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MILÍ

VRATISLAVIČÁCI,

ÚŘEDNÍ HODINY

mnoho z Vás v těchto dnech možná zachytilo spor
o byty, který řeší Statutární město Liberec.
V tuto chvíli se na území Vratislavic týká bytů ve
spoluvlastnictví s akciovou společností INTERMA
BYTY. Nicméně již v příštím roce se tato situace
dotkne také bytových družstev ZÚ ALFA, BETA
a GAMA. Chtěl bych majitele dotčených bytů
ubezpečit, že jako vedení Vratislavic činíme kroky
k tomu, abychom našli právně schůdné řešení, které
by umožnilo přechod vlastnictví na jednotlivé členy družstev dle původně uzavřených dohod.
A to i přesto, že tato cesta nebude zřejmě jednoduchá. Se zástupci těchto družstev jsem se
sešel a budu je stejně jako Vás informovat o vývoji této kauzy.
I přes současnou situaci, která předznamenává finanční úspory, jsme se rozhodli zachovat
pro letošní rok výši dotací na pravidelnou činnost, na jednorázové akce a na podporu
individuálních projektů v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti. Práce s dětmi, mládeží
a seniory je pro nás jednou z priorit, a tak jsme na podporu zmíněných projektů rozdělili
více než 720 tis. Kč.
Letošní rok je ve znamení výročí 10 let našeho Kulturního centra VRATISLAVICE 101010.
Kromě přípravy zajímavé kulturní akce na oslavu výročí, která v říjnu proběhne snad již bez
výrazných omezení, jsme se rozhodli pro modernizaci interiéru zde umístěné kavárny. Na
návrhu se podílelo duo architektů Petr Stolín a Alena Mičeková. Kromě moderního interiéru
se můžete těšit na obměněný sortiment v souvislosti s příchodem nového nájemce.
Předpokládaný termín otevření je polovina srpna letošního roku.
A protože kromě investic do údržby a správy bychom chtěli ve Vratislavicích kultivovat
veřejný prostor také z estetického hlediska, stali jsme se i letos součástí sochařského
festivalu Sculpture line. Před kostelem zůstávají tři kovové klavíry a do Parku Nové
Vratislavice přibyla socha gorily s názvem Original Sin. A protože na dvě sochy, které jsme
měli v minulosti umístěné v zámeckém parku, jsme měli od spousty z Vás mnoho pozitivních
reakcí, rozhodli jsme se je zakoupit a umístit je u nás natrvalo. Konkrétně se jedná o sochu
koně od Michala Gabriela, která je umístěna u vstupu do Zámecké konírny a barevnou
plastiku Třetí ruka od Alexandry Koláčkové.
Přeji Vám krásné léto.
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.

PŘIPRAVUJEME ÚPRAVY OKOLÍ
VRATISLAVICKÉHO ÚŘADU
Od poloviny června do konce srpna bude probíhat celková revitalizace okolí za vratislavickou radnicí. Chtěli bychom se občanům
omluvit za omezení, která jim v souvislosti s realizací úprav vzniknou.
Vedení obce

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
V SOKOLOVNĚ A NA ROZCESTÍ

Po předešlé telefonické domluvě na tel.: 482 428 810 mohou
občané kdykoliv v úředních hodinách navštívit starostu
Vratislavic Lukáše Pohanku.

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL
vratislavice@vratislavice.cz

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

FACEBOOK

SOKOLOVNA
1. 6. - 29. 6.

NÁVŠTĚVY U STAROSTY

PO - PÁ 13:00 - 21:00

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

SO - NE 9:00 - 21:00
1. - 12. 7.

ZAVŘENO

13. 7. - 31. 8.

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

OD 1. 9.

PO - NE 9:00 - 21:00

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

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

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
PRACOVNÍ A PROFESNÍ
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 15. června od 9:00 do 11:00 hod., aby
Vám pomohli najít tu správnou práci. Během prázdnin není
pracovní a profesní poradna v provozu. Více informací naleznete
na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 17. 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.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Víte, kde ve Vratislavicích se nachází místo zachycené na fotografii?
Pokud ano, můžete své tipy s označením „Poznej detail z Vratislavic“
a kontaktem na Vás až do 29. 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 dvě permanentní vstupenky na koupaliště Sluníčko. Výherce budeme bezprostředně po
slosování kontaktovat a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme
se na Vaše odpovědi! Ze správných odpovědí na květnovou otázku
jsme vylosovali paní Růženu Janíčkovou, která poznala detail kapličky
na Nové Rudě a vyhrává kšiltovku z kolekce I LOVE VRATISLAVICE.
Gratulujeme!
(red)
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SPOR O BYTY V ZELENÉM ÚDOLÍ

Statutární město Liberec v tuto chvíli řeší spor s akciovou
společností INTERMA BYTY o bytové jednotky na území Vratislavic nad Nisou, konkrétně v lokalitě Zelené údolí. V dalších
letech se podobná situace bude týkat také bytových družstev
ZÚ ALFA, BETA a GAMA. Vratislavice si v této věci nechávají
zpracovat nezávislý právní posudek, abychom měli odborný
a nestranný pohled na tuto situaci. Je potřeba udělat všechny
kroky pro to, aby se tato situace vyřešila jednou provždy
v právně čistém stavu.
Můj názor je takový, že považuji za jakkoliv nešťastné, aby případné procesní chyby omezily právo na byt lidem, kteří majetek
nabyli v dobré víře s tím, že po uplynutí určité lhůty na ně podíl
města přejde. I přes skutečnost, že tuto záležitost bude řešit
zastupitelstvo města Liberce, kde je můj hlas pouze jedním z 39,
Vás mohu ubezpečit, že budu postup města bedlivě sledovat
a budu prosazovat řešení v duchu původně uzavřených dohod.
Lukáš Pohanka, starosta

