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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
letošní léto bude pro většinu lidí určitě velmi speci-
fické. Například dovolenou bude mnoho z nás trávit 
doma v Česku. To nám ale nebrání si ji užít a objevit 
nová půvabná místa, která ještě neznáme. Také 
Vratislavice nad Nisou a jejich okolí nabízejí mnoho 
krásných míst pro odpočinek, ať již aktivní nebo pro 
relaxaci. Pokud bude dostatek sluníčka, je ideálním 
místem pro děti i dospělé třeba naše koupaliště 
Sluníčko. Příjemný odpočinek naleznete v našich 
parcích a hezký výlet na kole nebo pěšky nabídne i rozhledna Císařský kámen.  

A právě na některá z těchto míst jsme se zaměřili v rámci oprav a údržby, abychom Vám 
pobyt zde ještě více zpříjemnili. V rámci zámeckého parku jsme vyměnili všechny lavičky, 
protože ty původní již nevyhovovaly svým technickým stavem. Mobiliář jsme dále doplnili 
u rozhledny Císařský kámen, konkrétně se jedná o stůl, lavičky a odpadkové koše.

Usilovně pracujeme na nových volnočasových projektech. V lokalitě nad hasičárnou, 
kde připravujeme projekt pumptrackové dráhy pro cyklisty, plánujeme zahradní úpravy, 
výsadbu stromů a dalších rostlin. Přemýšleli jsme, jak tuto lokalitu co nejlépe napojit 
na sousední lesopark a vytvořit tak místo, kde se bude nejenom dobře sportovat, ale 
nabídne i mnoho klidových zákoutí. Na pomoc jsme si pozvali jednoho z nejpovolanějších 
odborníků u nás, zahradního architekta Ferdinanda Lefflera. Toho budou mnozí z Vás 
znát z úspěšného televizního pořadu Ferdinandovy zahrady. Věříme, že za pár let, až se 
výsadba uchytí, budete s výsledkem naší práce spokojeni.

Přeji Vám pěknou dovolenou, odpočiňte si a užijte si krásné léto ve Vratislavicích.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

Ferdinand Leffler s kolegyní prezentuje návrhy ve Vratislavicích Nový mobiliář na rozhledně

pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00

úterý, čtvrtek a pátek: 
na základě domluvy
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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.

NÁVŠTĚVY U STAROSTY
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
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 15. července 
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termín 
poradny je 26. srpna.

Během prázdnin není pracovní a profesní poradna v provozu. 
Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo
tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

V pondělí 29. června časně ráno vypukl požár ve vratislavickém 
pivovaru. Oheň zasáhl dvě horní patra čtyřpodlažní historické budovy 
sladovny i střechu a způsobil škodu za více než čtyři miliony korun. 
Shořela zhruba měsíční zásoba sladu, přesto nebylo nutné přerušit 
výrobu vratislavického piva.

 (red)
Foto: HZS Libereckého kraje

Na základě aktuálně platných omezení a nejistého vývoje do bu-
doucna jsme se rozhodli letos nepořádat akci Vratislavické slavnosti. 
Jubilejní 25. Vratislavické slavnosti se tak uskuteční příští rok a věříme, 
že si je společně užijeme již bez jakýchkoliv omezení. Jako malou 
náplast uspořádáme v původním termínu 15. srpna koncert zpěvačky 
LENNY k oslavě 660. výročí založení Vratislavic. Akce bude pro 
návštěvníky zdarma a uskuteční se dle pravidel platných v den konání.

Vedení obce

POŽÁR VRATISLAVICKÉHO 
PIVOVARU

VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI 
SE LETOS NEUSKUTEČNÍ 

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 23. srpna 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 deštník s logem Vratislavic. 
Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat
a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! 
Ze čtrnácti správných odpovědí na červnovou otázku jsme vylosovali 
pana Jiřího Janečka, který poznal hráz pivovarského rybníku 
a vyhrává dvě permanentní vstupenky na koupaliště Sluníčko. 
Gratulujeme! 

 (red)

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
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Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Druhé letošní zasedání zastupitelstva MO Liberec - Vrati-
slavice nad Nisou se uskutečnilo ve středu 3. června 
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. 
Z jednání se omluvil jeden zastupitel, zastupitelstvo bylo 
tedy usnášeníschopné. Zastupitelům bylo ke schválení 
předloženo dvaadvacet bodů, věnovali se například 1. 
rozpočtovému opatření roku 2020, závěrečnému účtu MO 
za rok 2019 nebo dotacím z rozpočtu městského obvodu. 
V úvodu jednání přítomní občané upozornili například na využívání fit par-
ku pro seniory dětmi nebo na problematiku parkování u obytných domů 
na sídlišti v centru obce. Zastupitelé byli poté seznámeni s informacemi 
z jednání finančního a kontrolního výboru. Následně bylo představitelům 
obce předloženo 1. rozpočtové opatření roku 2020 a závěrečný účet 
roku 2019. Dalším schvalovaným materiálem byla inventarizace majetku 
k 31. 12. 2019. Zastupitelé se rovněž seznámili se změnami ve 
zřizovacích listinách příspěvkových organizací. Zastupitelstvo dále 
schválilo dotace na rok 2020 pro SDH Vratislavice nad Nisou, Koupaliště 
Sluníčko, z.s., Akademii sportu Liberec, z. s., FBC Liberec, Kouzelný svět 
hlíny, z.s. a Beach Volley Vratislavice n. N., z. s. Projednány byly také prode-
je a směny pozemků. Zastupitelům byl představen i obsahový plán činnosti 
Rady a Zastupitelstva městského obvodu na druhé pololetí roku 2020. 

Detailní informace o průběhu zastupitelstva a jak konkrétně hlasovali 
jednotliví představitelé obce, naleznete na webových stránkách 
www.vratislavice.cz v sekci Městský obvod/Zastupitelstvo/Zápisy. 

Kateřina Hladíková

Na základě požadavků uživatelů jsme nechali vratislavické webové stránky 
zoptimalizovat. Díky tomuto kroku budou veškeré online informace 
přehlednější a snadněji dohledatelné. Změnilo se především rozdělení 
položek v menu a kategorizace pro snadnější a rychlejší orientaci. Další 
výraznou změnou prošla sekce formuláře, které lidé nově najdou na 
jednom místě s přímými prokliky. Snažili jsme se webové stránky celkově 
zjednodušit, aby se zde návštěvníci orientovali snáze, pohodlněji a hlavně 
rychleji. 

Vedení obce

VRATISLAVICE MAJÍ MODERNĚJŠÍ 
WEBOVÉ STRÁNKY

V polovině července jsme začali opravovat výtluky na komunikacích,  
které jsme si v rámci katastru předem vytipovali. Během letošního roku 
plánujeme opravit povrch silnic v ulicích Souběžná, Zavřená, Prosečská, 
Za Mlýnem, Obvodní a Sedmidomky. Chtěli bychom se tímto omluvit 
občanům za dočasná omezení v dopravě, která s sebou opravy přinesou. 

