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ÚŘEDNÍ HODINY

VRATISLAVIČÁCI,
s radostí Vám mohu oznámit, že jsme začali pracovat
na výstavbě nové vratislavické knihovny, která se
bude nacházet v objektu nad Kulturním centrem
VRATISLAVICE 101010. Budově bývalého učiliště
z roku 1914 navrátíme původní vzhled a navíc zde
vznikne moderní přístavba. Své místo v novém
centru najde knihovna, mateřské centrum, sociální
poradenství a vznikne tu zázemí pro spolky. To vše
v sousedství zámeckého parku, lesoparku a základní
školy. Těšíme se na to, že Vratislavice budou mít kvalitní zázemí pro všechny čtenáře.
Do soutěže „Stavba roku Libereckého kraje – Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c.“
jsme přihlásili dva naše dokončené projekty. V kategorii „Stavba“ se o cenu uchází
mateřská škola na Nové Rudě, zatímco volnočasový Park Nové Vratislavice soutěží
v kategorii „Veřejný prostor a krajina“. Zároveň jsme přihlásili novou školku do celostátní
soutěže Stavba roku 2019. Jsme rádi za to, jakou pozornost a oblibu si oba projekty
získaly. Rovněž naplňujeme slib, že se budeme snažit rozvíjet a zvelebovat i okrajové části
naší obce.
Kromě vzdělání bychom rádi ve Vratislavicích rozvíjeli také vztah k umění. Z toho důvodu
jsme se i letos rozhodli přidat se k dalším významným městům a v rámci akce Sculpture
Line umístit na veřejná prostranství umělecká díla. Ve Vratislavicích již máme umístěny tři
klavíry od Antonína Kašpara, které zdobí plochu před naším kostelem Nejsvětější Trojice.
V Parku Nové Vratislavice pak přeskakuje plot socha koně od Jakuba Frišara.
Nezapomínáme ani na praktické věci, a proto neustále navyšujeme počet parkovacích
míst, který je dlouhodobě nedostatečný. Pět nových parkovacích stání vzniklo u mateřské
školy Sídliště a dalších pět míst u Parku Nové Vratislavice. Již nyní pracujeme na dalších
projektech, abychom Vám parkování co nejvíce ulehčili.
Závěrem ještě jedna příjemná zpráva. Po velmi dlouhém čekání na všechny úřední
náležitosti je nová rozhledna na Císařském kameni zkolaudována a otevřena pro veřejnost.

Váš starosta
Lukáš Pohanka
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ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
Vážení občané Vratislavic,
velice si ceníme Vašich názorů, které nás při práci inspirují,
a stejně jako Vaše připomínky jsou pro nás významnými
podněty ke stálému zlepšování života v naší obci. Proto nás
neváhejte kontaktovat a společnými silami tak můžeme
z Vratislavic vytvořit ideální místo pro život.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KANCELÁŘI STAROSTY
Každá první středa v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin
(je nutné se předem objednat na tel.: 482 428 810)

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL
vratislavice@vratislavice.cz

POŠTA
Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N.,
Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

POZVÁNKA
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se koná 12. června 2019 od 17 hod.
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni
občané jsou srdečně zváni.
(red)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
V SOKOLOVNĚ A NA ROZCESTÍ
SOKOLOVNA
1. 6. - 29. 6.

PO, ČT 10:00 - 21:00
ÚT, ST, PÁ 13:00 - 21:00
SO, NE 9:00 - 21:00

30. 6. - 15. 7.

ZAVŘENO

16. 7. - 31. 8.

PO - PÁ 13:00 - 21:00
SO - NE 9:00 - 21:00

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

OD 1. 9.

SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ
1. 7. - 31. 8.

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

PO - NE 9:00 - 21:00
PO - PÁ 10:00 - 21:00
SO - NE 9:00 - 21:00

Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát budou k dispozici v pondělí 17. června od 9:00
do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci.
Další termíny poradny budou až po prázdninách 16. září a 21. října.
Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz
nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 19. června
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 17. července a 21. srpna.

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 17. června
od 14:30 do 17:00 hod. Do poradny je nutné se s předstihem
objednat u paní Kalferstové v kanceláři matriky nebo na tel.:
482 428 818.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Víte, kde ve Vratislavicích se nachází detail zachycený na fotografii?
Pokud ano, můžete své tipy s označením „Poznej detail z Vratislavic“
a kontaktem na Vás až do 24. června posílat na e-mail vratislavice@
vratislavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na adresu Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec
30, 463 11. Tentokrát soutěžíme o dva vstupy na Festival vína.
Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! Z deseti
správných odpovědí na květnovou otázku jsme vylosovali paní Jitku
Sládkovou, která vyhrává dvě permanentní vstupenky na celou letní
sezónu na koupaliště Sluníčko. Gratulujeme!
(red)
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ZAHÁJILI JSME STAVBU
NOVÉ KNIHOVNY

Na konci května jsme zahájili demoliční práce na dvou
přístavcích nad kulturním centrem, aby následně po vyklizení
prostoru mohla začít samotná výstavba nové knihovny. Ta bude
součástí Spolkového a komunitního centra Vratislavice, jehož
stavba bude zahájena už v červenci. Předpokládaný termín
dokončení akce je rok 2020. Chtěli bychom se občanům tímto
omluvit za dočasné komplikace, které s sebou výstavba přinese.