FINANČNÍ PODPORU
UDRŽÍME V PLNÉ VÝŠI
I přes složitou situaci, kterou nám přinesly poslední měsíce, jsme se
rozhodli, že opět v plném rozsahu finančně podpoříme činnost organizací,
které ve Vratislavicích dlouhodobě pracují s dětmi, mládeží či seniory.
Velmi si jejich práce vážíme a je pro nás důležité, aby podobné projekty
mohly i díky dotacím od městského obvodu nerušeně fungovat dál. Proto
jsme také zachovali celoroční výši podpory, i když byl provoz mnohých
organizací na téměř tři měsíce přerušen.

Stejně jako v minulých letech jsme vypsali tři programy, na podporu
pravidelné činnosti organizací, na jednorázové akce organizací i osob
a také na podporu individuálních projektů v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti. Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
na svém květnovém zasedání rozdělení finanční podpory z rozpočtu
městského obvodu schválila, a letos jsme tak v rámci dotačních
programů mezi organizace mohli rozdělit více než 720 tisíc korun.
Vedení obce

DOTACE Z ROZPOČTU NA ROK 2020
ŽADATEL

NÁZEV AKCE

SCHVÁLENÁ DOTACE / Kč

Programové dotace
Akademie sportu Liberec, z. s.

pravidelná činnost + sportovní příměstské tábory

AvantgArt, z. s.

Festival otevíráme Zauhlovačku a celoroční kulturní program

40 000

Beach Volley Vratislavice n. N. z. s.

pravidelná činnost + Pohár Vratislavic nad Nisou

89 000

Cvičení rodičů s dětmi Sluníčka, z. s.

pravidelná činnost

31 000

130 000

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, přísp. organizace

kulturní akce pro seniory v roce 2020

FBC Liberec, spolek

pravidelná činnost + rodinný florbal a Dětský den s FBC Liberec

115 000

18 000

Jednota bratrská Vratislavice

Rodinné centrum Mozaika a celoroční činnost pro děti a mládež

50 000

Koupaliště Sluníčko, z.s.

Country festival u vody

20 000

Kouzelný svět hlíny

pravidelná činnost

70 600

Outdoor Challenge, z.s.

Běh zámeckým parkem

20 000

Senioři České republiky, z. s.

výtvarný kurs kresby a malování a podpora kreativity žáků ZŠ

16 000

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou

pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže

22 000

Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR

Stavění mostů mezi Čechy a Němci

10 000

Turistický spolek seniorů z Vratislavic nad Nisou

společné volnočasové aktivity seniorů

50 000

Zpěvem společně - z.s.

Zpěvem společně

7 000

Individuální dotace
Pechová, Markéta

Český pohár v dálkovém plavání

15 000

Staněk, Lubomír

Volejbalový kemp Dřevěnice

10 000

Váňa, Jan - Tenisová akademie

Sportovní den mládeže s TAJV ve Vratislavicích nad Nisou

CELKEM
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SOCHY KONĚ A RUKY ZŮSTANOU V PARKU NASTÁLO

Na základě velice pozitivního ohlasu od lidí
jsme se rozhodli zakoupit dvě z vystavovaných děl v zámeckém parku. Vratislavice
navíc doposud neměly sochu, která by byla
pro naši obec typická. Jsme přesvědčeni,
že bronzový kůň od Michala Gabriela
skvěle doplňuje prostor před Zámeckou
konírnou, a proto padla naše volba právě
na skulpturu koně se zdviženou hlavou.
Tu jsme zároveň přesunuli na nové místo
blíž k restauraci. Rovněž jsme zaznamenali
veliký zájem dětí o barevnou plastiku Třetí
ruka Alexandry Koláčkové, která je druhým
zakoupeným dílem. Ve Vratislavicích
moderní umění podporujeme dlouhodobě
a jsme přesvědčeni, že do veřejného prostoru patří. Další umělecká díla zapůjčená
v rámci mezinárodního sochařského festivalu Sculpture line budou mít lidé příležitost vidět až do podzimu.
Vedení obce
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POJĎTE ZAŽÍT

Od konce dubna je návštěvníkům plně k dispozici Park Nové
Vratislavice, kde jsme na letošní sezonu přichystali řadu vylepšení. Ještě před otevřením jsme provedli rozsáhlou údržbu
vybavení a zeleně. Opravili a natřeli jsme všechny lavičky
a stoly a po parku rozmístili více odpadkových košů. Důkladnou péči jsme věnovali i zdejší zeleni. Upravili jsme záhony,
dosypali mulčovací kůru a zregenerovali veškeré travnaté
plochy. Zásadní letošní novinka se týká využívání veřejného
elektrického grilu. Po zkušenostech z předešlých let jsme
zjednodušili systém jeho rezervace, a aby bylo grilování ještě
komfortnější, nainstalovali jsme nad posezením u grilu nové
zastínění, které návštěvníky ochrání před přímým sluncem
i deštěm. Park Nové Vratislavice nabízí lidem kromě relaxace
v příjemném prostředí také několik možností sportovního vyžití. Návštěvníkům zde zdarma půjčujeme sportovní vybavení
na pétanque, badminton a stolní tenis. Pro tuto sezonu jsme
navíc pořídili nový šachový stůl. Nudit se zde nebudou ani
děti, které si mohou pohrát na herních prvcích nebo lanové
dráze. K odpočinku pak nově poslouží další dřevěné lehátko
ke slunění, které jsme letos také zakoupili.
Vedení obce
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CO PARK NABÍZÍ