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

POSTUPNĚ ZAHAJUJEME OPRAVY 
VÝTLUKŮ

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 2. října 
(od 14:00 hod. do 22:00 hod.) a v sobotu 3. října 2020 (od 8:00 hod. do 
14:00 hod.). Pokud se chcete stát členem okrskové volební komise, 
přihlaste se v kanceláři matriky, evidence obyvatel a pokladny 
v přízemí úřadu MO Liberec – Vratislavice nad Nisou u paní Zdenky 
Kalferstové (tel. 482 428 818) nebo Ing. Petry Procházkové 
(tel. 482 428 813). Závaznou přihlášku člena komise je třeba 
podat nejpozději do 2. 9. 2020. Členové komisí jsou za svojí 
práci odměněni částkou ve výši 1 800,- Kč.

Zdenka Kalferstová

STAŇTE SE ČLENY VOLEBNÍ KOMISE
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Zámecký park a lesopark v centru Vratislavic se trvale snažíme 
zvelebovat, aby byl pro naše občany příjemným místem pro 
odpočinek. Velkou pozornost věnujeme nepřetržité péči o zeleň 
a údržbě mobiliáře. Ten však už po letech užívání nebyl v dobrém 
technickém stavu a bylo potřeba lavičky i koše v parku kompletně 
vyměnit.  Rozhodli jsme se proto pořídit nový kvalitní mobiliář, 
který se navíc k historizujícímu vzhledu parku hodí. Návštěvníci si 
tak během procházek mohou odpočinout na nových pohodlných 

NEUSTÁLE VYLEPŠUJEME
ZÁMECKÝ PARK A LESOPARK 

lavičkách, které jsme nechali vyrobit na zakázku přesně podle 
našich představ a mají na sobě vyražený znak Vratislavic. Tento 
typ parkových laviček ponese v budoucnu u daného výrobce 
název Vratislavice. V zámeckém parku budou lavičky s opěrkami 
zad a v lesoparku lavice shodného designu. Zároveň jsme vy-
měnili veškeré odpadkové koše, které byly poničené a nyní ladí 
s rustikálním vzhledem nových laviček.

Vedení obce
Foto: J. Appeltauer
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VRATISLAVICKÝ ACTIVE PARK
DOPLNÍ PŘIROZENÁ ZELEŇ

V lokalitě nad hasičárnou a fotbalovým hřištěm ve Vratislavicích 
nyní vzniká nový Active Park s terénními dráhami pro cyklisty. 
Součástí projektu jsou vedle pumptracku dvě singletrailové dráhy 
a vznikne zde také prostor pro trénink technických dovedností 
tzv. skill centrum. Aby sportoviště nenásilně zapadlo do okolní 
přírody, navázali jsme spolupráci s Atelierem Flera, který se 
specializuje na krajinnou architekturu. Na návrhu úprav zeleně se 
podílel známý český zahradní architekt Ferdinand Leffler. Jeho 
cílem je podpořit přírodní charakter této lokality a plynule propo-
jit Acitve Park se sousedícím lesem, lesoparkem a zámeckým 

parkem. Střední a severní část sportoviště bude tvořena divokými 
loukami s vysekávanými cestičkami a menšími odpočinkovými 
paloučky doplněnými o dřevěná mola a sedací mobiliář. Celému 
prostoru bude dominovat centrální palouk, kde se budou konat 
větší akce pro veřejnost. V okolí zázemí, pumptracku, skillcen-
tra, kempu a parkoviště budou záhony okrasných travin a trvalek. 
Vznikne tu mnoho zajímavých zákoutí, která přinesou výhledy jak na 
dalekou okolní krajinu, tak i na prostory samotného Active Parku. 

Vedení obce
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Co Vás přivedlo k zahradní architektuře?
A jak dlouho se tomuto oboru věnujete? 
Vždycky mě zajímala příroda a lidé, psycholo-
gie. A v zahradní architektuře se mi to všechno 
propojilo v jedno. S realizacemi zahrad jsem 
začal už v posledním ročníku na vysoké, měl 
jsem svůj tým, se kterým jsem zahrady sám sku-
tečně dělal i rukama, což pro mě bylo důležité. 
Souviselo to se zkušenostmi, které jsem pár let 
předtím získal při cestování po světě. V USA 
jsem potkal zahradní architekty, kteří nevypadali 
jako kravaťáci, jaké člověk běžně potkává 
v Evropě. Byli to spíš lidé, kteří měli svůj truck, 
v něm dva labradory a jezdili a rovnou i realizova-
li. To mě okouzlilo. 
České veřejnosti jste velmi dobře známý 
díky televiznímu pořadu Ferdinandovy 
zahrady. Co ale bylo zásadním milníkem ve 
Vaší kariéře?
Takových mezníků je mnoho. Rozhodně to byl 
televizní pořad Ferdinandovy zahrady, který 
otevřel nové barvy profese krajinného architekta. 
Začal jsem učit, dělat workshopy. To pro krajin-
ného architekta není běžné a pro mě je to dnes 
příjemná a v tuto chvíli vlastně už i každodenní 
práce.
Jaké typy projektů Vás nejvíce baví?
Baví mě projekty s osvíceným klientem, 
který naslouchá, kterému nejde o zvýraznění 
společenského statutu. Z hlediska krajiny jsou 
to výhledy a rozlehlé pozemky, na kterých si 
můžeme dovolit nečekané věci. Inspirativní jsou 
i krásné domy.
Ve Vratislavicích navrhujete projekt 
zahradních úprav v nově vznikajícím 

volnočasovém Active Parku. Jak Vás 
tento projekt oslovil?
Je to jedinečné místo s výhledem na Ještěd. 
Z každé části svahu, na kterém projektujeme, 
je překrásný výhled. Z jedné strany je ob-
klopený lesoparkem, z druhé lesem. Přiro-
zenou zelení. Sám kola miluji a jezdím na nich 
a tady spolupracuji s nejlepšími odborníky na 
cyklistiku trialovou i parkurovou. Pan starosta 
sem přivolal nesmírně zajímavé profesionály.
Setkáváte se často s podobnými projek-
ty financovanými městy a obcemi?
Setkávám se s nimi poměrně často, ale zrov-
na tady mám pocit, že každý ze zúčastněných 
byl a je během projednávání skutečně 
zapálený pro věc. Pro nás krajinné architekty 
bývá frustrující, když se někdy setkáváme 
s lidmi, kteří se spíš nechávají táhnout, než 
by sami určovali směr. Tady ze sebe chceme 
dostat to nejlepší, baví nás to, pohání.
V čem spatřujete největší problémy 
současné české krajiny?
Teď jsem se vrátil z kola a všiml jsem si něko-
lika nově založených alejí, vysazují se stromy, 
vrací se voda do krajiny. Nefunkční meliorace 
se postupně napravují, a to je skvělé. Nejen 
krajináři, ale i veřejnost si toho je vědoma, 
vrací se do krajiny tůňky i mokřady. Vysazují 
se dřeviny podle doporučení krajinářů, 
nepoužívají se invazní druhy, dáváme před-
nost původním druhům. 
Byl nějaký projekt, na kterém jste se 
podílel, něčím opravdu nezvyklý, ať 
už náročností, rozsahem, místem 
realizace?