NOVÁ ROZHLEDNA
JE ZKOLAUDOVANÁ
Stavbu nové rozhledny na Císařském kameni jsme dokončili už
v minulém roce, přesto je oficiálně přístupná pro veřejnost teprve od
10. května, kdy úspěšně proběhlo kolaudační řízení. Nová rozhledna
je vysoká 21 m a stojí v nadmořské výšce 637 m. Pokud Vás láká
vyhlídka nejen na Vratislavice nad Nisou, ale i Liberec, Jablonec
nad Nisou, Jizerské hory a za jasného počasí třeba i na Český ráj
nebo Sněžku, stačí vystoupat 112 schodů. Zároveň pracujeme na
doplnění oblíbené turistické atrakce informačními cedulemi, popisky
okolní krajiny na horizontu, lavičkami a stojany na kola.
Vedení obce
Foto: Michaela Šenberková

Spolkové a komunitní centrum Vratislavice vznikne přestavbou
historické budovy nad kulturním centrem, kterou jsme v roce
2016 odkoupili od církve. Tomuto objektu vrátíme původní vzhled,
a navíc zde vznikne moderní přístavba. Své místo tady kromě
knihovny, jejíž současné umístění není vyhovující, bude mít také
mateřské centrum, sociální poradenství a zázemí pro spolky.
Vedení obce
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PŘIHLÁSILI JSME DVA PROJEKTY DO SOUTĚŽE STAVBA ROKU
Ve Vratislavicích se nám v loňském roce podařilo realizovat stavbu
školky na Nové Rudě a vybudovali jsme také Park Nové Vratislavice.
Oba projekty mají velmi pozitivní ohlas nejen u občanů, ale také
u odborné veřejnosti. Z toho důvodu jsme se rozhodli obě stavby
přihlásit do architektonické soutěže Stavba roku 2019.

Netradiční budovu nové školky architektů Petra Stolína a Aleny
Mičekové jsme přihlásili do 27. ročníku celostátní soutěžní
přehlídky i do krajského kola a projekt Parku Nové Vratislavice
autorů Ireny Vybíralíkové a Daniela Hrubého bude soutěžit o titul
Stavba roku Libereckého kraje 2019.
Vedení obce

Foto: Tomáš Malý

Foto: Radek Drbohlav

Foto: Michaela Šenberková

Foto: Radek Drbohlav

PODPORUJEME MODERNÍ UMĚNÍ
Vratislavice se už druhým rokem připojily vedle Liberce, Prahy, Ostravy,
Plzně nebo Olomouce mezi evropská města, ve kterých probíhá Mezinárodní sochařský festival Sculpture line. V rámci tohoto projektu se
můžete ve veřejném prostoru seznámit se současnou uměleckou tvorbou.
Od začátku června jsou hned na dvou místech v naší obci k vidění

moderní sochy českých autorů. Na prostranství před kostelem
Nejsvětější Trojice jsou nainstalovány tři klavíry od autora Antonína
Kašpara s názvem „Pocta pro Josepha Beyuse“. V Parku Nové Vratislavice návštěvníky jistě zaujme socha koně přeskakujícího plot
od Jakuba Frišara.
(red)
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Parkoviště před MŠ Sídliště

VRATISLAVICE NABÍZÍ DALŠÍ
MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ
Minulý měsíc jsme vytvořili devět nových parkovacích stání v ulicích
Náhorní a Dlážděná na sídlišti Zámecký vrch. Protože se s nedostatkem
parkovacích míst potýkáme i v jiných lokalitách, vytipovali jsme plochy,
kde je možné vybudovat další místa pro parkování. Komplikovanou situaci s parkováním před budovou MŠ Sídliště jsme vyřešili výstavbou zálivu
s pěti novými parkovacími místy ve Skloněné ulici. Dalších pět nových
parkovacích stání jsme vybudovali vedle Parku Nové Vratislavice.

NAINSTALOVALI JSME NOVÉ LAMPY
V aleji podél Parku Nové Vratislavice jsme nechali na žádost místních
obyvatel nainstalovat pět nových lamp veřejného osvětlení. Věříme, že díky
novým svítidlům bude cesta ve večerních hodinách nejen přehlednější, ale
také bezpečnější.
Vedení obce

OBNOVUJEME VODOROVNÉ ZNAČENÍ

Parkoviště u Parku Nové Vratislavice

Na sídlišti Zámecký vrch jsme na novém asfaltovém povrchu obnovili
vodorovné dopravní značení, které definuje šedesát dva parkovacích
míst. Zároveň jsme obnovili dva přechody pro chodce v ulicích Křížová
a Seniorů na sídlišti Nové Vratislavice.

Vedení obce

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

ZAHÁJILI JSME REKONSTRUKCE
KOMUNIKACÍ
První fázi letošních oprav vratislavických silnic jsme v květnu zahájili
rekonstrukcemi výtluků v ulicích Za Tratí, Prosečská, Borůvková, Nad
Strání, Vyhlídková, Krajová, Na Rozcestí, Vinařská, Pivovarská, Donská,
Seniorů, Ořechová, Krajní, U Sila a Dlážděná. Bezprostředně navážeme
celoplošnými opravami povrchů komunikací Pobočná, Na Vrších, Tyršův
vrch, K Mojžíšovu prameni a také v ulici Nad Školou od křižovatky s
Tanvaldskou ulicí po křižovatku s ulicí Náhorní. Děkujeme za Vaši trpělivost při realizaci oprav, které přinášejí určitá dopravní omezení.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru
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POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
NA PŘÍMĚSTKÝCH TÁBORECH
Ve Vratislavicích každoročně finančně podporujeme příměstské tábory,
abychom dětem zajistili kvalitní náplň volného času během léta. S blížícími
se prázdninami nabízíme vratislavickým dětem poslední volná místa. Aby
se dostalo na co nejvíce zájemců, navýšili jsme původní kapacitu pro
200 dětí o dalších 125 míst. Tábor je určený pro děti ve věku od 6 – 15
let, které mají trvalý pobyt ve Vratislavicích nad Nisou. Pro účastníky je
připraven zajímavý program od 8:00 – 16:00 hod. a zajištěno je i stravování ve formě svačiny, teplého oběda a celodenního pitného režimu. Městský obvod letos přispívá částkou 1200,- Kč na dítě. Veškeré informace
naleznete na www.vratislavice.cz/vzdelavani/primestske-tabory.
Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