PARK NOVÉ
VRATISLAVICE

Grill point

Herní prvky
Lanová dráha

Občerstvení

OTEVÍRACÍ DOBA
BŘEZEN – LISTOPAD 8:00 – 21:00
ČERVENEC – SRPEN 8:00 – 22:00
PROSINEC – ÚNOR ZAVŘENO

Pétanque
Badminton

Šachový koutek

JAK VYUŽÍVAT SPORTOVIŠTĚ

Relax lehátka

Sportovní náčiní zdarma

Klidová zóna

Veškeré vybavení na pétanque, badminton,
stolní tenis a šachy půjčuje obsluha občerstvení
zdarma proti vratné záloze 100 Kč.
Rezervace není nutná.

Bezbariérový přístup

JAK POUŽÍVAT GRILLPOINT
Cena pronájmu
50,- Kč / hodina
Spuštění grilu
Pro spuštění grilu je nutné provést rezervaci
buď prostřednictvím rezervačního systému na
vratislavice.cz/grilujeme, telefonicky na čísle 603
782 897 nebo osobně u obsluhy občerstvení.
Platba rezervace a grilování
Rezervaci lze uhradit pouze u obsluhy občerstvení,
která gril zapne prostřednictvím dálkového přístupu.
Teplota grilu se udržuje automaticky. Po uplynutí
rezervovaného času se gril automaticky vypne.
Pokud skončíš dříve, z bezpečnostních důvodů
požádej obsluhu o vypnutí grilu.

Čištění grilu
Ukliď po sobě a očisti gril pro další použití. Čistící
prostředky jsou k zapůjčení u obsluhy občerstvení.
Zastíněný prostor GRILLPOINTU je vyhrazen
návštěvníkům grilu v souvislosti s jeho
využíváním. Prostor není určen jako kryté sezení
bez využití grilu. Děkujeme Vám za respektování
tohoto základního pravidla.
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NOVÁ A MODERNĚJŠÍ
Kavárna v Kulturním centru VRATISLAVICE
101010 aktuálně prochází kompletní rekonstrukcí. Podobu nového interiéru navrhli
Ing. arch. Alena Mičeková a Ing. arch. Petr
Stolín, který je rovněž autorem architektonického návrhu celého kulturního centra.
Po deseti letech provozu jsme se rozhodli
původní prostory zcela zrenovovat a reagovat
tak na měnící se přístup ke kavárenství
a nároky dnešních zákazníků. Nový interiér
kavárny bude moderní a svěží, ale svou
elegancí bude stále zapadat do celkového
konceptu „desítek“. Velkou proměnou
a modernizací projde především barový pult.
Vzhled kavárny odlehčí také moderní nábytek
a celá řada dalších zajímavých designových
prvků. Kavárna, která je momentálně uzavřená
kvůli probíhající rekonstrukci, by měla první
hosty přivítat už v polovině srpna.
Vedení obce
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KAVÁRNA V KC 101010
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VRATISLAVICE EXPRES, KNIHOVNA A INFOCENTRUM
JSOU OPĚT V PROVOZU
Abychom ochránili zdraví našich občanů, bude až do odvolání provoz ve všech zařízeních
v omezeném režimu a za zvýšených hygienických podmínek.

VRATISLAVICE EXPRES

KNIHOVNA

Našim seniorům opět zajišťujeme snadnou dostupnost k lékaři, na
úřady nebo nákupy. Pro odvoz do obchodů jsme vymezili vládou
stanovený čas od 8:00 do 10:00 hod. Přepravní služba bude
dostupná s dodržením následujících pravidel:
- nutná ochrana obličeje
- dezinfekci rukou zajistí řidič
- nevozíme klienty s teplotou a akutním respiračním onemocněním (z iniciativy řidiče může být měřena teplota přepravovaných osob, v případě vysoké teploty je klient vyloučen
z dopravy)
- přepravuje se maximálně 1 osoba, s výjimkou členů domácnosti,
kdy počet pasažérů může být navýšen
- řidiči jezdí s rouškami a po každé jízdě dezinfikují vozidlo
- řidiči pouze přepravují osoby, z bezpečnostních důvodů nejsou
nápomocni při doprovodu pasažérů do vnitřních prostor

Aby lidé mohli využívat knihovnu v plném rozsahu, zajistili jsme
dostatečné množství ochranných prostředků a prostory knihovny
vybavili přepážkami, dezinfekcí, rukavicemi a rouškami.
Od pondělí 1. června zde nabízí většinu služeb (půjčování
a vracení, internet, tisk, kopírování, studium v knihovně apod.).
Nadále však zůstává v platnosti omezená provozní doba
a dodržování hygienických podmínek stanovených vládou:
- povinné nošení roušky (nebo jiné zakrytí úst a nosu)
- povinná dezinfekce rukou při vstupu do knihovny
- dodržování rozestupů minimálně 2 m
DOČASNÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
PO + ST 12:00 – 17:00 ŠIROKÁ VEŘEJNOST
ÚT + ČT 9:00 – 12:00 PŘEDNOSTNĚ PRO SENIORY