KAŽDÝ DEN JE MŮJ SPLNĚNÝ SEN

Každý projekt s sebou přinese něco nezvy-
klého. Ty na první pohled obvyklé, vás překvapí. 
Jeden si chce na rodinné zahradě udělat malý 
pivovar, pak vás pozvou ke kanadským bře-
hům, Bělorusko bylo výjimečné projektováním 
na vodě. Ale i česká soukromá zahrada skýtá 
obrovské výzvy – kontaminovaná půda, žádná 
voda, projekt pro nevidomé, s Alzheimerem. 
Lidi jsou barevní a stejně různorodé jsou i jejich 
zahrady.
Jaké nejčastější chyby podle Vašeho názo-
ru lidé dělají při navrhování svých zahrad? 
Chceme zatočit s velkým neduhem českých 
zahrad, kdy lidé při navrhování zapomínají na to 
podstatné – na koncept. Základní moment roz-
vržení zahrady mi v českých zahradách hrozně 
chybí. Zahrady si budujeme kousek po kousku 
a ono se nám to na konci jako celek nepotká. 
Sází se keře a trvalky, které byly zrovna v akční 
nabídce, a to je špatně. Další častou chybou 
jsou různé technologické přešlapy. Špatně 
zpracovaná půda, nevyužívání vody na vlastním 
pozemku.
Máte nějakou obecnou radu pro ty, kdo by 
si chtěli vytvořit dokonalou zahradu?
Upřímně si odpovězte na to, co od zahrady 
chcete a potřebujete. Neohlížejte se na to, co 
vám říkají jiní, že byste měli, co by bylo dobré. 
Zahrada je tu pro vás.
Je některá rostlina v očích krajinných 
architektů vyloženě zapovězená, například 
túje, muškáty, …?
Ne, každý má zapovězenou jinou. Já mám 
zapovězené rostliny v kontextu místa a lidí, pro 
které zahradu dělám. V českém jabloňovém 
sadu to bude klidně bonsaj. Na druhou stranu, 
muškáty a túje to schytávají ze všech stran 
a schytávají to za nudný trávník před nimi. 
Kde čerpáte inspiraci pro jednotlivé projekty?
Všude. Procházkami v lese, procházkami kra-
jinou, posloucháním lidí, rozmlouváním s kámoši 
v hospodě. Nejvíc mě inspirují moje čtyři děti.
Máte nějaký profesní sen, který byste si 
chtěl splnit?
Každý den je můj splněný sen. 
Co rád děláte, když zrovna „nezahradničíte“?
Rád si užívám pohody, kterou mi zahrada dává. 
Sedím na zahradě a několik hodin koukám do 
ohně. Cestuji na kole, zkusil jsem si 1000 mil na 
kole, jsem se psy, rád jím, jsem požitkář.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Archiv F. Lefflera 

Autor návrhu zahradních úprav Active Parku Ferdinand Leffler si s námi 
povídal o své profesi krajinného architekta.
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ZAČÍNÁME DOPLŇOVAT MOBILIÁŘ
U ROZHLEDNY NA CÍSAŘSKÉM KAMENI 

Se začátkem prázdnin bychom chtěli pozvat turisty na rozhlednu na 
Císařském kameni. Na tomto oblíbeném výletním místě jsme pro 
maximální komfort lidí, kteří ji rádi navštěvují, začali doplňovat nové 
lavičky, stoly, odpadkově koše a stojany na kola. Další novinkou 
bude i nová informační cedule a na samotném vrcholu rozhledny 
také panely s popisky okolní krajiny na horizontu. Veškerý nový 
mobiliář budou moci výletníci využívat už na začátku srpna. Jedna- 
dvaceti metrová rozhledna nabízí výhled nejen na Vratislavice, ale 
i Liberec, Jablonec nad Nisou, Jizerské hory a za jasného počasí 
i na Sněžku a Český ráj. 

Vedení obce

POJĎME SPOLEČNĚ PODPOŘIT NAŠI 
ROZHLEDNU V PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI 
STAVBA ROKU
Zároveň jsme se rozhodli rozhlednu na Císařském kame-
ni přihlásit do letošního ročníku celostátní architektonické 
soutěže Stavba roku 2020 i její regionální části Stavba roku 
Libereckého kraje 2020. Naši rozhlednu můžete svým hlasem 
podpořit v anketě Cena veřejnosti, která se koná v rámci 
Soutěže Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje. 
Hlasovat můžete na webu https://stavbaroku.lk/.

Vedení obce
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ZAŽIJTE TATRHY
VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU

SLAVÍME 660 LET VRATISLAVIC

Od založení naší obce letos uplyne úcty-
hodných 660 let. První historické zmínky 
o Vratislavicích spadají už do 13. století, 
kdy rozsáhlé území kolem Liberce vlastnil 
šlechtický rod Bibrštejnů. V letech 1700 – 
1701 byl na půdorysu původního dřevěného 
kostelíka postaven kostel Nejsvětější Trojice. 
Nejvýznamnější historickou etapou Vratislavic 
byl přelom 19. a 20. století, kdy se zeměděl-
ská obec změnila v průmyslové centrum. 
Rozhodující úlohu v tom sehrála rodina 
Ignaze Ginzkeye, který zde roku 1847 
původně otevřel tkalcovnu. Ginzkeyovi ve 
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Vratislavicích postupně vybudovali rozsáhlý 
průmyslový areál a nechali vystavět řadu 
reprezentativních budov, jejichž vzhled 
i koncentrace na poměrně malém prostoru 
naší obci dodnes dodávají na jedinečnosti 
a noblese. Jedná se o zámeček, hlavní 
sídlo firmy a rozsáhlý park se zámeckou 
konírnou. Dále budovu dnešního zdravot-
nického střediska, dříve jedno z rodinných 
sídel průmyslnické rodiny. V letech 1889 
– 90 byla postavena obecná a měšťanská 
škola, do které tehdy chodilo 900 dětí. 
Rodina Ginzkey má na svém kontě i jeden 

V rámci oslav 660. výročí Vratislavic
nad Nisou zakončí léto TATRHY. 
Pouliční svátek plný výborného místního
jídla a pití, originálního designového
trhu za účasti talentovaných řemeslníků
a umělců, workshopů a kulturního
programu se koná v sobotu 29. srpna 
od 16:00 do 22:00 hodin v prostoru mezi
Zauhlovačkou a kostelem Nejsvětější
Trojice. Událost proběhne ve spolupráci
Tatrhů, spolku AvantgArt ze Zauhlovačky
a Městského obvodu Vratislavice nad
Nisou. Přijďte zažít neopakovatelnou
atmosféru konce léta ve Vratislavicích
nad Nisou.