POŘÍDILI JSME NOVÝ ŽACÍ STROJ
Do vratislavického technického střediska jsme v květnu koupili nový
speciální stroj na kosení trávy, který zároveň zvládá i mulčování. Tato
výkonná kompaktní sekačka najde využití hlavně při údržbě travnatých
ploch v našich parcích. Díky pořízení nové techniky bude možná údržba
obecní zeleně na vícero místech naráz.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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DĚTSKÝ DEN
S POHÁDKOVÝMI
BYTOSTMI
První červnovou neděli přilákal pestrý program a krásné letní
počasí téměř čtyři tisíce lidí do vratislavického zámeckého
parku na oslavy dne dětí. Pro nejmenší návštěvníky byly
připraveny soutěže inspirované českými pohádkami a spousta
další zábavy. Hlavním lákadlem letošního dne dětí bylo vystoupení oblíbené dvojice dětských bavičů Štístka a Poupěnky.
Zájem návštěvníků o vratislavický den dětí byl letos rekordní. Na trasu
s deseti pohádkovými zastaveními v zámeckém parku a přilehlém
lesoparku vyrazilo na devět set dětí. Na každém stanovišti se soutěžící
mohli setkat s pohádkovými bytostmi, které pro ně měly připravené zapeklité úkoly. Na děti čekali například princezna s králem, obr, loupežník,
bílá paní, čert nebo ježibaba. Své znalosti českých pohádek mohly děti
navíc prověřit v pohádkovém kvízu s deseti otázkami. Po splnění všech
úkolů čekala na soutěžící v cíli sladká odměna.
Kromě pohádkových úkolů se děti mohly bavit na nafukovacích
skákadlech, v kreativních a rukodělných dílničkách, sjet do parku lanovkou
ze střechy kulturního centra, projet se na koních okolo rybníčku, nebo se
zúčastnit soutěže o nejhezčí masky inspirované pohádkou Sněhurka
a sedm trpaslíků. K vidění bylo také vystoupení dívek z Akademie sportu
Liberec, a především hudebně pohádkový program motýla Štístka a víly
Poupěnky. Oblíbení dětští baviči si pro své malé fanoušky po představení
přichystali také autogramiádu, o kterou byl obrovský zájem. V závěru
zábavného odpoledne byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejhezčí masky
a slosovány hrací karty dětských soutěžících.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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MUZEJNÍ NOC A NOC KOSTELŮ
VE VRATISLAVICÍCH
Vratislavice se letos již tradičně připojily k celostátním projektům
Muzejní noc a Noc kostelů. V pátek 17. května mohli lidé zdarma
navštívit Rodný dům Ferdinanda Porsche a Automuzeum Vratislavice. O týden později se návštěvníkům otevřely dveře vratislavického kostela Nejsvětější Trojice, zajímavý program probíhal
i v kapli Vzkříšení a v sále pod ní. Připraveny byly komentované
prohlídky, koncerty, modlitby, mše a lidé mohli navštívit také
kostelní věž nebo si prohlédnout varhany.
(red)
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
LIBEREC MÁ NOVÝ SOCIÁLNÍ VŮZ

Společnost KOMPAKT, s.r.o. předala na začátku května ve vratislavickém areálu Intex Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě
Liberec nový sociální automobil Dacia Dokker. Nový vůz budou
využívat sociální pracovnice, které poskytují zdravotní i sociální
pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením přímo v jejich
domácnostech, a to po celém Libereckém kraji. Na financování
automobilu se podílelo téměř padesát libereckých firem, jejichž loga
na něm budou umístěna po dobu šesti let. Z Vratislavic přispěli
například společnosti Intex, a. s., Whitesoft s. r. o., Autoservis
NOVOS s. r. o., GREKO-ELEKTRO s. r. o.
(red)

RALLY BOHEMIA PROJEDE
VRATISLAVICEMI

VÝSTAVA LEGIONÁŘŮ NA ZŠ

Chtěli bychom pozvat občany na letošní ročník Rally Bohemia v sobotu
13. července, kdy se ve Vratislavicích pojede rychlostní zkouška druhé
etapy závodu. Zároveň upozorňujeme na dočasnou uzavírku, která je
v souvislosti letošním ročníkem naplánována od 10:15 do 20:00.
Rychlostní zkouška se pojede na trati Vratislavice nad Nisou (ul. Dlouhomostecká) – Dlouhý Most – Jeřmanice – Milíře – Proseč nad Nisou
(ul. Za Tratí). Motorističtí fanoušci naleznou bližší informace k průběhu
závodu na www.rallybohemia.cz nebo na www.facebook.com/rallybohemia.
Vedení obce