INFORMAČNÍ CENTRUM
VRATISLAVICE
- pokud je to možné, využívat vzdálenou komunikaci přes email
nebo telefonem
- vstup pouze jednotlivě a s ochranou úst a nosu (rouška apod.)
- dodržování rozestupů minimálně 2 m
- u vstupu do IC je k dispozici dezinfekce
- omezit dobu pobytu na minimum
- pokud je to možné, platit bezkontaktně (platební kartou)
- není možné zkoušení oblečení (při prodeji reklamních předmětů)
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JAK POKRAČUJÍ PRÁCE NA NOVÉ
KNIHOVNĚ

Vratislavický zpravodaj

UZAVÍRKU SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
JSME VYUŽILI NA MAXIMUM

Už téměř rok intenzivně pracujeme na výstavbě nové knihovny
a Spolkového komunitního centra Vratislavice, které by mělo být
ještě v tomto roce dokončeno. Jak výstavba pokročila a co
konkrétního se změnilo za zdmi historické budovy, si můžete
prohlédnout na následujících fotografiích.
Vedení obce

Uzavření sportovišť od 12. března jsme využili k technickému zhodnocení a opravám prostor a zařízení, na kterých je údržba za normálního
provozu obtížná. Prostory sokolovny podstoupily nejrozsáhlejší výmalbu od jejího otevření v roce 2014, kdy byla rekonstrukce sokolovny
spolufinancována z prostředků EU. Ve Sportovním areálu Na Rozcestí
jsme po deseti letech kompletně vyměnili sítě kolem umělé plochy na
hokejbal a florbal a stejně tak na beachvolejbalovém hřišti, kde jsme
navíc nainstalovali ochranné bariéry proti vysypávání písku. Zároveň
proběhla standardní údržba v podobě pravidelných nátěrů laviček,
stolů a dřevěných obložení hřišť. V rámci obnovy sportovního mobiliáře
jsme po deseti letech pořídili zbrusu nový basketbalový koš.
V tuto chvíli všechna naše sportoviště fungují naplno ve standardním
provozu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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PRACOVNÍCI TECHNICKÉHO STŘEDISKA
MAJÍ NOVÉ PRACOVNÍ ODĚVY

PODPORUJEME MODERNÍ UMĚNÍ
Vratislavice se opět staly jedním ze dvaadvaceti evropských
měst, kde se v rámci mezinárodního sochařského festivalu
Sculpture line můžete pod širým nebem seznámit s výtvarnými
objekty předních domácích i zahraničních tvůrců. V rámci
tohoto projektu byla do Parku Nové Vratislavice nainstalována
impozantní skulptura Original Sin čínského umělce Liu
Ruowanga. Jedná se o obří sochu lidoopa vzhlížejícího vzhůru
k obloze, která měří tři a půl metru a váží 750 kilogramů.
V parku nahradila skákajícího koně přes plot od českého
umělce Jakuba Fleišara, který zde byl vystaven téměř rok.
Na prostranství před kostelem Nejsvětější Trojice jsou stále
k vidění tři klavíry autora Antonína Kašpara s názvem Pocta
pro Josepha Beyuse a v zámeckém parku bronzové sochy koní
od Michala Gabriela a barevná plastika Třetí ruka Alexandry
Koláčkové.
(red)
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Od začátku měsíce můžete potkávat zaměstnance vratislavického
technického střediska ve zcela novém oblečení. Zelené soupravy, které
jsou opatřeny řadou reflexních prvků a logem Vratislavic, jsme pořídili
především kvůli bezpečnosti našich pracovníků. Montérky, kalhoty
a vesty, stejně jako mikiny, trika a další jsou ušity z praktických
funkčních materiálů do každého počasí a terénu.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska

SPOLEČNOST

Vratislavický zpravodaj

PŘÍPRAVA 9. TŘÍD
Na základě pokynu MŠMT se od 11. 5. navrátili do školy žáci 9.
ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.
Příprava z českého jazyka a matematiky probíhala u každé třídy 2
hodiny denně od pondělí do čtvrtka. Žáci se intenzivně věnovali
procvičování ve vzorových testech a opakovali potřebné učivo. Teď už
jim jen držíme palce, aby se na vysněné školy dostali.
Mgr. Zuzana Zágoršeková

DO PRÁCE NA KOLE ČI PĚŠKY
Jubilejní 10. ročník výzvy Do práce na kole proběhl v tradičním termínu od
1. do 31. května. Cílem soutěže bylo motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo, koloběžku nebo
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Za naši školu usilovalo pod přezdívkou Liberky 5 soutěžících z pedagogického sboru
o co nejlepší výsledek, a hlavně pravidelné zapisování kilometrů, které se
zatím vydařilo skvěle. Bezmotorovým cestám zdar!
Mgr. Barbora Blažková

