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MILÍ

VRATISLAVIČÁCI,

ÚŘEDNÍ HODINY

letošní začátek školního roku se dost liší od
předešlých let. Bedlivě sledujeme aktuální
hygienická opatření a pěvně doufáme, že povinnou
školní docházku našich ratolestí nenaruší další vlna
koronavirové epidemie. Také v rámci pracovních či
kulturních akcí se pravidla a omezení mění jak na
běžícím páse.

Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou
pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00
úterý, čtvrtek a pátek:
na základě domluvy

Aktuální opatření ale nejsou tak přísná jako na
jaře, a tak si můžeme zajít třeba na kávu a dort do nově zrekonstruované kavárny Bez
konceptu 101010 v našem kulturním centru. Jak již název napovídá, kromě nového
kabátu se změnil i provozovatel a oblíbená liberecká kavárna Bez konceptu má již třetí
provozovnu. Osobně se mi nový vzhled kavárny moc líbí a myslím si, že duo architektů
Petr Stolín a Alena Mičeková odvedlo velmi dobrou práci. Zvu Vás tedy k návštěvě naší
„nové“ kavárny a doufám, že se tam budete cítit příjemně.
Před zahájením školního roku jsme svoji pozornost zaměřili na naši základní školu
a provedli jsme zde řadu vylepšení. Vyměnili jsme celkem 64 oken za nová, vyřešili jsme
zatékání do školičky u beachvolejbalových kurtů a opravili jsme zde střechu i fasádu.
Upravili jsme školní zahradu, kam jsme pořídili sedm nových hracích prvků.
O prázdninách jsme dále dokončili úpravy parku u lékárny. Vzniklo zde příjemné místo
k odpočinku, kam jsme doplnili lavičky, odpadkové koše, lampy veřejného osvětlení
a zasázeli keře a další rostliny.
Závěrem bych Vás rád pozval na výjimečný koncert, který se uskuteční k desátému výročí
našeho Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Dne 10. 10. 2020 zde totiž zazpívá Lucie
Bílá za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těším se na setkání při této jedinečné akci.

Váš starosta
Lukáš Pohanka
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Nový interiér kavárny

INFO

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.).
Hlasování na území Městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou proběhne jako obvykle v 7 volebních okrscích,
jejichž sídla se nemění. Voleb se může zúčastnit každý občan
ČR starší osmnácti let, který se komisi prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
(red)

VOLEBNÍ OKRSKY
VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU
Č. 1001

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
p.o., U Sila 321

Č. 1002

Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou,
Nad Školou 278

Č. 1003

Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou,
Nad Školou 278

Č. 1004

Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou,
Nad Školou 278

Č. 1005

Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou,
Nad Školou 278

Č. 1006

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem,
pobočka Liberec, U Sila 1139

Č. 1007

Střední umělecká škola v Liberci, s.r.o.,
Sladovnická 309

Vratislavický zpravodaj

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

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 21. září od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám
pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny jsou
19. října a 23. listopadu. Více informací naleznete na
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 23. září od 15:00
do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 21. října a 18. listopadu.

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 30. září 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 mikinu z kolekce I LOVE VRATISLAVICE. Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat
a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi!
Ze správných odpovědí na červencovou otázku jsme vylosovali pana
Pavla Berku, který poznal detail prolézacího hradu v lesoparku
a vyhrává deštník s logem Vratislavic. Gratulujeme!
(red)
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Vratislavický zpravodaj OBEC

ZREKONSTRUOVANÁ
Kavárna v Kulturním centru VRATISLAVICE
101010, která v uplynulých měsících prošla
kompletní rekonstrukcí, přivítala v polovině
srpna první hosty. Vzhledem k novým trendům
v kavárenství a nárokům dnešních zákazníků
jsme se po deseti letech provozu rozhodli
původní prostory zcela zrenovovat. Nový
interiér kavárny je moderní a svěží, ale svou
elegancí stále zapadá do celkového konceptu
„desítek“. Velkou proměnou a modernizací
prošel především barový pult. Vzhled kavárny odlehčil také moderní nábytek a celá
řada dalších zajímavých designových prvků.
Podobu nového interiéru navrhli Ing. arch.
Alena Mičeková a Ing. arch. Petr Stolín, který
je rovněž autorem architektonického návrhu
celého kulturního centra.
Vedení obce
Foto: Johana Antošová
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KAVÁRNA V KC