Vedení obce

Významné jubileum naší obce jsme se 
rozhodli oslavit kulturními akcemi pro 
veřejnost. V sobotu 15. srpna se můžete 
těšit na open air koncert zpěvačky 
LENNY v zámeckém parku, který jsme 
uspořádali pro návštěvníky zdarma. 
O dva týdny později vyvrcholí oslavy 
660. výročí Vratislavic oblíbenými TATRHY.

technický unikát. Ojedinělou zauhlovací 
a vodárenskou věž. 
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Ve Vratislavicích se neustále snažíme navyšovat množství zelených 
ploch v obytných zónách. Svou pozornost jsme tentokrát změřili na 
parčík u lékárny, kde jsme upravili prostor o rozloze 3 300 m2. Přes 
parkovou plochu u tramvajové zastávky si lidé často zkracovali cestu, 
a tak zde přirozenou volbou chodců vznikly neudržované pěšinky. Ty 
jsme se rozhodli respektovat a vybudovali zde 130 m chodníků, které 
budou celoročně schůdné, funkční a bezpečné. Úplnou novinkou je 
hravá dětská pěšinka klikatící se mezi stromy. Park jsme dále doplnili 
lavičkami, odpadkovými koši a lampami veřejného osvětlení. Ke stávající 
zeleni na podzim ještě vysadíme nové stromy a keře, živý plot a louku. 

Vedení obce

UPRAVILI JSME PRO VÁS 
PARČÍK U LÉKÁRNY 

PŘEHLÍDKU BEATY RAJSKÉ 
USPOŘÁDÁME LETOS DVAKRÁT.
PRVNÍ JAKO PODĚKOVÁNÍ PRO 
PRACOVNÍKY Z PRVNÍ LINE. 
Jako poděkování lidem, kteří během nouzového stavu stáli v první 
linii a čelili nebezpečí nákazy, uspořádáme zdarma módní přehlíd-
ku přední české oděvní návrhářky Beaty Rajské. Kromě původního 
termínu 20. srpna jsme přidali den navíc a do atria kulturního 
centra jsme na 19. srpna pozvali zejména zdravotníky, policisty, 
hasiče, pečovatelky sociálních služeb, pracovníky charity nebo 
dobrovolníky. Chtěli bychom jim tímto projevit svou vděčnost za to, 
že nám všem v tak těžké době obětavě pomáhali.

Vedení obce
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Dvě významné hrobky na vratislavickém hřbitově prošly v červnu 
důkladným čištěním. Šetrnou metodou pískování jsme vyčistili 
památník padlých z první světové války a hrobku rodiny Ginzkey. 
Obě památky si naši pozornost bezesporu zaslouží a jen díky 
důkladné péči je můžeme zachovat i pro další generace. 

Jan Janíček,
 vedoucí technického střediska

PEČUJEME O NÁŠ HŘBITOV

PŘED ČIŠTĚNÍM  

PŘED ČIŠTĚNÍM  

PO ČIŠTĚNÍ 

PO ČIŠTĚNÍ 

Divoké kachny ke svému životu potřebují nejen vodu, ale i ostrůvky, kam 
se nedostanou kočky a jiné šelmy, které by je ohrožovaly. Na jezírko 
v zámeckém parku jsme pořídili tři nová odpočívadla, protože ta původní 
už byla ztrouchnivělá. Zároveň máme v plánu opravit domeček, který 
mohou využívat k hnízdění a bezpečnému vyvedení mladých.   

Vedení obce

NA JEZÍRKO JSME UMÍSTILI NOVÉ 
OSTRŮVKY PRO KACHNY

U autobusové zastávky v Pampeliškové ulici jsme na přání občanů nechali 
umístit lavičku, na které si mohou cestou z centra Vratislavic odpočinout 
zejména starší obyvatelé.  

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

INSTALOVALI JSME
DALŠÍ LAVIČKU NA PŘÁNÍ
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MATURANTI SI PŘEVZALI
SVÁ VYSVĚDČENÍ 
Osmnáct žáků Střední umělecké školy ve Sladovnické ulici letos 
s úspěchem odmaturovalo a 23. června si během zahradní slavnosti 
převzalo svá maturitní vysvědčení. Slavnostního aktu na zahradě školy 
se zúčastnili také ředitel SUŠ Liberec Zdeněk Švácha, třídní učitelka 
maturitního ročníku Mgr. Jana Brátová Staňková a zástupkyně ředitele 
Ing. Petra Kotěšovcová.

(red)

VEDENÍ VRATISLAVIC VĚNOVALO 
DĚTEM DÁRKY NA PAMÁTKU

PRVŇÁČCI DOSTALI ZA ODMĚNU 
KNÍŽKY

Ve Vratislavicích se už stalo tradicí, že budoucí školáci dostávají od 
vedení obce dárky, které jim připomenou bezstarostná léta prožitá 
ve školce. Také letos v červnu navštívil starosta Vratislavic Lukáš 
Pohanka všech 82 předškolních dětí a věnoval každému budoucímu 
školákovi hedvábný polštářek s jeho jménem a s natištěným 
obrázkem a popřál jim krásné prázdniny, po kterých je čeká nové 
dobrodružství v podobě cesty do školy.

(red)

Vratislavický starosta Lukáš Pohanka a ředitel základní školy 
Mgr. Libor Rygál přivítali v pondělí 22. června v multimediálním 
sále KC VRATISLAVICE 101010 žáky všech čtyř prvních tříd. Děti 
ukázaly, jak pěkně se během roku naučily číst, a odměnou jim byla 
knížka ze speciální edice určené pro prvňáčky „Katka a klokan ze 
šuplíku" autorky Lenky Rožnovské. 

(red)
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Třídy 3.B a 4.A stihly na konci školního roku ještě postavit hmyzí 
domečky. Nejprve si všichni museli pořídit vhodný materiál, proto vyrazili 
do blízkého lesoparku. Tam děti nasbíraly šišky, kůru, klacky a jiné přírodní 
materiály. Konstrukci domečku pak na školní zahradě vyplnily přinesenými 
přírodninami a pan školník zajistil laťkami. Domečky budou stát na zah-
radě celoročně. Až půjdete kolem, nemůžete je minout.

Třídní učitelky

HMYZÍ DOMEČKY

Žáci 6. a 7. tříd psali online příběhy. Na mnou zadané téma navazovali 
postupně každý jednou větou, až vytvořili originální příhody, někdy dlouhé 
několik stran. Na závěr museli ke svému příběhu vytvořit výstižný nadpis. 