MIMONI VE VRATISLAVICÍCH
Naše celoroční téma ve 4.A byli letos mimoňové. Během školního roku
děti sbíraly body do mimoňů za různé hry, úkoly navíc a služby. Když
jsme v březnu museli všichni zůstat doma, bylo třeba vymyslet, co
s mimoni dál. Od dubna se tedy začali po celých Vratislavicích objevovat nejprve obyčejní mimoni a pak i zlatí. Nakresleni na kamínkách se
ukrývali na nejrůznějších místech. Obyčejní byli jen pro radost, později
za pár bodů a zlaťáci byli tou správnou motivací pro dlouhé hledání.
Za nalezení zlatého mimoně totiž bylo a stále je 50 bodů nebo týden
bez úkolů. Děkuji všem rodičům, kteří společně s dětmi doteď bloudí
po Vratislavicích a hledají. Kdo najde a není z naší třídy, prosím, nechte
nám ukryté.
Mgr. Zuzana Vraná

NÁVRAT 1.STUPNĚ
V pondělí 25. května se škola otevřela pro 1.- 5. třídy základní
školy. Do tříd byly přidány lavice, aby každé z 15 dětí mohlo sedět
samostatně a byly tak dodrženy předepsané vzdálenosti. U každého
vchodu, ve třídách i před jídelnou přibyly nádoby s dezinfekcí. Každé
ráno si děti vyzvedáváme ve stanovený čas u vybraného vchodu
a společně jdeme do třídy. Tam už plyne život celkem normálně,
učíme se, počítáme, ale i relaxujeme u malování a vyrábění, nebo
pracujeme na školních pozemcích. Většina z nás se do školy těšila
a tak si i ve zvláštním režimu užíváme společné chvíle.

UKAŽ ROUŠKU
Žáci šesté třídy se zapojili do výzvy Ukaž roušku. Měli za úkol vyfotit
originální fotku tohoto ochranného prostředku, který se stal denní
součástí šatníku. Z poslaných ffotek jsme vyhodnotili a vybrali nejoriginálnější nápady. Na zaslaných fotografiích jsme si potom
v českém jazyce procvičili popis osoby.
Mgr. Barbora Blažková

Učitelky 1.stupně
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ČERVEN
VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
VÁŽENÍ ČTENÁŘI!
Od pondělí 1. června nabízíme většinu služeb knihovny
(půjčování a vracení, internet, tisk, kopírování, studium v knihovně
apod.). Nadále zůstává v platnosti omezená provozní doba
a dodržování hygienických podmínek stanovených vládou (použití
roušek, dezinfekce rukou, dostatečné rozestupy).
Pevně věříme, že tato opatření jsou dočasná a že se budeme moci
brzy setkávat tak, jak jste zvyklí. Případné změny budou uveřejněny
na webových stránkách knihovny http://vratislavice101010.cz/knihovna
a na facebooku. Děkujeme Vám za přízeň.

říkal? Očkování? Co by to tak mělo být? Maličko se nakazit!
Průběh bude, doufám, hladký. Zůstanou vám protilátky!“ Dějiny
medicíny pro starší děti v sedmi dnech a v sedmi oblastech
lékařství od pravěku až po současnost.
M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová,
knihovnice

OTEVÍRACÍ DOBA ČERVEN 2020
Pondělí, středa 12:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek 9:00 – 12:00 – přednostně pro seniory
VÝPŮJČNÍ LHŮTA, PLATNOST ČTENÁŘSKÝCH PRŮKAZŮ
Výpůjční lhůtu dokumentů, které se měly vrátit v době uzavření, jsme
prodloužily do 18. 6. 2020. Za dobu, kdy byla knihovna uzavřená, se
neúčtují sankční poplatky. Platnost čtenářských průkazů mají všichni
čtenáři prodlouženou o 2 měsíce.
OTEVÍRACÍ DOBA ČERVENEC, SRPEN
V období letních prázdnin od středy 1. 7. 2020 do neděle 30. 8.
2020 bude otevřeno v knihovně každou středu od 9:00 do 17:00
hodin. Od pondělí 31. 8. 2020 již obnovíme běžný provoz. Po dohodě s knihovnicí je možnost si půjčit knihy na celé prázdniny.
NOVÉ KNIHY:
Lezec tělem i duší, Adam Ondra ve spolupráci s Martinem
Jarošem - Adam Ondra vylezl v roce 2016 stěnu Dawn Wall
v Yosemitském národním parku. Tou dobou měl ale český lezec za
sebou už řadu úspěchů. Pravidelně vyhrává závody světového poháru, láme rekordy a je favoritem olympijských her v Tokiu. Jak se dostal
k lezení? Co považuje za svůj největší úspěch? Cestu Adama Ondry
na vrcholy lezeckých stěn i sportovních žebříčků mapuje publikace
obohacená o unikátní rozšířenou realitu.
Náš dům je v plamenech, Greta Thunberg - V srpnu 2018 se
tehdy patnáctiletá Greta Thunberg rozhodla nejít do školy a začít
před švédským parlamentem svou pravidelnou páteční stávku za
klima, čímž zažehla jiskru globálního hnutí bojujícího s klimatickou krizí
a inspirovala miliony studentů ke stávkám za planetu. Později obdržela prestižní Prix Liberté či nominaci na Nobelovu cenu za mír. Kniha
Náš dům je v plamenech obsahuje český překlad knihy Scény od
srdce, kterou společně s Gretou napsala její matka operní zpěvačka
Malena Ernman, otec Svante Thunberg a sestra Beata Ernman.
Pozor doktor!, Petr Svobodný – „Nemoc nemá nikdo rád. Když ji
máte, léčíte ji, lepší je ji nedostat! Jak se ale máme bránit? Co jste
14