OBEC

Vratislavický zpravodaj

MÁ NOVÉHO PROVOZOVATELE
KAVÁRNA BEZ KONCEPTU 101010
Kromě zbrusu nového interiéru je další novinkou změna provozovatele kavárny a také
jejího názvu. V nájmu ji má mladá moderní společnost Bez konceptu a oblíbená vratislavická kavárna tak je již třetí pobočkou, kterou tato firma provozuje. Na co se zde
mohou hosté těšit, nám prozradil nový vratislavický kavárník Pavel Hlad.
Proč jste se rozhodli rozšířit svoji působnost také do Vratislavic?
Kulturní centrum Vratislavice 101010 vybízí svou lokací k příjemně stráveným chvílím
nejen u kávy. Náš záměr rozšířit svou působnost i sem vznikl velice impulzivně a bez
velkého váhání. V prostředí „desítek“ se potkávají lidé, kultura a skvělá atmosféra už
od začátku a pro nás je ctí, že toto můžeme doplnit a umocnit příjemným zážitkem
z dobrého jídla a pití. Líbí se nám místo, líbí se nám, co se tu děje, a líbí se nám u toho být.
Na co se hosté mohou těšit?
Na příjemné posezení u dobrot z naší domácí kuchyně v podobě snídaní, lehkého
obědového menu - polévek a salátů, sendvičů, obložených chlebů a určitě by to nešlo bez
našich dortů a dezertů. Výborná káva je samozřejmostí, stejně tak jako celá řada limonád
a freshů z čerstvého ovoce a zeleniny. Těšíme se i na večerní posezení u dobrého vína,
kdy se po společenské akci stane z naší kavárny bar a náš kuchař připraví dobroty ve stylu tapas. A nakonec - dle přání zákazníka rádi zajistíme pro různé příležitosti cateringové
služby na klíč.
V čem si myslíte, že jste jiní než ostatní kavárníci?
Každá kavárna je jiná. Každá kavárna má svůj styl a lidi, kteří se rádi vracejí. Jsme
přesvědčeni o tom, že svou práci děláme dobře. Zakládáme si na poctivosti a kvalitě,
vyrábíme z čerstvých a v maximální míře lokálních surovin. Budeme moc rádi, když si
k nám najde cestu každý, kdo má rád dobré věci.
Kateřina Hladíková
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Vratislavický zpravodaj UDÁLOST

OPEN AIR KONCERT LENNY
V ZÁMECKÉM PARKU
Od založení naší obce letos uplynulo úctyhodných 660 let a toto
významné jubileum jsme se rozhodli oslavit kulturními akcemi
pro veřejnost. Vzhledem k aktuálním opatřením v souvislosti
s onemocněním Covid-19 se nemohly 15. srpna konat tradiční
Vratislavické slavnosti, přesto jsme chtěli po nucené půlroční
odmlce uspořádat veřejnou akci pro naše občany, i když jsme
byli limitováni počtem tisíc návštěvníků. V původně plánovaném
termínu slavností nakonec vystoupila v zámeckém parku na open
air koncertu, který byl pro návštěvníky zdarma, zpěvačka LENNY.
Vedení obce
Foto: Ota Mrákota
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TATRHY POPRVÉ
VE VRATISLAVICÍCH

O dva týdny později vyvrcholily oslavy 660. výročí Vratislavic
oblíbenými Tatrhy, které jsme u nás pořádali vůbec poprvé. Tento
pouliční svátek plný výborného místního jídla a pití, originálního
designového trhu za účasti talentovaných řemeslníků a umělců, workshopů a kulturního programu se konal v sobotu 29. srpna v prostoru
mezi Zauhlovačkou a kostelem Nejsvětější Trojice. Návštěvníkům bylo
k dispozici téměř 100 stánků s pestrou nabídkou zboží. Tuto akci pro
Vás pořádal spolek AvantgArt ze Zauhlovačky a Tatrhy. Jsme moc
rádi, že jsme se na ní mohli podílet.
Vedení obce
Foto: Colorpixproduction
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Vratislavický zpravodaj UDÁLOST