 Mgr. Barbora Blažková

V pondělí 8. června se do školy mohli vrátit žáci 6. – 9. tříd. Ve třídách 
byla upravena místa tak, aby každé z dětí patnáctičlenné skupiny mohlo 
sedět samostatně a dodržely se hygienické podmínky. U každého vcho-
du, ve třídách i před jídelnou přibyly nádoby s dezinfekcí. Žáky si jednotliví 
vyučující vyzvedávali u určeného vchodu a společně pokračovali do třídy 
na vyučování. Vyučovací hodiny už probíhaly celkem normálně podle 
rozvrhu čtyři předměty denně. Většina se do školy těšila, a i v upraveném 
režimu si možnost strávit chvíle se spolužáky užila.  

 Učitelky 2. stupně

Letošním velkým úspěchem je 6. místo K. Šilarové v soutěži „Svatá 
Zdislava a Liberecký kraj“. Vědomostní soutěž uspořádalo město 
Jablonné v Podještědí při příležitosti výročí 800 let od narození patron-
ky Libereckého kraje sv. Zdislavy z Lemberka pod záštitou hejtmana 
Libereckého kraje Martina Půty.  Soutěže se zúčastnilo 391 žáků 
a studentů ze 17 škol Libereckého kraje, soutěžící od listopadu 2019 
do dubna 2020 řešili v 5 kolech celkem 100 náročných otázek 
a úkolů tematicky spjatých se životem a odkazem sv. Zdislavy. Klárce 
patří poděkování za vytrvalost v soutěži a za skvělé umístění! 

Mgr. Vladimíra Reinišová

PÍŠEME PŘÍBĚH 

DOBROVOLNÁ DOCHÁZKA
ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI O HISTORII
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Máte rádi pohádky? Chtěli byste potkat opravdu hodně princů 
a princezen na jednom místě?  Tak to určitě dorazte se svými dětmi do 
pohádkového lesa s názvem Princové a princezny zámeckého parku. 
V sobotu 29. 8. na vás zde bude čekat Růženka s dorty, Bajaja s drakem, 
Zubejda s velbloudy, Král Miroslav, princezna Mulan, Třetí princ s hady 
i Popelka. Pohádkový les zde pro vás totiž ve spolupráci s MO Liberec - 
Vratislavice nad Nisou připravila společnost Velká dobrodružství. Kilomet-
rovou trasu mohou děti projít kdykoliv od 13 do 17 hodin. Na startu 
dostanou průvodní dopis s popisem trasy a namalovanými pohádkovými 
postavami, které na ně na trase budou čekat. U každé pak dostanou 
nějaký zapeklitý úkol, za jehož splnění dostanou do dopisu razítko. Pokud 
splní všechny úkoly, čeká je v cíli u Sněhurky a trpaslíku královský poklad. 
Budeme dodržovat a hlídat hygienická opatření – herci mají na vyžádání 
roušky, všude bude dezinfekce a pro rodiče, co se bojí nemoci, bude na 
stanovištích připraven i bezkontaktní „mluvící úkol”.
Pokud chcete být posláni na cestu v čase, který vám vyhovuje a vzhledem 
k situaci kolem koronaviru a naší kontrole počtu osob, zaregistrujte se 
před akcí na www.velkadobrodruzstvi.cz do formuláře v rubrice Pohád-
kový les. Registrace je povinná. Vstupné je 70 Kč za osobu. Dorazte 
v jakémkoliv počasí. Budete se dobře bavit!

Lucie Nachtigallová

Naše mateřská škola se nachází v centru obce s upraveným a funkčním 
okolím. Jediné místo, které volalo po inovaci a úpravě, byl prostor zeleně 
u hlavního vchodu před mateřskou školou. V loňském roce byla opravena 
omítka a letošní jarní období nás přímo vybídlo k další realizaci našich 
plánů zvelebit tento kousek předzahrádky. Díky aktivnímu přístupu 
pracovníků technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou a tvořivé 
paní učitelky Pavlínky Kozákové spolu s kolektivem MŠ vzniklo skutečně 
příjemné místo, na které je nyní radost pohledět. A když kolemjdoucí ještě 
nešetří chválou, je spokojenost s odvedenou prací opravdu na místě.

Mgr. Hana Šimková, ředitelka MŠ Sídliště

Ve čtvrtek 18. června proběhla velká událost. V naší mateřské škole 
Lísteček jsme pasovali předškoláky na školáky.  Akce se zúčastnily všech-
ny děti. Každý předškolák nejprve prokázal své školácké dovednosti hned 
v několika úkolech - a dle očekávání všichni všechno hravě zvládli 
a to i proběhnutí špalírem, který si pro ně připravili mladší kamarádi včetně 
originálního pokřiku. Předškoláky pasovala paní ředitelka velkým klíčem 
a pan starosta jim předal milý dárek i s pamětním listem. Po pasování, 
dárečcích, spoustě radosti a úsměvů (a taky nějakých těch slzičkách 
dojetí) čekalo ve školce ještě jedno velké překvapení. Slavnostní oběd 
s opravdovým přípitkem a také výborné a krásně ozdobené palačinky. 
Věříme, že na takové rozloučení a milé vykročení do školních let budeme 
všichni s úsměvem a radostí vzpomínat.

Kolektiv Mateřské školy Lísteček

A mně dovolte, abych všem dětem, zaměstnancům, rodičům, zřizovateli 
a kamarádům Lístečku poděkovala za skvělou spolupráci ve školním roce 
2019/20 (i v těch nelehkých časech…) a popřála klidnou a sluníčkovou 
dovolenou a plno zážitků o prázdninách!

Mgr. Dana Keltnerová, ředitelka MŠ Lísteček

Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka navštívil také 28 předškoláků 
z MŠ Sídliště, aby jim popřál hodně štěstí na základní škole a předal 
památeční polštářky ze školky.