POHÁDKA PRO RADOST
V DOMOVECH SENIORŮ
Pohádka pro radost - to jsou stovky obrázků malovaných dětmi na
téma oblíbené pohádky. Projekt organizuje nezisková společnost Mezi
námi, která se již 7 rokem zabývá sbližováním generací především
prostřednictvím společných aktivit těch nejstarších s nejmladšími. Jednou z nich je i oblíbený program Povídej, ve kterém pravidelně dochází
děti z mateřských a základních škol do domovů seniorů. Jednou ze
skupin zapojených do programu Povídej je také DS Vratislavice nad
Nisou a děti z MŠ Doctrina Liberec. Společně se potkávají při mezigeneračních aktivitách. Společně tvoří tematické dekorace, povídají si.
Děti, babičky a dědečkové se na setkání vždy moc těší a užívají si ho
plnými doušky. Z důvodu aktuálních omezení je program pozastaven,
což bylo právě impulsem pro vytvoření nového projektu Pohádka pro
radost, který je současné situaci šitý na míru. Vyzývá naše nejmenší ze
všech koutů naší vlasti k malování pohádek pro potěšení babiček
a dědečků. K výzvě se připojil i program UčíTelka, který ve svém
vysílání o projektu informoval a oslovil spousty dětských diváků.
Do aktivity jsou zapojeni i rodiče malých malířů, kteří obrázky fotí
a prostřednictvím webových stránek posílají do Mezi námi. Odtud
po grafické úpravě putují do tiskárny a následně jsou koordinátory
rozváženy do více než 60 seniorských domovů v Praze a dalších více
než 100 po celé České republice. Je potěšující, jaký zájem akce u dětí
vyvolala a jak moc jim na nejstarší generaci záleží. Nakreslily přes 500
obrázků a k mnohým přidaly veselé a někdy i velmi dojemné vzkazy.
Veronika Tomková, Mezi námi, o.p.s.

SPOLEČNOST
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JUBILANTI
KVĚTEN 2020

70 let

Vladimír Novák
Otakar Kopecký
Václav Zajíček
Antonín Ročňák
Vladimír Formánek
Anna Oppolzerová
Ludmila Draboňová

VRATISLAVIČTÍ SENIOŘI OBNOVUJÍ
SVOU ČINNOST
Tak, jak dochází k rozvolňování opatření k ochraně obyvatel proti koronaviru, začínají být opět zcela reálné společné výlety našich seniorů,
které naprosté většině chybí a již se nemohou dočkat. Začneme
v měsíci červnu, kde jsme museli upravit plán, který je uveden níže.
V červenci a srpnu hodláme ponechat plán v původní podobě a změnit
jen bude-li to třeba. V realizaci plánovaných autobusových zájezdů nám
zatím brání podmínky pro pořádané akce, tedy obsaditelnost autobusů
z důvodu bezpečných vzdáleností mezi účastníky, kdy by bylo nutno
počítat pouze s poloviční kapacitou. Věříme, že i tato opatření jednou
skončí a bude možno zájezdy uskutečnit. V každém případě v září
počítáme s třídenním zájezdem na Vranovskou přehradu, jednodenním
do Orlických hor a se zájezdy z května a června, které hodláme přeložit
na měsíc říjen. O konání zájezdů a možnosti podat přihlášky budeme
včas informovat, jakmile to podmínky dovolí.

75 let

Jozef Mach

85 let

Eva Svatošová
Libuše Langová

90 let

Petr Gebrián

91 let

Marie Zemanová

93 let

Marie Bukvičková

POZVÁNKA NA OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
Zveme všechny vratislavické seniory na tradiční opékání buřtů
v úterý 9. června tentokrát do Parku Nové Vratislavice od 16:00
hodin. K příjemné táborákové atmosféře přispěje svými písničkami
pan Procházka. Těšíme se na vás!
Komise komunitního plánování

Milena Vanišová a Antonín Ročňák, vedení spolku

ZMĚNA V PLÁNU
VÝLETŮ SENIORŮ
V ČERVNU
3. 6. 2020
ODJEZD 7:38

ČSAD Liberec, Heřmanice – Frýdlant
vedoucí paní Beranová, náročnost 1

10. 6. 2020
ODJEZD 8:02

ČSAD Liberec, Žlábek – Rovensko – Borek
vedoucí pan Janků, náročnost 2

17. 6. 2020
ODJEZD 7:02

ČD Liberec, Rybniště – Rumburk – Dýmník
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2

24. 6. 2020
ODJEZD 8:02

ČSAD Liberec, Lomnice – Tábor – Železnice
vedoucí pan Janků, 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

POZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ
A PĚVECKÝ KONCERT
Srdečně Vás zveme v pátek 12. června 2020 do vratislavického
kostela Nejsvětější Trojice, který se připojí k celostátní akci Noc
kostelů. Podrobný program naleznete na www.nockostelu.cz.
V úterý 23. června 2020 v 18 hod. se v našem krásném kostele
koná další zajímavá akce, a to pěvecký koncert souborů Aurea Rosa
Univerzity třetího věku TUL a Bohemia Chór FP TUL. Nastudovala
a řídí Jana Konvalinková s klavírním doprovodem Jiřího Rozkovce.
Jedná se o náhradní termín koncertu, který se měl uskutečnit u příležitosti Noci kostelů.
Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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koncert

