
s městem Semily do kola ce-
lostátního. Výsledky byly vy-
hlášeny  16.  května  letošní-
ho  roku na konferenci  ISSS 

v  Hradci  Králové,  kde  byla 
udělena  cena  místopředse-
dy  vlády  pro  digitalizaci  za 
nejlepší  turistickou prezen-
taci na webových stránkách 
měst a obcí či krajů, regionů 
či  organizací  destinačního 
managementu.

Zdroj: 

Tisková zpráva Krajského 
úřadu Libereckého kraje
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Mikulášská nadílka
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Půjdem spolu do Betléma
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Bedřichovský Bastard

Jizerská 50
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Bedřichovský Night Light Marathon
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Den Jizerské magistrály



20 Ročník 2022

RUBRIKAKULTURA A SPORT

Velikonoční dílnička
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Čarodějnice

Promítání filmu– Jizerské hory
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Park Mirakulum 



Rámcový program
10:00 Zahájení, dětské hry, stánky, dílničky
11:00 Bohoslužba v kostele sv. Antonína
12:00 Pejsek a kočička - Divadélko Volfi
12:30 Dílna Alchemy – čarování - Marcolli
13:00 Zlatý holky - Zpívání v kostele
14:00 Irská rybka - Divadélko Volfi
14:30 Dražba soch z Dřevosochání
15:00 - … Živá hudba - k posezení u piva

   akci pořádá spolek Bedřichováci z.s. 
   za pomoci Římskokatolické farnosti z Jablonce nad Nisou a obce Bedřichov
   více info na www.bedrichovaci.cz

Sobota 11. června 2022
u kostela sv. Antonína v Bedřichově

   navazujeme na dávné tradice obce
a pořádáme již

16. ročník Antonínské poutě

Celodenní průvodní akce
Soutěže a hry o ceny pro 
nejmenší, větší i dospělé
Řemeslné dílny a stánky, 
čarování
Hospoda, palačinky od Zvonečků, 
koně, pytlák Frank, lanovka HS …

PŘIJĎTE POBEJT

ANTONÍNSKÁ
POUŤ
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Kalendář akcí červen–říjen 2022
ČERVEN 

10. 6. Noc kostelů – kostel sv. Antonína

11. 6. Antonínská pouť v Bedřichově – kostel 
sv. Antonína a jeho okolí

22. 6. T-Mobile Olympijský běh  
– stadion Bedřichov

ČERVENEC 

11. 7. Tvořivé pondělky s firmou 
JM KORAL – budova obecního úřadu 

18. 7. Tvořivé pondělky s firmou 
JM KORAL – budova obecního úřadu

25. 7. Tvořivé pondělky s firmou 
JM KORAL – budova obecního úřadu

30.–31. 7. LokoTour 2022 – orientační běh – stadion Bedřichov a okolí
SRPEN 

1. 8. Tvořivé pondělky s firmou 
JM KORAL – budova obecního úřadu

15. 8. Tvořivé pondělky s firmou 
JM KORAL – budova obecního úřadu

SRPEN 

22. 8. Tvořivé pondělky s firmou 
JM KORAL – budova obecního úřadu

27. 8. Běhej lesy – stadion Bedřichov

29. 8. Tvořivé pondělky s firmou 
JM KORAL – budova obecního úřadu

ZÁŘÍ 

3. 9. Sklářská slavnost na Kristiánově – osada 
Kristiánov

10. 9. Poslední závod, promítání filmu  
– Chata Dolina

24. 9. Větrný Bastard Bedřichov
28. 9. Drakiáda – louka nad Lesní chatou

ŘÍJEN 

8. 10. ČT AUTHOR CUP 2022 
– 26. ročník – stadion Bedřichov

www.bedrichov-ou.cz, www.bedrichov.cz,  
www.jizerskaops.cz, www.bedrichovaci.cz