Už podruhé připomíná osudy československých legionářů unikátní putovní
výstava na chodbách vratislavické základní školy. Na pětadvaceti panelech
mapujících počátky československého zahraničního odboje od roku 1939
se žáci mohou seznámit s osudy všech příslušníků československých
jednotek v Polsku. Zahájení výstavy se vedle žáků devátých tříd účastnili
také starosta Vratislavic Lukáš Pohanka, ředitel vratislavické školy Mgr.
Libor Rygál, předseda Jednoty Československé obce legionářské vojenské
posádky Liberec Bc. František Gábor, štábní rotmistr v záloze, válečný
veterán a hospodář Jednoty ČsOL Josef Kubeš.
(red)
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MŠ LÍSTEČEK NA NÁVŠTĚVĚ
U PANA STAROSTY

Vratislavický zpravodaj

„ŠKOLKA NA NOŽIČKÁCH“

Děti z MŠ Lísteček Východní navštívily 17. května Úřad městského
obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, kterým nás ochotně
provedl pan starosta Lukáš Pohanka. Exkurze proběhla v rámci
našeho výchovně-vzdělávacího programu „Vytvořit vztah k obci,
vlasti jako k místu, kam patří“. Děti měly možnost vidět prostory
úřadu (kancelář p. starosty, obřadní síň, ...) a také jim byly
zodpovězeny všechny všetečné otázky. Prohlídka sklidila u dětí
i učitelek veliký úspěch, a tak bychom chtěli panu starostovi touto
cestou poděkovat za vstřícný přístup.
Za kolektiv MŠ Lísteček Romana Šimůnková
V jarním období se již děti dobře orientují ve známém prostředí, zvládají
běžné činnosti, které se opakují na základě dohodnutých a pochopených
pravidel. Dokážou pečovat o okolní prostředí a prakticky se spolupodílejí
na vytváření příjemného, zdravého a bezpečného prostředí pro sebe i
ostatní. A kdo by neměl rád výlety?! Dát na záda batůžek, do něj nějakou
tu dobrůtku a s dobrou náladou vyrazit do světa. Objevovat krásy
blízkého i vzdáleného okolí, zdolávat překážky a kochat se krásou české
krajiny. My ve školce dobře víme, že nějaká ta námaha stojí za to, a proto
jsme se na celý měsíc květen proměnili ve „školku na nožičkách“ a každý
den vyrážíme „po svých“ vstříc novým objevům a zážitkům. A nejlepším
dopravním prostředkem nám jsou naše vlastní nohy. Tak chodíme, ať
jsme zdraví, poznávat svět, to nás baví!
Kolektiv MŠ Lísteček - Tanvaldská

NA SYCHROVĚ S PRINCEZNOU
S blížícím se koncem školního roku začíná ve všech školách doba třídních výletů. Také kluci, holčičky a paní učitelky ze třídy „ Kytičky“ mateřské
školy Sídliště se rozhodli poznávat okolí Liberce. V úterý 21. 5. po ránu
všichni s baťůžky odjeli autobusem na nedaleký zámek Sychrov. Zde na
ně již čekala pohádková princezna, která zábavnou formou děti seznámila
s tím, jak se dříve princům a princeznám na zámku žilo. Malí návštěvníci
a dospělý doprovod si prohlédli soukromé a reprezentační prostory budovy a následně i zámecký park. U zámecké oranžerie na všechny čekalo
milé překvapení. Dětem se po prohlídce u věže podařilo najít poklad plný
nejrůznějších sladkostí. Lepší zakončení výletu si nikdo nemohl přát.
Tak není divu, že se všem na pohádkovém Sychrově moc líbilo.
učitelky třídy Kytiček
11
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ŠKOLNÍ VÝMĚNNÝ POBYT
VRATISLAVICE – HAVÍŘOV
Začátkem května se žáci devátých tříd zúčastnili výměnného pobytu za
velké podpory pana ředitele Rygála a rady SRPDŠ. Hlavním cílem bylo
seznámení se vzdáleným regionem a navázání vztahů s vrstevníky.
V první fázi dorazili žáci ZŠ Gorkého z Havířova do Liberce.
Po prohlídce centra Liberce byl pro děti připraven výstup na Ještěd
a seznámení s geografií Liberecka. Přes počáteční ostych se během
krátké chvíle podařilo navázat nová přátelství. K upevňování nových
vztahů přispělo i společné přespávání v tělocvičně, noční stezka odvahy
i snídaně připravená našimi šikovnými žáky ve školní kuchyňce.
Ve druhé fázi výměny čekala vratislavské žáky cesta do Havířova.
Zastavili jsme se i v Ostravě v dole Landek, kde jsme se seznámili
s historií dobývání uhlí na Ostravsku. Čekalo nás opět přespání ve škole
a druhý den výstup na Velký Polom. Navštívili jsme i téměř nejvýchodnější obci v České republice – Mosty u Jablůnkova. Žáci celou akci zhodnotili velmi kladně, aktivně se zapojovali do zeměpisných úkolů a kvízů
i do sportovních aktivit.