(red)

POZVÁNKA NA POHÁDKOVÝ LES 

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
V LÍSTEČKU

... A TAKÉ NA SÍDLIŠTI

ÚPRAVY U MŠ SÍDLIŠTĚ
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JUBILANTI
ČERVEN 2020

70 let
Jan Pfohl 

Vladimír Kubát 
Petr Pospíšil  

Ivana Stolínová  
Zdeněk Flejberk  

Bohuslava Regnerová 
Ludmila Mašková   

75 let
Jaroslav Mocek   

80 let 
Věra Koubová      

Jana Teplá  
91 let 

Mária Korecká        
 93 let 

Jaroslav Šrůtek 
Irena Kyselová 

96 let 
Vlasta Šplíchalová  

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

PROGRAM ZÁJEZDŮ
NA LÉTO 2020

22. 7. 2020 
ODJEZD 8:15

MHD Fügnerova č. 11, 
Čížkovice – Bzí – Splzov – Líšný 

vedoucí paní Lžičařová, náročnost 2

29. 7. 2020 
ODJEZD 7:02

ČD Liberec, Rybniště – Kyjov – Brtnický hrad
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2

5. 8. 2020 
ODJEZD 8:30

ČD Liberec, Jinolice – Libuň 
vedoucí paní Ondrová, náročnost 2

12. 8. 2020 
ODJEZD 8:02 

ČSAD Liberec
Zelený Háj – Skuhrov – Rváčov – Lomnice 

vedoucí pan Janků, náročnost 2

19. 8. 2020 
ODJEZD 8:36  

ČD Liberec, Jakusice – sportovní areál 
vedoucí paní Křížová, náročnost 2

26. 8. 2020 
ODJEZD 8:10 

ČSAD Liberec, Mařeničky – Dutý kámen – Cvikov  
vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

2. 9. 2020 
ODJEZD 8:33 

ČD Liberec, Mníšek - Fojtka – Radčice – Dobrák 
vedoucí pan Jokl, 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

8. – 10. 9. 2020 3 dny, odjezd 7:00 Vratislavice nad Nisou

1. den
Třebíč – Židovská čtvrť, Jaroměřice nad Rokytnou – prohlídka zám-
ku, Moravské Budějovice, Vranov nad Dyjí – ubytování 
2. den
Vranov nad Dyjí – prohlídka zámku – hraniční pevnosti, Čížov – 
muzeum železné opony, pěší procházka NP Podyjí – Thaia Tal -  CZ 
- A, Hardeg – prohlídka městečka, autobus Čížov – Šatov CZ – A 
Retz – Hardeg, Retz – prohlídka města A – CZ ,Vranov nad Dyjí – 
ubytování 
3. den
Brno – Špilberk – Petrov – Zelný trh, Návrat do Liberce cca 19 hod.

23. 9. 2020 odjezd 7:00 Vratislavice nad Nisou

Rychnov nad Kněžnou, Bartošovice v Orlických horách – Neratov – 
prohlídka poutního místa, prvorepubliková pevnost Hanička
Návrat do Liberce cca 19 hod.

7. 10. 2020  odjezd 7:00 Vratislavice nad Nisou 
– restaurace Svoboda

Náchod CZ - PL
Klodsko – prohlídka centra města
Polanica Zdroj a Kudova Zdroj – prohlídka lázní PL - CZ
Návrat do Liberce cca 19 hod.

21. 10. 2020  odjezd 7:00 Vratislavice nad Nisou 

Roudnice nad Labem – prohlídka zámku – výstup na Říp
Veltrusy – zámecká zahrada, Mělník – staré město
Návrat do Liberce cca 19 hod.

V případě zájmu o některý ze zájezdů kontaktujte 
paní Milenu Vanišovou na tel.: 736 638 290.

30.7.
STEAK A BURGER

Akce proběhne podle
hygienických pravidel MZČR
platných v den konání akce.

www.vratislavice101010.cz

17:00
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Těšili jsme se, že se s Vámi po zimě opět setkáme u věže. Koronavirus 
bohužel zasáhl všechna odvětví lidské činnosti, i to naše. V důsledku 
vládních nařízení jsme se rozhodli letošní ročník festivalu Otevíráme 
Zauhlovačku neuskutečnit, i když bylo vše připraveno. Mrzí nás to, ale to 
bychom nebyli my, kdybychom nevymysleli něco jiného. Spojili jsme síly 
a nápady s obcí a Tatrhy (putovní městské trhy). 30. srpna se tak můžete 
těšit na výjimečnou událost ve stínu Zauhlovačky. Na této akci nabízíme 
prodejní stánková místa. Proto pokud vaříte, pečete, pletete, něco vy-
rábíte, neváhejte se nám ozvat.
Další novinkou tohoto roku je fakt, že jsme se pustili do budování 
nové Dílny Zauhlovačky s Re-Use centrem, ve kterém budou staré 
věci získávat nový život. Chceme vybudovat řemeslnou dílnu, ve které 
budeme sdílet znalosti, postupy i nářadí. V rámci veřejných workshopů 
se zaměříme na záchranu spíš než na vyhazování. Každý si tak bude moci 
opravit nebo vyrobit prakticky cokoliv, a ještě k tomu pomůže se záchra-
nou Zauhlovačky. 
Nové, větší a lepší místo pro dílnu musíme pro naše účely upravit. 
Potřebujeme udělat nové rozvody elektřiny, strop i podlahu, dveře 
a příčky, toaletu a šatnu. My se práce nebojíme, ale bez peněz se rekon-
strukce neobejde. Veškerá pomoc, o kterou jsme žádali úřady, byla kvůli 
letošní pandemii koronaviru zrušena, a proto jsme se poprvé rozhodli pro 
crowdfunding. To znamená, že jsme se obrátili na veřejnost a každý tak 
může přispět do kampaně, kterou jsme právě rozjeli. Pokud byste nám 
chtěli finančně pomoci i vy, koukněte se na naše webové stránky www.
zauhlovacka.cz nebo přímo na tento odkaz
www.hithit.cz/dilnazauhlovacky
Za Váš příspěvek si můžete vybrat různorodé ceny.
Děkujeme za Vaši pomoc a budeme se těšit na vaši návštěvu u věže.

Jitka Jakubičková, AvantgArt, z. s

NOVINKY 
Z VRATISLAVICKÉ ZAUHLOVAČKY

PRÁZDNINY
VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
Čtení na léto:
Rockové příběhy pro malé rebely, Jiří Štraub - Ptáte se, děti: 
„Co to je ten rock?" Řeknu vám, že rock je osvobozující hudba. Vyšly 
jste na dlouhou pouť objevovat svět a zpívat mu o tom, co máte 
rády, i o tom, co vás trápí. Představte si, že jste došly někam, kde 
žijí jenom samá zvířátka, a ta si zamilovala vás i vaše písničky. Prožily 
jste s těmi zvířátky mnoho dobrodružství a některá z nich skončila na 
stránkách této knihy. Při její četbě třeba přijdete na nějaké úžasné 
věci. A až se tak stane, klidně je vykřičte do světa. To se přeci na 
každého rebela sluší a patří... 
Čmelák – Láskyplné povídky, Halina Pawlowská - „Krém tě 
vrásek nezbaví, když tě láska nebaví". Nejlepší optimistické povídky 
o lásce od Haliny Pawlowské – o tom, jak ženy milují muže, muži 
ženy, jak milujeme děti, jak se nesnášíme a jak nám nezbývá než se 
všemu zasmát, protože nic jiného nám stejně nepomůže!
Neohrožené ženy: Sto padesát let boje za volnost, rovnost 
a sesterství, Marta Breenová, Jenny Jordahlová - Před 150 
lety vedly ženy a muži velice rozdílné životy. Ženy nemohly volit ani 
samy si vydělávat peníze. Nemohly rozhodovat o vlastním těle. Rozho-
dovaly za ně otcové, až do chvíle, než se vdaly. Pak rozhodoval manžel. 
To se změnilo ve chvíli, kdy se ženy začaly organizovat. V komiksové 
knize Ženy norská novinářka Marta Breenová spolu s ilustrátorkou Jen-
ny Jordahlovou vykládají dějiny ženského hnutí i s mnoha dramatickými 
bitvami, jež musely ženy vybojovat, aby se domohly svých práv.

