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Vážení občané 
a návštěvníci Bedřichova,

dostává se Vám do ruky po-
slední občasník volebního 
období 2018–2022. Jeho cí-
lem je trochu bilancovat... 

Na následujících stránkách 
najdete úspěšně realizova-
né investiční projekty obce 
v  tomto volebním období. 
Mám radost, že díky nim je Be-
dřichov zase o něco krásnější 
obcí, ve které se dobře žije 
a  podniká. Jsem potěšen, že 
zastupitelstvo pracovalo celé 
čtyři roky skutečně konstruk-
tivně a  svými rozhodnutími 
umožňovalo obec rozvíjet, 
myslím, správným směrem. 

Rád bych touto cestou podě-
koval našim místostarostům 
Tomášovi Halamovi a Marti-
novi Kuncovi za jejich práci 
pro obec. Dále chci poděko-
vat Lubošovi Vanerovi, který 
přispěl svojí aktivitou k  ně-
kolika investičním akcím do 
infrastruktury obce a podílel 
se např. na projektu pěšiny 
propojení centra obce s Ma-
liníkem a  projektu rybníčků. 
Dále mi dovolte poděkovat 
Vláďovi Černému a  Jirkovi 
Grohovi  st., kteří nám zdar-
ma pomáhali jako stavební 
dozor na některých inves-
tičních akcích obce (např. 
u  rekonstrukce budovy OÚ 
nebo při výstavbě chodní-
ků). Poděkování patří také 

Milanovi Kuchařovi za vedení 
stavebního výboru obce a sa-
mozřejmě i  všem ostatním. 
Rád bych také krátce vyjád-
řil poděkování zaměstnan-
cům obecního úřadu: Gábině 
Hozdové, která mj. pracuje na 
kulturních a  sportovních ak-
cích (a těch máme každý rok 
více než dost) nebo se stará 
o naše seniory (což bylo bě-
hem covidu velmi důležité), 
Renatě Van Vleet, která vede 
infocentrum Bedřichov a sto-
jí za všemi bedřichovskými 
stezkami (nedávným jejím 
projektem jsou např. nové 
webové stránky obce), a  ko-
nečně Regíně Keltnerové, 
která každý den absolvuje boj 
s neustále bující byrokracií. 

Také děkuji všem občanům, 
kteří nám předali nějaký 
podnět, připomínku anebo 
konstruktivní kritiku, na všem 
jsme následně vždy pracova-
li ke spokojenosti nás všech, 
obyvatel Bedřichova.

Na úplný závěr bych chtěl vyjá-
dřit přání, aby nové zastupitel-
stvo, které vzejde z  letošních 
podzimních voleb, bylo stejně 
konstruktivní a  mělo stejný 
smysl pro rozvoj obce, a  tím 
umožnilo plynulé pokračování 
v dalších projektech, které na 
nás v Bedřichově čekají. 

Hezký zbytek léta! 
Petr Holub
starosta
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Z OBCE

Výběr parkovného v obci
Tržby z obecních parkovišť jsou zcela zásadním příjmem do obecního rozpočtu, níže se můžete 
přesvědčit, jak se v posledních letech vyvíjely. Úspěch obce velice úzce souvisí s úspěchem její 
ekonomické činnosti, proto je třeba i v budoucnu řídit parkoviště efektivně, aby příjmy mohly 
být použity pro další investice v obci. 
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Z OBCE

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

šení investičních možností 
obce Bedřichov o 10 mil. Kč 
každý rok, což přibližně tvo-
ří přes 50 % celkového roz-
počtu 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

Připomínáme prohlášení, které si zastupitelstvo odsouhlasilo na začátku svého volebního 
období v roce 2018, zde můžete posoudit, jak se nám dařilo ho naplňovat… 
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INVESTICE

Rybníčky a parková úprava u víly Izeríny za 500 tis. Kč

Nová pěšina – propojka Maliníku s centrem obce za 2 mil. Kč

Realizované investiční akce obce Bedřichov 
ve volebním období 2018–2022:
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INVESTICE

Nový most přes Nisu s chodníkem za 11 mil. Kč

Nový chodník u Ludmily směrem k bowlingu

Prolézačka pro děti v logu Jizerské 50 na stadionu za 600 tis. Kč
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INVESTICE

Nový chodník od Kalátů k poště 
včetně dvou přechodů pro chodce za 5 mil. Kč

Závory a parkovací automat na parkovišti Nisa za 500 tis. Kč
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INVESTICE

Nové a opravené cesty za 2 mil. Kč

Od hotelu Jelínek ke Kunze

Pod Statkem u Rajtrů

Od Pastvin ke Statku u Rajtrů

Ke Statku u Rajtrů

Pod Vermontem k Zárybnickým

Pod Pastvinami

Pod Šípkovými

V chatové oblasti
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INVESTICE

Nová asfaltová komunikace na Královku a chodník podél 
stadionu k Mravenčí stezce za 9 mil. Kč

Nové osvětlení centrálního parkoviště za 500 tis. Kč



9Ročník 2022

INVESTICE

Radary na měření rychlosti v obci za 500 tis. Kč

Rekonstrukce obecního úřadu za 5 mil. Kč



10 Ročník 2022

INVESTICE

Obnovené vycházkové okruhy Bedřichovské výhledy

Nové webové stránky obce

Zasněžovací systém na stadionu za 6 mil. Kč

Foto: 2× freepick.com
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INVESTICE

Nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem místo 
tenisových kurtů na stadionu za 4 mil. Kč

Otočka autobusu na Maliníku a odbočovací pruh 
na parkoviště Maliník od Liberce za 3,5 mil. Kč
Prodloužení linky MHD č. 101 až na Maliník je přislíbeno dopravním podnikem od listopadu 2022.