BUBNOVÁNÍ
Ve čtvrtek 2. května k nám zavítali bubeníci Jumping Drums až z Olomouce s výchovně vzdělávacími koncerty v rámci projektu "Hudba, jako
cesta k dětské duši". Zahráli pro všechny žáky naší školy. Představili
různé bubny a perkuse a vybraní žáci si na ně mohli zkusit zabubnovat.
Rytmické dopoledne jsme si všichni užili.
Mgr. Petra Brychová

PERNŠTEJNI – RENESANČNÍ ZBROJ
Žáci 6. a 7. tříd se zúčastnili představení pardubické skupiny historického
šermu Pernštejni na téma „Renesanční zbroj“. Děti se poutavou formou
přenesly do 17. století, seznámily se s prvky vojenského života i společenské etikety. Sami žáci se stali součástí představení ve chvíli, kdy si zahráli
na znepřátelené armády a zjistili, jaké byly taktické prvky tehdejších vojsk.
Závěrem programu byl šermířský souboj.
Mgr. Vladimíra Reinišová

Mgr. Eliška Kratochvílová, Mgr. Lada Slámová

TERÉNNÍ VÝUKA NA JEŠTĚDU

SVĚT ZVÍŘAT
Dny před státním svátkem věnovaly třídy 3.A a 6.D projektu Svět zvířat.
Nejprve jsme v pondělí navštívili Zoologickou zahradu v Praze, kde
jsme ve čtyřhodinovém okruhu obešli množství expozic, které seznamují
nejen se životem, ale také ochranou jednotlivých druhů zvířat. V úterý
jsme využili získané poznatky a navázali tvorbou plakátů, vyhledáváním
informací, prezentacemi a povídám o zvířatech.
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Mgr. Barbora Blažková, Mgr. Zuzana Vraná

Žáci 7.A se zúčastnili výuky zeměpisu v terénu, kterou jsme připrvili
a realizováli ve spolupráci se studenty a dr. Arturem Boháčem z katedry
geografie Technické univerzity v Liberci. Žáci procházeli různá stanoviště
– vrchol Ještědu, suťové pole, lanovka Skalka, Pláně pod Ještědem. Ta
byla zaměřena například na geologii a hydrosféru Ještědského hřbetu,
dále na pedosféru – zde žáci odebírali vzorek půdy a měřili její pH.
U lanovky Skalka odhadovali vzdálenost – nejprve výpočtem, poté
měřením. Na Pláních si zkusili práci meteorologa, zaměřovali se faktory
ovlivňující počasí, pozorovali a určovali druhy oblaků, měřili sílu větru
a hlučnost. Na všech stanovištích žáci využili pracovní list a zaznamenávali do něj svá zjištění. Spojily se tak různé předměty – zeměpis, přírodopis,
chemie, matematika a tělesná výchova.
Mgr. Markéta Pacltová

SPOLEČNOST

ČERVEN

VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY OD 1. 6. 2019
pondělí

11:30 - 17:30

úterý

8:00 - 14:00

středa

9:00 - 17:30

čtvrtek

9:00 - 17:30

LETNÍ PROVOZ VRATISLAVICKÉ KNIHOVNY
V období letních prázdnin od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 bude
otevřeno v knihovně každou středu od 9:00 do 17:00 hodin.
Po dohodě s knihovnicí je možno půjčit si knihy na celé prázdniny.

LITERÁRNÍ KLUB VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
18. 6. 2019
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce a uzavření KVK v Liberci se Literární
klub při Krajské vědecké knihovně v Liberci uskuteční v naší knihovně.
Všichni jste srdečně zváni!
Čas: 16:00 - 17:00 (žáci ZŠ), 17:00 - 19:00 (žáci 9. ročníku ZŠ,
žáci SŠ, studenti VŠ, dospělí)
Komu je akce určena: těm, kteří sami píší poezii nebo prózu
a chtějí ji přečíst jiným píšícím autorům a získat tak jejich názor na
svou tvorbu; těm, kteří si chtějí poslechnout tvorbu autorů Literárního
klubu.
Lektoři: Mgr. Oto Dymokurský, Hana Langrová
Web Literárního klubu: https://www.kvkli.cz/literarni-klub.html

Vratislavický zpravodaj

topýrů, přes zlověstný les sebevrahů v japonské Aokigahaře
a ďáblův koloniální příbytek na Ocean Avenue č. 122 v Amityville až
po temný maják utonulých Eilean Mor, ztracený kdesi na Flannanských ostrovech. Při listování tímto zeměpisem hrůzy se vám možná
bude žaludek svítat úzkostí.
Ó, ó, ó, vajíčko!, Ester Stará, Milan Starý – Veršovaný příběh
z hmyzí říše je vyprávěním o velké lásce a odhodlání. Inspirací pro
jednotlivé postavy byli skuteční brouci, včely, larvy a motýli, protože
jejich životy jsou často velice dramatické a plné překvapivých skutečností. Ke knize je přiloženo CD, kde příběh spolu s dětmi vypráví
a zpívá Martha Issová. Čtěte, prohlížejte, poslouchejte, zpívejte!
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Ve středu 16. května proběhla tradiční veřejná sbírka Ligy proti
rakovině Praha. Všem, kteří si zakoupily „kytičku“, velice děkujeme!
Letos jsme vybraly opět rekordní částku.
Markéta Fizková, Helena Brestovanská
a Blanka Šafránová –Krejbichová, knihovnice

Vážení a milí čtenáři, již tradičně jsme v měsíci květnu navštívily
Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Jako
každý rok jsme vybíraly novinky z nabídky knih, audioknih, komiksů,
časopisů i her. Představujeme některé z nich:
Zázraky přírody - Vědomostní, zábavná a dynamická rodinná
hra je inspirovaná oblíbeným stejnojmenným pořadem uváděným
v České televizi. Naleznete v ní 1 000 otázek z různých přírodních
oborů a 28 karet s experimenty. Hra vás seznámí s fascinujícími
zákony přírody a zasvětí do jejich tajů. Při hře objevíte krásu
a genialitu matky přírody a také to, jak lidé dokáží využívat jejích
úžasných vynálezů. Otestujte si své znalosti a nechejte se vtáhnout do napínavého souboje. Pořádnou porci báječné zábavy si
společně užije celá rodina.
Atlas prokletých míst, Oliver Le Carrer – Každá ze čtyřiceti
zmapovaných lokalit v sobě skrývá bouřlivou a strhující historii: od
zambijské přírodní rezervace Kasanka, kam se snášejí mračna ne13
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JUBILANTI
DUBEN 2019