Vybraly jsme také vítěze výtvarné soutěže o název a logo nového 
čtenářského klubu naší knihovny pro nejmenší (rodiče a děti do 
3 let). Vítězné logo bude zveřejněno v zářijovém Vratislavickém 
zpravodaji současně s oznámením o prvním setkání našeho nového 
čtenářského klubu. Všem účastníkům soutěže děkujeme.

Již nyní oznamujeme, že jako v předchozích letech nabídneme 
školákům a jejich rodičům opět v září službu BALENÍ UČEBNIC. 
Zabalíme Vám knihy či učebnice do kvalitní pevné fólie, kterou samy 
používáme na balení svých vlastních titulů. Knihy můžete přinášet ve 
výpůjčních hodinách knihovny. Podle aktuálních provozních pod-
mínek Vám je obalíme na počkání nebo je připravíme na odpoledne 
dalšího pracovního dne. 

M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová, knihovnice 

LETNÍ PROVOZ VRATISLAVICKÉ KNIHOVNY

V období letních prázdnin od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020 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. 

BALENÍ UČEBNIC 
CENA OBALENÍ JEDNOHO KUSU UČEBNICE/KNIHY:

Služba je k dispozici od 1. do 30. září

Formát A6 Cena 3,- Kč

Formát A5 Cena 5,- Kč

Formát A4 Cena 8,- Kč

Větší formáty Cena 10,- Kč
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S jakým jste přijeli repertoárem?
Ať jsme to původně vůbec nezamýšleli, když 
jsme ho začali v lednu nacvičovat, je plný 
vděčnosti, lásky a naděje. A najednou se 
ukazuje, že toto téma je nejen aktuální, ale bylo 
aktuální po celý ten složitý čas a přesně bude 
vystihovat to, co dnes chceme udělat, tedy všem 
poděkovat.
Jak jste se na koncert připravovali?
Členové obou sborů jsou studenty Technické 
univerzity, která se 9. března zavřela a nesměli 
jsme se vůbec scházet. Ale už 20. března jsme 
všichni společně začali zpívat přes Skype. Po 
celé tři měsíce jsme kromě soboty zpívali každý 
den. Intenzivně jsme zpívali hodinu a čtvrt 
a potom nastal čas na společné sdílení, což se 
ukázalo jako nesmírně léčivé a důležité. Tímto 
způsobem jsme udělali obrovský kus práce a já 
jsem na ty dámy a pány hrdá, protože jsem sly-
šela, že mnoho jiných sborů se úplně zastavilo. 
Kdybyste tedy necvičili online, byli byste 
schopni dnes vystoupit?
To by nebylo možné.
Čelila jste někdy v minulosti jako sbor- 
mistryně podobně složité výzvě?
Určitě ne. Po celou dobu našich online zkoušek 
jsme si všichni kladli otázku, co to udělá, až se 
společně sejdeme. Ale já jsme všem dodala sílu, 

naději a lásku, že když všichni tak intenzivně 
pracovali a tím, že to všechno známe, víme 
o sobě a jsme si blízcí, že absolutně věřím, že 
i v prostoru, kde jsme nikdy nezpívali, se to 
všechno povede. 
Sešli jste se tedy dnes úplně poprvé?
Poprvé to bylo před týdnem v hejnickém 
kostele, kde jsme se při generálce sešli 
opravdu prvně a na tom koncertu jsme zažili 
vážně výjimečnou atmosféru. Zde to pro nás 
ale také bude určitá premiéra, protože ten 
kostel neznáme. Hluboce ale věřím, že to, 
co chceme předat, to společenství, které 
chceme během vystoupení vytvořit, se nám 
podaří.
Kde nejčastěji a nejraději vystupujete?
Kostel je pro zpěváky vždy tím nejlepším. 
Kdybychom si všichni mohli vybírat, volili 
bychom ty největší katedrály a ta nejznámější 
místa, ale tak to v hudebním životě nefun-
guje. Už jsme dokonce zpívali i v poli růžím. 
To byl neskutečně krásný zážitek. Zpívali 
jsme na různých místech, venku, uvnitř, na 
prťavých místech, dokonce ve velikých sálech 
a všechno má to své. Ale řekla bych, že kostel 
se zdá vždy být tím nejmilosrdnějším. Řada 
lidí sleduje novoroční koncerty vídeňských 
filharmoniků ze Zlaté síně ve Vídni a my jsme 

Barokním interiérem vratislavického kostela Nejsvětější Trojice se v úterý 
23. června nesl zpěv sborů Aurea Rosa Univerzity třetího věku a Bohemia Chór 
FP Technické univerzity v Liberci. Na Koncertu díků... všem těm, kteří pomáha-
li vystoupily oba pěvecké soubory pod vedením Jany Konvalinkové a s klavír- 
ním doprovodem Jiřího Rozkovce. O složité přípravě na vystoupení během 
karantény a dalších úžasných projektech těchto hudebních těles nám vyprávěla 
sbormistryně Jana Konvalinková.

KONCERT DÍKŮ
VE VRATISLAVICKÉM KOSTELE

tam zpívali. Zpívali jsme na mnoha pozoruhod-
ných místech. Všechny ty velkolepé sály jsou 
úžasné, ale my v Čechách máme tolik krásných 
a magických míst. Téměř všude po kraji, když 
vstoupíte do kostelíka, najdete krásu a určitou 
sílu toho místa. Myslím si, že bychom jako Češi 
v sobě měli nést to poselství, že je naše země 
tak různorodá. Má pískovce, žulu, břidlici, různou 
kvalitu země, krásnou vodu, nádherné studánky 
a obrovské množství magických míst. Tam, když 
se zpívá, to se nedá ničím nahradit. 
Máte za sebou tedy řadu rozličných vy-
stoupení. Je nějaký projekt, na který jste 
obzvlášť pyšná?
Ty projekty jsou dva. Prvním z nich jsou Temné 
časy krásných míst, kdy jsme s mým kolegou 
profesorem Muffettem, kterému jsem vyprávěla 
o totalitě, oslovili naše studenty, aby se zeptali 
svých předků na příběhy z dob komunismu. 
Vyslechli jsme reálné rodinné příběhy o kulacích, 
z jáchymovských dolů, věznění, o vynálezci, 
kterého zavřeli do blázince a zbavili svéprávnosti, 
aby mu mohli vzít patent. Vyprávění studentů 
jsme spojili s hudbou do komponovaného 
pořadu a byl to velmi silný zážitek. Tím druhým 
byly Vlaky naděje Wintonových dětí. Zde jsme 
opět v komponovaném pořadu spojili zpěv s vy-
právěním příběhů evakuovaných židovských dětí, 
které nejprve byly ponižovány, pak měly to štěstí, 
že mohly odjet Wintonovými vlaky, ale když se 
vrátily zpět domů, většina z nich nenašla žádné 
příbuzné, kteří by přežili. Měli jsme tu obrovskou 
čest, že na koncert do kostela Sv. Antonína 
v Liberci přijely některé Wintonovy děti a to byl 
také nezapomenutelný zážitek.