VRATISLAVICE LETOS HOSTILY
DVĚ PŘEHLÍDKY BEATY RAJSKÉ

Představení aktuální módní kolekce návrhářky
Beaty Rajské ve Vratislavicích je vždy
očekávanou společenskou událostí. Letos
jsme jako poděkování lidem, kteří během nouzového stavu stáli v první linii a čelili nebezpečí nákazy, uspořádali jednu přehlídku navíc,
na kterou jsme je pozvali zdarma. Každý
z večerů měl jiný doprovodný program.
Hosty letošních přehlídek byli Felix Slováček
a Václav Noid Bárta. Moderování se ujali
David Jelínek a Miss České republiky roku
2001 Diana Kobzanová, která se i se
svými dcerami na akci představila také
v roli modelky. Nechyběly ani další výrazné
tváře českého modelingu, například Tatiana
Makarenko nebo Česká Miss 2016 Andrea
Bezděková.
Vedení obce
Foto: Artur Koff, Jaroslav Appeltauer
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Moji milí ,
skutečně jsem před 10 let
y ani nejméně netušila,
že letos budu na pódiu u
přehlídce děkovat podevá
vás v parku po
té. Tenkrát jsem se jela
po
dívat na vaše nové KC 10
pan starosta Lukáš Poha
1010. Vítal mě
nka, ale setkání domluv
il můj kamarád z mlád
Ve skutečnosti jsem přijel
í Pavel Podlipný.
a říct “NE”. A řekla jsem
"ANO". Dala jsem na int
mých rozhodnutí. Ta intuic
uici, tak jako ve většině
e byla podložena nadšen
ím
z
na
sa
ze
ní těchto “kluků” a touhy
hezké věci pro lidi. Byli
dělat
jako svíce , hořeli a já chy
tla od nich. Domluvili jsm
trochu jedna z vás. Vím
e
se
a
dn
es jsem už
o nových vratislavických
věcech, vím, že máte oprav
novou školku a teď se při
ený kostel , postavenou
pravuje knihovna. Lukáš
(pan starosta) je fakt člo
hezké věci. Bylo super, že
věk , který chce dělat
když jsme si v květnu (p
o
ob
do
bí
"te
mn
přehlídka bude , i kdyby
a") volali, oba jsme věř
měla být v rouškách. Pa
ili, že
k pan starosta vymyslel
musela trochu korigovat
ješ
tě
de
n
na
víc a já
počty hostů. On by tam
totiž zvýšil počet lidí na
že musím brzdit. Že ta
nekonečno. A já věděla,
energie, kterou jsem sch
opná vydat, už není jak
pondělí a já jsem stále "or
o za mlada. Vlastně je
vaná jak borůvky”, ale šťa
stn
á,
že
jse
m
Ta přehlídka byla pro ra
někomu udělala radost.
dost a podle ohlasů, kte
ré mi chodí, byla.
Ještě musím vzpomenout
Dianu Kobzanovou, která
tam byla s dětmi, manž
kou, její maminkou i babič
elem, jeho maminkou. Babičkou, která vych
ovala několik dětí z dětsk
jste to? A věřte, že poku
ých domovů - věděli
d je Diana v ČR , vyhýbá
se společenským akcím.
už třikrát. Proč? Protože
A ve Vratislavicích byla
je nám s vámi dobře. A
Vašek Noid Bárta? Když
potřebujeme "chůvu" pro
viděl, že v zákulisí
dětské modelky, ujal se
toho sám. “Připravil" s nim
vystoupení, které hned pře
i parádní pěvecké
dvedli na jevišti.
Bylo to prostě skvělé, skvělé
, skvělé. A my si v pátek
s panem Lukášem Pohank
ale kam až půjdeme příště
ou říkali: "Bylo to super,
, co vymyslíme? Nevíme,
ale
určitě něco vymyslíme." Dě
kterou tady zpětně dostává
kuji za energii,
me. Přeji vám všem, ať se
vám daří a budu se na vá
s těšit za rok.

Beata Rajská
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OBEC POMŮŽE OBĚTEM ŽHÁŘŮ

TRANSPARENTNÍ ÚČET NA POMOC
VRATISLAVICKÝM FARMÁŘŮM

70033-0984943369/0800
Foto: HZS Libereckého kraje

Ve druhé polovině srpna došlo ve Vratislavicích ke třem úmyslným
zapálením balíků sena. Policistům se už podařilo vypátrat pachatele,
kteří mají na svědomí všechny tři letošní požáry a přiznali se i k založení
požáru slámy loni v létě. Ve všech třech případech přišli vratislavičtí
farmáři o celou nebo značnou část uskladněného krmiva.