NA STŘEŠE

8.7. 19:30
350
Kč
450 Kč na místě

Akce proběhne podle
hygienických pravidel MZČR
platných v den konání.
www.vratislavice101010.cz

30.7.
17:00

STEAK A BURGER
Akce proběhne podle
hygienických pravidel MZČR
platných v den konání akce.
www.vratislavice101010.cz
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ZÁMECKÁ KONÍRNA: PIVO STEJNÉ,
JÍDELNÍ LÍSTEK NOVÝ
Po menší rekonstrukci je opět v provozu vyhlášená restaurace Zámecká konírna ve Vratislavicích nad Nisou. Stylovou
restauraci s dlouholetou tradicí, která vždy patřila k těm
nejlepším v celém regionu a byla široko daleko známá svou
výtečnou kuchyní, nyní nově na základě originálního svijanského konceptu provozuje společnost Franko.
„Od května v ní nabízíme široký výběr jídel české i mezinárodní
kuchyně a zakládáme si přitom na pečlivě vybraných surovinách
s důrazem na čerstvost a kvalitu. Vybranou péči věnujeme také
skvělému svijanskému pivu, jehož sortiment hodláme rozšiřovat
o další speciály,“ představuje Zámeckou konírnu v nové podobě
jednatel společnosti Franko Luke Karaqi. „Interiér jsme nijak zvlášť
neupravovali, protože je sám o sobě krásný. To, že je stylem velice
podobný naší další restauraci – Radnici v Jablonci nad Nisou – byl
ostatně i jeden z důvodů, proč jsme se restauraci rozhodli převzít.“
Franko si podle něj zakládá na tom, aby se hosté v restauraci
setkávali pouze s láskou a respektem k dobrému jídlu, které v ní
připravuje tým českých i zahraničních kuchařů, a samozřejmě také
k nim samým. „V nabídce denního menu se soustřeďujeme
především na jídla tradiční české kuchyně, a to za skutečně velmi
příznivé ceny, jak se mohou hosté každý den přesvědčit na naší
nové webové stránce www.zameckakonirna.cz. Naším cílem totiž je,
aby restaurace sloužila hlavně místním obyvatelům a stala se pro ně
nepostradatelnou součástí jejich každodenního života. Vedle stálého
menu jim proto nabízíme i dětská a často také tematická a sezónní
menu,“ pokračuje Luke Karaqi.
V létě Zámecká konírna v těsné blízkosti zámečku ve Vratislavicích
nabízí atraktivní posezení na zahrádce s venkovním dětským koutkem
a krásným výhledem do sousedního zámeckého parku. Ten je spolu
s nejstarší zoologickou zahradou ve střední Evropě a nádhernou
botanickou zahradou ideálním výletním cílem i pro hosty z nedalekého Jablonce a Liberce. „Věříme, že si do Zámecké konírny i díky
přímému tramvajovému spojení s oběma městy najdou cestu a budou se k nám stále vracet,“ uzavírá Luke Karaqi. „Uděláme vše pro
to, aby u nás byli spokojeni a zapamatovali si nás také jako ideální
místo pro svatby, firemní večírky nebo rodinné oslavy.“

INFO
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POMOC PRO MATĚJE
Sedmiletý Matěj je postižený dětskou mozkovou obrnou a má epilepsii. Jeho rodina spoustu času a prostředků investuje do rehabilitací
či různých nákladných léčebných pobytů a právě díky náročnému
léčebnému programu dosáhl Matěj již mnoha pokroků. Zatím však
není schopen sám sedět, natož udělat první krůčky, se vším potřebuje
pomoci. V září by měl Matěj jít do druhé třídy a nabídla se mu možnost
navštěvovat svobodně smýšlející školu, kam by Matěj mohl chodit
společně s mladším bráškou Vojtou. Kvůli svému hendikepu by ale
potřeboval asistenta na plný úvazek, což je finančně dost náročné.
Protože by rodina Matějovi ráda umožnila vzdělávat se a věnovat se
tomu, co ho baví, založila sbírku, kde mu mohou dárci pomoci.
https://www.donio.cz/pribeh/288-asistent-do-skoly-pro-mateje
(red)
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NOUZOVÝ STAV VZAL...
Naše volejbalové halové soutěže se téměř dohrály. Nejmladší byli úspěšní
ve Varnsdorfu, ale finále se nedočkali, bylo zrušeno. Mladší žákyně
odehrály krajské finále 7. 3. v Novém Boru, „B“ tým vyhrál svoji skupinu
a obsadil celkové 16. místo, „A“ tým skončil celkově 12. Většina děvčat
začala s volejbalem později, snad jim vydrží nadšení, zápal a podpora
rodičů. Starší žákyně finále kraje odehrály 1. 3. v Turnově, kde také vyhrály
svou skupinu, 8. místo v kraji není špatným výsledkem. Finále Českého
poháru starších žákyň bylo zrušeno. Zrušen byl i beach tréninkový kemp
Bibione 2020, kde jsme měli už 75 přihlášených z řad mládeže.