70 let

Ludvík Hanušák
Miroslav Janouch
Václav Pivrnec
Valentín Pušš
Jiří Kosina
Jaroslava Pěničková

75 let

Milena Dvorská
Karin Meinerová
Jana Tvrzníková
Juraj Bilej

80 let

Marta Tomášová

85 let

Jaroslava Chotěnovská

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
12. 6. 2019
ODJEZD 8:02

ČD Liberec, Zittau – Dietelsdorf – živý skanzen
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2, pozn. Euro

19. 6. 2019
SRAZ 7:00

Restaurace Svoboda, Krkonoše
vedoucí paní Křížová

26. 6. 2019
ODJEZD 7:02

ČSAD Liberec, Lomnice - Libštát
vedoucí pan Janků, náročnost 2

3. 7. 2019
ODJEZD 8:35

ČD Liberec, Szklarska Poręba
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2, pozn. złoty

10. 7. 2019
ODJEZD 8:35

ČD Liberec, Harrachov – Mýto – Kořenov
vedoucí paní Křížová, náročnost 2

Uvedené časy a místa odjezdu jsou pouze informativní. V případě
jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní Milenu Vanišovou
na tel.: 736 638 290.
Hana Weinzettelová

TÁBORÁK PRO SENIORY

Vratislavičtí senioři se sešli ve čtvrtek 23. května v zámeckém parku,
aby společně poseděli při hudbě a opékání buřtů.
(red)
14

KREATIVNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A SENIORŮ
Členové S-art klubu Liberec se dlouhodobě věnují výtvarné činnosti
pod odborným vedením akademického malíře Jaroslava Švihly.
Abychom podpořili a rozvíjeli kreativitu také u mládeže, připravili
jsme pracovní setkání vybraných žáků vratislavické školy, pod vedením učitelky výtvarné výchovy Mgr. Lucie Čermákové, se seniory
věnujícími se výtvarné činnosti. V audiovizuálním sále kulturního
centra se v přátelské atmosféře navzájem portrétovaly dvojice – žák
a senior. Tyto portréty budou vystaveny na chodbě ZŠ Vratislavice
n. N., aby je mohli vidět i ostatní žáci. Všem zúčastněným se setkání
dvou generací vyplněné tvůrčí činností velmi líbilo. Děkujeme vedení
MO a ZŠ Vratislavice za vytvoření podmínek pro realizaci této akce.
PhDr. Hana Kašpárková, předsedkyně S-art klubu

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

Vratislavický zpravodaj

PŘEDNÁŠKA: PÉČE O ZRAK,
PREVENCE OČNÍCH CHOROB
Přednáší: Mgr. Matěj Skrbek,
Ph.D., Optik Skrbková,
Vstupné: 50 Kč
Jablonec nad Nisou.
Provází: MUDr. Jana Všetičková. Kapacita je omezená, doporučujeme
včasný nákup vstupenek. Výtěžek bude věnován Hospicu Sv. Zdislavy.
10. 6. od 18:00 hod.

KONCERT NA STŘEŠE: KAMIL
STŘIHAVKA A AKUSTICKÉ TRIO

DIVADLO: CAVEWOMAN
11. 6. od 19:30 hod.
Vstupné: 350 Kč

16. 7. od 19:30 hod.
Vstupné: 350 Kč

Foto: archiv Kamil Střihavka

Jedinečný hudební zážitek na střeše knihovny v atriu kulturního
centra s výhledem do okolí. V případě nepříznivého počasí se
koncert uskuteční v hlavním sále KC VRATISLAVICE 101010.

Pokračování kultovního Cavemana, aneb souboj pohlaví ženskou
perspektivou. Pořadatel: Point s.r.o.

KURZ: VÝUKA TECHNIKY JÍZDY
NA HORSKÉM KOLE
21. 7. od 14:00 hod.
Vstupné: 390 Kč

DIVADLO: VRATISLAVICKÉ
DIVADELNÍ LÉTO

Teoretické základy i praktická cvičení s Markem Nebesářem
(trenérem cyklistiky II. třídy). Omezená kapacita. Vstupenky je
nutné si zajistit předem. Na místě nebudou vstupenky k zakoupení. Podmínky účasti: věk min. 18 let, horské kolo, přilba
(každý jezdí na vlastní zodpovědnost).

DIVADLO: CAVEMAN
24. 6. – 28. 6. od 19:30 hod.

Vstupné: 70 Kč v předprodeji
90 Kč na místě
jednotlivá představení

23. 7. od 19:30 hod.
Vstupné: 350 Kč
Foto: KC

24. 6. VELKÉ DIVADLO MALÉHO SVĚTA
Studentské představení DS STOPA na motivy barokní komedie.
25. 6. OPONA NAHORU
DS Chrastava s anglickou situační komedií z divadelního prostředí.
26. 6. PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO
DS J. J. Kolár z Poniklé s legendární černou komedií o skorovraždě,
buchtách a svatbě.
27. 6. ANI ZA MILION
Detektivní komedie hrádeckého DS Pohoda z přímořského majáku.
28. 6. ROZMARNÝ DUCH
Anglickou duchařskou komedie o tom, že není radno zahrávat
si s okultními vědami, sehraje L.S.D.