Chtěli bychom jim proto jako obec pomoci překlenout tuto složitou
situaci a každého z postižených finančně podpoříme. Zároveň jsme
zřídili transparentní účet, na který mohou přispívat občané, kteří by také
chtěli našim farmářům pomoci.
Vedení obce

ŽHÁŘ Z VRATISLAVIC
Když jsem se v neděli vracel z lékařské pohotovosti s ošetřeným
zraněním očí, věděl jsem, že mě čekají náročné dny. To jsem ještě
netušil, že mě v noci vzbudí telefon strážníka hlásící špatnou zprávu
o hořících balících sena. Seno máme dobře usušené, takže žádné
samovznícení. Asi si někdo hrál a ohořelo pár balíků. Zapálit dobře
slisované balíky je technicky velmi náročné. Když jsem za několik minut
stál vedle velitele zásahu, připadal jsem si jako v Jiříkově vidění: třetina
housenky svítila červeně a zbytek odfukoval kouř. Rozkaz zněl jasně:
„Přivezte traktor, pokusíme se něco zachránit.“ Když se vidličky traktoru
zapíchly do stohu a nadzvedly jeden balík, housenka vyplivla červený
žár a celé okolí se zahalilo ještě větším kouřem, pochopil jsem, že i když
bitva trvá, je prohraná. Housenka se velmi rychle zastyděla celá a já
pochopil, že čtyři kamiony sena jsou ztracené. Aby bylo možné požár
rychle uhasit, bylo zapotřebí rozhrabat jej technikou a zalít vodou.
Za celou tu dobu jsem brečel jenom jednou, a to, když přijel Dalibor
s nakladačem za několik milionů a chystal se červenou housenku
rozhrabat. Velitel ukázal na pravou cisternu s obsluhou u hadice
a křičel: „Ta je jenom pro Vás, bude Vás chladit, komunikujte s ním.“
Dalibor zmizel, bílý kouř zavřel oponu a já jsem měl opravdu strach.
To bylo poprvé, kdy jsem pochopil, že to není jedno. Těch cisteren se
tam otočilo asi dvanáct.
Najednou mě začala svírat ruka solidarity a všichni ti sedláci, kteří
v našem kraji něco dělají s lístečky, začali spolupracovat. Telefonoval
jsem dlouho, nebyl to vztek, byla to bezmoc, strach, co bude dál, kterou

umocnil vyšetřovatel, když se mě ptal, kde mám další stohy a kdo je
tady další. Trvalo pár hodin a náhradní krmení bylo zajištěno. Strach
z toho, že svým úsilím a prostředky budeme krmit touhy někoho, kdo
prostě všechno zničí, mi bral sílu i energii. Když se mě náš Honza ptal:
„Tati a není to nebezpečný, že stavíme další stoh?“, chtělo se mi brečet
podruhé, protože zásoby prostě musím zajistit teď.
Jezdím po Vratislavicích a začali mě zastavovat lidi, skrz stažené okénko
mě plácají na rameno a říkají: „Držte se.“ Přišla zpráva: „Víme, co
se stalo, nebojte se, pomůžeme vám!“ Když jsem odvážel palety na
podložení nových balíků, volá na mě pán: „Já nic nechci, mě by to pálilo
v kapse.“ Mám před očima ty hasičský kluky, jak unavení leží v trávě
a žvýkají oběd, který jim někdo přivezl. Nechápu, jak to celé funguje,
a tak mi Ivo vysvětluje, že se ráno vysprchoval až v práci, aby ušetřil
čas, Honza mi říká, že se potřebují vyspat, že je toho moc, ale přesto
přijedou, když je siréna bere od rodin.
Je mi jedno, že se něco nepovedlo. To vědomí, že tady máme sirénu,
která vzbudí hasiče a nás všechny, abychom viděli na vlastní oči a zažili
to, že Vratislavice jsou dobré místo pro život, mi dává touhu být toho
součástí. Toto poznání nemůže zničit ani skutečnost, že já i Mirek jsme
možná shořeli zbytečně, protože Vratislavičáci dali policii množství
popisů a dat už týden před uzavřením případu.
Mně z toho totiž plyne, že máme svoji obec rádi a jsme ochotni ji
chránit. Za to vše Vám všem moc děkuji!
Miloš Zástěra
manžel Jany Zástěrové, majitelky shořelého sena
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DOKONČILI JSME ÚPRAVY
PARKU U LÉKÁRNY
Během jarních měsíců jsme kompletně revitalizovali parčík u lékárny,
kudy si lidé často zkracovali cestu k tramvajové zastávce. Namísto
neudržovaných pěšinek jsme vybudovali 130 m chodníků a upravili
parkovou plochu tak, aby zde vzniklo další příjemné místo k odpočinku.
V srpnu jsme nový park ještě doplnili lavičkami, odpadkovými koši
a lampami veřejného osvětlení. V poslední fázi úprav jsme vysadili
keře a na podzim vysázíme stromy.
Vedení obce
Foto: Jaroslav Appeltauer