RALLY BOHEMIA PROJEDE
VRATISLAVICEMI

Starší žákyně BV Vratislavice s reprezentanty šestkového volejbalu

...BEACH VOLEJBAL DAL
Ihned, jak to bylo možné (8. 4.), jsme otevřeli naše beach kurty a postupně zahájili venkovní tréninky dospělých a mládeže. Mládež nyní trénuje
2x týdně pod vedením, 1x týdně individuálně a v pátek mají pravidelné
turnaje. 30. 5. máme turnaj Podještědská liga v Harcově, 21. 6. pořádáme
na našich kurtech Český pohár pro kadetky, kde se představí i naše starší
žákyně. Pro dospělé každoročně pořádáme Vratislavický Konrad cup,
turnaje mužů, žen a mixů. Naše kurty intenzivně využívají i extraligoví hráči
a reprezentanti šestkového volejbalu – např. Patrik Indra, Jirka Srb, Radek
Suda a další. Trénovala zde i vicemistryně Evropy v beachvolejbalu Michala Kvapilová.
Jan Kvapil

Chtěli bychom pozvat občany na letošní ročník Rally Bohemia v sobotu
11. 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

2020
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 6-15 LET
REGISTRACE OD 1. 3. 2020

3 290 Kč / dítě

Vicemistryně Evropy 2018 a 5. na ME 2019 trénovala ve Vratislavicích na beach kurtech
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TJ JISKRA VRATISLAVICE
Všechna družstva našeho fotbalového oddílu už konečně trénují. Sice jsme
trochu přizpůsobili tréninkový plán, abychom se v jednotlivých kategoriích
co nejméně potkávali, ale vše už běží na plné obrátky. Při dodržování všech
opatření nařízených vládou se nám dokonce už rozeběhla přátelská utkání.
Od soboty 30. května se nám povedlo zajistit pro naše hráče soupeře
a tím pádem do začátku prázdnin odehrajeme každý víkend několik zápasů.
Všichni jste srdečně zváni na naše hřiště, kde je vždy otevřen stánek.
Přijďte fandit a podpořit naše borce. Sledujte naše facebookové a internetové stránky, kde se vždy dozvíte aktuální informace. V dalších oddílech
našeho spolku se také pomalu rozjíždí tréninky. Věříme, že se vrátíme co
nejdříve do normálu. Na našem fotbalovém hřišti stále probíhá pravidelná
údržba a daří se nám zlepšovat i zázemí pro diváky. Nyní probíhají úpravy
tribuny, kde se renovuje betonový potěr u zábradlí, který byl už ve špatném
stavu. Rozšíření plochy brankami po podzimu se už podařilo postupně
zatravnit, a tudíž se nám zvětšil prostor pro trénink.
Marek Hoffman

MAESTRO-MOTION OPĚT SPOLU
Maestro-motion do konce května mělo jen online tréninky, ale už od
června trénujeme jednou týdně venku na zahradě MŠ Domino a k tomu
necháváme jeden online trénink, abychom dohnali zmeškané lekce. Díky
online možnostem jsme uspořádali v květnu pro naše tanečníky workshop
s Presherem. Je to výborný francouzský tanečník a několikrát byl
i v soutěži World of Dance. Našim tanečníkům se lekce líbila a proběhla
s energií a nadšením. Bohužel letos se show kvůli naší situaci nepočítáme,
ale už plánujeme tábory na léto, a doufáme, že si to vše vynahradíme.
První tábor se bude konat v červenci 25. 7. -1. 8. 2020 v RS Lubenci.
Je to naše taneční soustředění pro všechny závodní složky, kde se bude
tančit 4x denně s profesionálními lektory. Náš druhý příměstský tábor se
bude konat 3. - 7. 8. 2020 v Autokempu v Pavlovicích, kde se mohou
těšit naši nejmenší tanečníci na hudební, taneční a výtvarné workshopy.
Volná místa na oba tábory ještě máme, ale jejich počet je omezený, tak
se nezapomeňte co nejdříve přihlásit. Vše naleznete na našich webových
stránkách.
Eunika Šimberská Rucká, DiS.

MLADÍ HASIČI SE TĚŠÍ NA DALŠÍ
SEZÓNU
Nouzový stav znamenal pro soutěžní složky mladších a starších žáků
mladých hasičů v první řadě to, že se nemohly účastnit soutěží a pro
týmy nováčků nedokončenou výuku a přípravu na další sezónu. Stejně
jako každému sportovci, také hasičům tréninky velmi chybí, proto jsme
se alespoň snažili prostřednictvím facebookových stránek některé prvky,
jako například uzle nebo značky tímto způsobem připomenout, a tak měli
všichni možnost doma trénovat. S rodiči komunikujeme emailem,
takže průběžně dostávají informace. Během nouzového stavu proběhl
v klubovně mladých hasičů úklid a inventura skladu hasičského materiálu
a příprava na další sezónu. V květnu se začala opatření uvolňovat, proto
jsme se po dohodě s rodiči rozhodli alespoň v červnu kroužky zahájit,
abychom byli lépe připravení na další školní rok. Ještě před prázdninami
zveřejníme dny a časy kroužků a budeme se těšit na stávající a nové členy
mladých hasičů SDH Vratislavice nad Nisou.
Martina Mihočková, vedoucí kolektivu mladých hasičů
Placená inzerce

19

Vratislavický zpravodaj TÉMA

NAJDĚTE

Každý správný
Vratislavičák ví
,
kudy se jde od
kostela na rozh
lednu.
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CESTU

Jsi správný Vrat
islavičák
a najdeš cestu?