Humorná one man show o rozdílech mezi muži a ženami opět
v Desítkách. Pořadatel: Point s.r.o.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
15
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STŘEDA 19/06
V 18:00
REGISTRACE JSOU MOŽNÉ
POUZE ONLINE DO 12. 6.

Vratislavice nad Nisou

RŮZNÍ BĚŽCI
RŮZNÁ MÍSTA
JEDNA MYŠLENKA

WWW.OLYMPIJSKYBEH.CZ
Generální partner:
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Partneři akce:

Akci podporují:

SPORT

VRATISLAVICKÝ BĚHOUN

V sobotu 18. 5. pořádal spolek RunBo Team 27. ročník běžeckých závodů
Vratislavický Běhoun 2019, jehož nedílnou součástí byl i 23. ročník přespolního běhu O Putovní pohár starosty Vratislavic nad Nisou. Na koupališti
Sluníčko se ráno sešli natěšení malí závodníci, kterých v šesti dětských
kategoriích soutěžilo téměř tři sta. Všechny děti běžely výborně a zasloužily si v cíli medaili a sladkou odměnu. Tři nejrychlejší závodníci z každé
kategorie pak vystoupali na stupně vítězů, obdržely hezké trofeje a dárky od
partnerů závodu. Ještě než se na start 5 a 10 km trailové trasy Prosečským
hřebenem ve 13:00 postavili dospělí běžci, mohly děti využít doprovodného
programu - dětskou tombolu, skákací hrad, malování na obličej, výtvarné
dílničky, jízdy na ponících, testovat sportovní náčiní a zhlédnout bubenickou
show souboru ARIES. Na 5 a 10 km trasu odstartovalo 161 běžců, a to jak
nadšených hobby závodníků, tak ostřílených matadorů - mezi nimi například
mistryně světa Zuzana Kocumová nebo nestor všech ročníků, 76 letý
Ivan Charypar. 10 km trasu zvládl nejrychleji Jiří Vavruška z týmu KERDA
SPORT LIBEREC v čase 43:28:22. Do Síně slávy Vratislavického
Běhouna byla letos za největší počet účastí v historii závodu uvedena
rodina Kocumových - Miroslav Kocum, Karin Kocumová, Zuzana Kocumová
a Karin Kocumová st. in memoriam. RunBo Team moc děkuje všem, kdo
přišli závodit nebo fandit, všem sponzorům a za maximální podporu MO
Vratislavice a starostovi Lukášovi Pohankovi. Výsledky, fotografie a dokumentační video nalezete na stránkách www.runboteam.cz
Za pořadatelský RunBo Team Miroslav Habel

BEACH KEMP – ITÁLIE 2019
Poosmé náš školní beachvolejbalový klub pořádal začátkem května
beach kemp v Itálii, Bibione Pineda. Velký autobus pro 65 osob
a několik osobních aut v pátek 3. května večer vyrazily za 10 krásnými
beachvolejbalovými hřišti postavenými přímo na pláži u moře. Počasí
nás letos prověřilo, 3 tréninky jsme absolvovali v dešti a mimo pláž.
Ale naše mládež vše zvládla s grácií. I kurty jsme užili do sytosti, moře
nás otužovalo, parta se stmelovala. A byla i super diskotéka. Základem
kempu jsou skvělí lidé, dovolte pár trenérských jmen: Ája Rychnová
(míčovky), Zdeňka Lokšová a Jakub Kašík (žákyně), Martin Votrubec (kadetky), Jerry Tomáš German (juniorky a ženy), Jan Kvapil (kadetky, muži).
Nepostradatelné kuchařky Zuzana Dlouhá a Iveta Kominíková. Velké díky
také vedení ZŠ a MO Vratislavice n. N., kteří podporují naše akce. Každý
mládežnický účastník kempu dostal tričko zdarma. Nyní nás čekají na
vratislavických kurtech páteční mládežnické turnaje a série turnajů Konrad beach cup pro dospělé. Mládež zahraje podještědskou beach ligu
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MAESTRO-MOTION POSTOUPILO
NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Maestro-motion je za polovinou své sezóny, a i když je to mnohdy těžké,
nevzdáváme se a bojujeme do posledních sil. Minulý měsíc jsme postoupili na Mistrovství Čech, kde měly děti hobby s choreografií Krotitelé
duchů největší konkurenci a probojovaly se až do finále. Nakonec
z 19 skupin skončily na krásném 7. místě. Phatom dětí profi se umístil
z 9 skupin na skvělém 5. místě, hlaváci E.M.S.K.Š. skončili na 4. místě,
juniroky s Egyptem se staly vicemistry Čech a school exhibition Láska
nad závist jsou letošními mistry Čech a všechny naše formace postupují
na MČR. Hned další víkend jsme jeli na třetí postupovou soutěž Mia
festival, kam jezdíme pravidelně, a odsud jsme si odvezli samé medaile
a postoupili na MČR. Děti hobby 1. místo, děti profi 2. místo, juniorky
3. místo, hlaváci 1. místo a school exhibition se stali absolutními vítězi
celého bloku, což pro nás byla obrovská čest. I sóla a dua zde měly
úžasné výsledky: Kamila Záhorová 2. místo, Natálka Novotná 3. místo,
dua Adélka Rozínková a Terezka Rampáčková 4. místo, Jára a Kristýnka
Egrtovi 1. místo, Kačka Rainerová a Kája Slezáková 2. místo, Kristýnka
Pavlatová a Kája Folprechtová 1. místo. Z pohárové soutěže Open
Dance Mission, kam jsme 12. 5. vyrazili s choreografiemi Krotitelé
duchů, Phantom a Egypt, jsme si odvezli tři zlaté medaile a děti jsem
tak šťastné dlouho neviděla, byla to nádhera. FTM MČR se konalo
19. 5., kde děti tančily s Phantomem a z 11 skupin skončily na krásném
4. místě a juniorky s Egyptem na 7. místě.
Eunika Rucká, Dis.
na Harcově, koncem června velký mezinárodní mládežnický turnaj
v Polsku. Podrobnější info, fotky a videa na www.beachvratislavice.cz
Jan Kvapil
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GYMNASTKY TJ JISKRA POSTOUPILY
NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE
I letos se gymnastky TJ Jiskra zúčastnily závodů v gymnastickém čtyřboji,
na které intenzivně trénovaly celý rok. V sobotu 13. 4. se v TJ Rochlice
konalo regionální kolo, kterého se zúčastnilo 50 gymnastek ze čtyř
libereckých tělovýchovných jednot. Za Vratislavice závodilo 11 dívek.
V nejmladší kategorii vybojovala bronz Ema Toráková. Emilka Nahodilová obsadila krásné 4. místo, Adélka Masaříková 6., Eliška Kupcová
7. a Tereza Šomková 8. místo. V kategorii starších dívek skončila Nicol
Holásková 11., Veronika Veselá 14. a Silvie Mańka 15. Naše nejzkušenější závodnice v kategorii st. ž. III Terezka Brožová získala stříbrnou
medaili, Jennifer Lehner se umístila na 5. a Katka Valentová na 6. místě.
Do krajského kola, které se konalo 4. 5. v Kamenickém Šenově, odjelo
závodit za TJ Jiskra 10 gymnastek. V silné konkurenci se bojovalo
o postup do republikového kola a velkého úspěchu dosáhly Ema Toráková
(2. m.) a Nikola Koudelková (4. m.), které postoupily do celostátního
finále v Doubí u Třeboně. Všem dívkám moc gratulujeme a přejeme další
úspěchy, radost ze cvičení a pevné zdraví! Děkujeme i všem rodičům,
kteří nám pomáhají s přípravou, tréninkem a organizací při závodech.
Chtěli bychom také velmi poděkovat členům oddílu nohejbalu při TJ Jiskra.
Díky nim máme totiž v tělocvičně vždy připravené těžké gymnastické
nářadí. Pomáhají nám již mnoho let zcela automaticky a nezištně
a my si toho moc vážíme! Fotografie ze závodů jsou ke zhlédnutí na
www.vratislavicegym.rajce.idnes.cz
Lenka Počerová