Text: Kateřina Hladíková
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LÉTO S MAESTRO-MOTION

HASIČI V ČASE KORONY

Maestro-motion pořádá v létě tábory. Náš první tábor bude určen 
pro starší děti a soutěžní složky. Tábor pořádáme poprvé v RS 
Lubenci 25. 7. - 1. 8., kde budeme mít čtyřikrát denně tréninky, 
spoustu her, soutěží a nebudou chybět ani battly. Naši letošní hosté 
jsou nejlepší tanečníci a lektoři v ČR. Těšit se můžete na Šárku 
Kobzovou, Kateřinu Kohoutovou, Hanku Fis, Davida Somberga, Evu 
Deňkovou a na naši nejlepší zdravotnici Petru Kurečkovou. Tento 
tábor plný tance a zábavy bude jako každý rok skvělý a my se už na 
vás všichni těšíme. Náš další tábor chystáme pro naše nejmenší. 
Je to příměstský tábor v Autokempu v Pavlovicích 3. - 7. 8., který 
pořádáme už několik let. Je oblíbený hlavně pro děti z 1. stupně 
a našich nesoutěžních složek. Letos poprvé jsme tento tábor otevřeli 
i pro předškolní věk, takže se mohou zúčastnit i naši nejmenší. Tady 
se můžete těšit na super příběh, který bude děti doprovázet každý 
den. Příběh, ve kterém děti pomáhájí hlavnímu hrdinovi z nějakého 
maléru a na konci týdne příběh rozluští a zachrání tak pohádku. 
Čeká je dvakrát denně tancování, spousta her, soutěží, bazén a bat-
tly. Také zde nechybí taneční, hudební a výtvarné workshopy. Plánu-
jeme a připravujeme pro vás to nejlepší a moc se na děti těšíme. 

Eunika Šimberská Rucká, DiS.

Za posledních pár měsíců se naše životy obrátily vzhůru nohama. 
Spousta lidí zastavila své rozjeté vlaky plné práce, koníčku a různých 
aktivit kvůli jedné velké hrozbě Covid 19. Ať jsme chtěli nebo ne, 
čas se najednou zpomalil. Naopak plno práce měli ti, kteří se o nás 
denně starají. Nebudu je vyjmenovávat, protože bych nerada na ně-
koho zapomněla. Vážím si všech, kteří v čase korony nemohli být doma, 
a přes veškerá nařízení a s velkými překážkami pracovali. Děkujeme!
Jako dobrovolní hasiči jsme se do pomoci také zapojili. Někteří z nás se 
přihlásili jako dobrovolníci pod komunitní středisko Kontakt v Liberci 
a pomáhali tak s nákupy pro seniory nebo roznosem roušek. Naše 
hasičárna se po celou dobu stala překladištěm a záchytným bodem 
pro rozvoz dezinfekce. O ten se staraly jednotky SDH, tedy i naši 
chlapi a potápěči, kteří pod náš sbor také spadají. Rozvezlo se 
15 000 l dezinfekce a přes 20 tisíc roušek. Kluci, moc děkujeme!
Ostatní dění se na hasičárně zastavilo, naše jarní zábava byla 
přesunuta na podzim 31. 10. 2020, kroužky s dětmi se také po-
zastavily. Většina soutěží je pro letošní rok zrušena, máme alespoň 
čas na přípravu a také na pořádný úklid.
Těšíme se, až se s Vámi opět někde potkáme!

Nicole Rolantová, SDH Vratislavice nad Nisou
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5. 9. 2020
H O M E  C R E D I T  A R E N A

SPORTOVNÍ
VELETRH

TURNAJE
TRÉNINKY VOLEJBALISTŮ

BĚH ZÁMECKÝM PARKEM 
A PROSEČSKÝM HŘEBENEM

Z velkého počtu námi pořádaných turnajů jsou oblíbené zejména páteční 
turnaje mládeže pro příchozí a turnaje mix pro dospělé. Nicméně některé 
naše turnaje mají tu nejvyšší herní úroveň – Kadetský celorepublikový pohár, 
turnaje mužů s účasti reprezentantů šestkového volejbalu. Nezapomínáme 
na amatéry, na našich turnajích dostává celkový vítěz i vítěz bojů o 9. 
nebo 13. místo stejnou cenu. Mimo naše kurty se mládež účastní turnajů 
Podještědské beach ligy, dospělí pravidelně hrají celorepublikové České 
poháry nebo Tipsport beach série, veteráni bojovali na Beach Masters 
v Opavě. Vratislavice n. N. v beachvolejbalovém a v mládežnickém 
volejbalovém světě mají dobré jméno. A to je možné i díky podpoře 
MO a ZŠ Vratislavice n. N. a Libereckému kraji. 

 Jan Kvapil

Hned jak nouzový stav povolil (8. 4.) jsme zahájili tréninky dospělých 
a mládeže. Škola měla stále velmi přísný režim a tak jsme si tréninky těch 
nejmladších (míčovek) nedovolili realizovat. Škoda, neboť v březnu jsme 
měli připravený doplňující nábor, po kterém na naše tréninky mohlo dítě 
začít chodit kdykoli. V míčovkách se věnujeme hlavně všeobecnému roz-
voji. Postupně přidáváme práci s míčem, takže nové dítě se rychle zařadí 
do kolektivu, i když přijde třeba po polovině školního roku. Hodně se na 
nejmenší těšíme po prázdninách. Tréninky všech ostatních kategorií byly 
hojně navštěvované a velmi přínosné.  

Jan Kvapil

V sobotu 29. srpna startuje ve vratislavickém zámeckém parku 
oblíbený běžecký závod. Účastníci se mohou utkat ve třech 
věkových kategoriích: benjamínci do 7 let (běh okolo jezírka), žáci 
8 - 15 let (běh 2 km) a běžci od 16 let (trailový běh na 5 a 13 km). 
Veškeré informace k závodu naleznete na stránkách pořadatele 
http://zavodnicek.cz/vratislavice. 

(red)
Foto: archiv Outdoor Challenge, z. s.
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