Investiční akce obce Bedřichov v realizaci:
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INVESTICE

Nový navigační systém pro regulaci dopravy – 2023

Rybníček a povalový chodník 
na místě mokřadu za Bícovými – jaro 2023

Karavanové stání na parkovišti P4 
a parkovací automat – jaro 2023

Projekty, které čekají na realizaci:
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INVESTICE

Parkovací dům s retenční 
nádrží na parkovišti P3 Nisa

Další úseky chodníků podél hlavní komunikace – projekty 
zadány, současně projednáváme s majiteli pozemků

Rekonstrukce veřejného osvětlení – výměna 
za úsporná LED osvětlení – jaro 2023

Zastávky autobusu a přechod 
u Vermontu – zadána studie

Dále pracujeme na:
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INVESTICE

Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu 
do oblasti pod Maliníkem – projekt zadán

I. etapa
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INVESTICE

Kniha 
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KULTURA A SPORT

Olympijský běh



17Ročník 2022

KULTURA A SPORT

Antonínská pouť
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KULTURA A SPORT

Křest knihy Bedřichov
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KULTURA A SPORT

Decathlon Cup
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KULTURA A SPORT

Cricket & Snail

Zámecké saxofonové kvarteto

Text
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KULTURA A SPORT

Dasha a Trio
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KULTURA A SPORT

Dřevosochání

Partnerství s městem Świeradów-Zdrój
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KULTURA A SPORT

Tvořivé dílničky – JM koral

Putovní výstava – Příběhy našich sousedů

Tvůrčí sobota na Kristiánově
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KULTURA A SPORT
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Bedřichov 2022 – Volby do ZO
Většina z nás tu žije mnoho let a někdo dní
Blíží se k nám volby komunální podzimní 
Na kandidátkách se to zájemci tísní 
Jsou tam občani přespolní i místní 
Nemusíme jak před mnoha lety z jedné kandidátky 
(ne)vybírat
Můžeme zvažovat a přebírat 
Každý čtvrtý volič touží být i sám zvolen
Nechce již nečinně chodit jen kolem
Z nějakých jmen občané jdou prý hodně do kolen
Dobře, že chtějí pomoci a využít svou píli 
Počkali na správnou chvíli 
Je to dobrá zpráva, že máme všichni stejná práva 
A to ať jsi docent, dělník, sestra, OSVČ, majitel, sládek, 
lyžař či matrikář 
Ať jsi ateista či věříš v boha 
Doufejme, že nadšení pro blaho obce nevezme po volbách 
u (ne)zvolených roha 
Ač nezvolen můžeš přece pracovat sekerou, lopatou či 
hlavou dál pod obce zástavou
Stačí třeba jen neházet v zimě sníh na krajské 
či obecní silnice
Nechovat se jako prase či opice
I třeba nesekat v neděli trávu, doma tu snad nikdo nemá 
tak hladového králíka či krávu
Třídit odpad a neházet tam gumy z auta nebo odpad ze 
stavby, to by se nám potom mohli za to zvednout platby
Je 54 kandidátů místních
Většina tady trvale žijících
A ta menší část, doufejme není na voliče past 

kandiduje prý k obci z čisté lásky 
Dělají si prý o nás a naše blaho vrásky
Praha, Liberec, Jablonec 
Každý by měl volit tam, kde spí nakonec
Jako v Tokiu volí Japonec
Zkrátka se tu nikdy nepřikryly ani peřinou
Ale znají se tu třeba s Jardou či Jiřinou
Aspoň tady naoko bydlí více lidí 
SKS to přece podle plateb za odpad vidí 
A když platí státu daně, i rozpočet obce rád natáhne dlaně
Volby jsou zde prostě velká matika
A čas do nich rychle utíká
Minule to bylo 7 stran 
A ten kdo vyhrál, splnil slib i plán
Řešila se slušně pošta, chodníky, hřiště rolba, prostě 
kdejaký krám
Čas zbyl na děti, divadlo, důchodce, pouť i sem tam 
nějaký fl ám…
Těšme se teď na volební programy „jen“ 6 stran
Snad dojde k obroušení hran
Většina prý nechce měnit územní plán
A když tak jen drobné změničky 
Tři, čtyři malé boudičky
Přejme si, ať voliči vyberou správně
Ať se nám tady i dále skvěle žije hlavně 
Ať kvete nám tu dál malina či bez a ať nám zlevní ČEZ

Skol 
Martin Koucký
před lety starosta 