VRATISLAVICKÝ SILÁK
V sobotu 25. května proběhl ve vratislavické sokolovně 2. ročník soutěže
Vratislavický silák 2019. Oproti závodům typu powerlifting nebo strongman je Silák postaven jak na síle, tak vytrvalosti a pevné vůli. Netrhají se
zde žádné váhové rekordy, ani se nedodržuje předem určený časový limit.
Každý muž zvedá svoji váhu na základních cvicích jako bench press, mrtvý
tah a dřep. Závod Vratislavický silák je navržen tak, aby se mohl zúčastnit
každý včetně žen, které zvedají 50 % své hmotnosti. Cíl každého je udělat
tolik opakování na každém cviku, kolik jen bude schopen. Silák probíhá
pod dohledem zkušeného instruktora fitness, kulturisty a výživového specialisty Honzy Maryška. Vratislavickou sokolovnu navštěvuje pravidelně,
a tak její prostředí dobře zná. Stavba sokolovny byla spolufinancována
z fondů EU. Plně vybavená posilovna funguje v objektu sokolovny již
pátým rokem a za tu dobu si získala řadu stálých návštěvníků. Do budoucna věříme, že právě s větším množstvím z nich se potkáme v rámci
příštího ročníku závodu Vratislavický silák.
Jan Maryško

GYMNASTKY SBÍRAJÍ CENNÉ KOVY
I NA ORIENTAČNÍCH ZÁVODECH
V sobotu 11. 5. se u hasičárny ve Vratislavicích sešlo na orientačním
závodě dvojic Medvědí stezka 90 dětí z libereckého regionu, aby na
tratích 4 a 6 km zdolaly všechny překážky, splnily úkoly a v co nejkratším
čase se vrátily do cíle. Z gymnastického oddílu TJ Jiskra se na start
postavilo 19 děvčat! V kategorii ml. ž. I se díky skvělému výkonu na
1. místě umístily Adélka Masaříková s Emou Torákovou. Úžasný výsledek
je i 2. m. Sofie Štěpánkové s Gábinou Erbenovou. Na 5. m. se umístily
Nikol a Nela Koudelkovy, na 6. m. Eliška Kupcová s Jasmínkou Cerhovou
a na 7. m. Emilka Nahodilová s Doubravkou Noskovou. V kategorii ml.
ž. II obsadily výborné 2. m. Zuzka Andrlíková s Aničkou Slámovou a 11.
doběhly Nicol Holásková se Silvií Mańkou. I v kategorii st. ž. III jsme
získali stříbrnou medaili díky Terezce Brožové a Katce Valentové, na 6. m.
skončily Jenny Lehner s Denisou Špinkovou. Všem dívkám moc děkujeme
za účast, za perfektní nasazení a výborné výsledky. Gratulujeme a přejeme
i v krajském kole štěstí a úspěch.
Lenka Počerová
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