PŘED ÚPRAVAMI
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PRÁCE NA NOVÉM
PUMPTRACKU FINIŠUJÍ
Přicházíme s další atraktivní možností sportovního vyžití ve Vratislavicích. Již za pár týdnů si budete v lokalitě nad hasičárnou a fotbalovým stadionem moci vyzkoušet své cyklistické dovednosti na
novém pumptracku, který jsme vybudovali během letních měsíců.
Součástí nového sportoviště, které bude lidem přístupné zdarma,
budou dále dvě singletrailové dráhy na sjezd, stoupací trail podél
lesoparku a skill centrum. Nově vznikající Active Park budeme
v budoucnu rozšiřovat o další sportoviště.
Vedení obce
Foto: Jaroslav Appeltauer

STAVBA SPOLKOVÉHO
KOMUNITNÍHO CENTRA
POKRAČUJE PODLE PLÁNU
V historické budově je hotová střecha a instalovaná okna.
Aktuálně se upravuje fasáda a ve vnitřních prostorách se pracuje
na elektroinstalaci, topení a omítkách. Druhý objekt je kompletně
vybetonovaný, probíhají práce na fasádě a instalaci oken.
(red)
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POJĎTE S NÁMI PRACOVAT
PRO VRATISLAVICE
Starosta Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

PROVOZNÍ PRACOVNÍK SPORTOVNÍHO
AREÁLU NA ROZCESTÍ

Vratislavický zpravodaj

POKRAČUJEME
V OPRAVÁCH KOMUNIKACÍ
V průběhu letních měsíců jsme kompletně zrekonstruovali dvě silnice ve Vratislavicích. V ulicích Zavřená a Prosečská byl opraven
povrch komunikace po celé délce i šíři. V září budeme pokračovat
v opravách výtluků na dalších silnicích v katastru.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Bližší informace najdete na
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista,
na telefonním čísle 482 428 810 nebo
na vratislavice@vratislavice.cz

PROSEČSKÁ PŘED OPRAVOU

ŘEŠÍME DOPRAVNÍ OMEZENÍ
ZA VRATISLAVICKÝM ÚŘADEM
Podél schodiště vedoucího z parkoviště u kulturního centra k prodejnám v Tanvaldské ulici se v minulém roce začala bortit opěrná zeď,
kterou jsme museli kvůli bezpečnosti lidí opravit. Protože stavební
práce stále trvají, připravili jsme zde maximální možný počet parkovacích míst. Uvolnili jsme místa na horním i spodním parkovišti
u kulturního centra, aby je mohli zejména v ranní špičce využívat rodiče
vozící děti do školy. Omlouváme se občanům za tato nutná dočasná
omezení a komplikace, které s sebou stavba přináší.
Vedení obce

PROSEČSKÁ PO OPRAVĚ

ZAVŘENÁ PŘED OPRAVOU

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR PRO TECHNICKÉ
STŘEDISKO
Rádi bychom tímto poděkovali soukromému dárci za štědrou finanční
podporu, kterou v době nouzového stavu věnoval vratislavickému technickému středisku. Veškeré prostředky jsme použili na koupi nástavby
na multikáru, kterou využíváme při svozu odpadu z odpadkových košů
po celém katastru. Děkujeme za Vratislavice!
Vedení obce

ZAVŘENÁ PO OPRAVĚ
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VRATISLAVICKÁ ŠKOLA MÁ NOVÁ
OKNA A OPRAVENOU ŠKOLIČKU
Období prázdnin jsme využili ke stavebním úpravám v budově vratislavické základní školy. Na chodbách školy a v nejmenší stavbě
komplexu jsme vyměnili šedesát čtyři oken za nová. Do pavilonu
školičky u beachvolejbalových kurtů dlouhodobě zatékalo, a proto
byla nutná jeho dílčí rekonstrukce. Kromě vyměněných oken jsme
zde nechali opravit také střechu a fasádu.
Vedení obce

POŘÍDILI JSME NOVÉ HRACÍ PRVKY
NA ŠKOLNÍ ZAHRADU
Další novinkou na základní škole, která potěší zejména nejmladší děti, je
sedm nových hracích prvků na školní zahradě. Revitalizace zahrady, která
slouží k volnočasovým aktivitám především dětem ze družiny, ale využívají
ji k výuce i starší ročníky, probíhala částečně už během uplynulého
školního roku. Původní hrací prvky po dvanácti letech už potřebám dětí
nevyhovovaly, a jejich výměna byla nutností.
Vedení obce

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
Vratislavice nad Nisou dlouhodobě podporují prázdninovou činnost
dětí a mládeže. I pro letošní léto byla připravena skutečně pestrá
nabídka příměstských táborů nejrůznějšího zaměření z dílny tří
osvědčených realizátorů Music Time, ARA a Sportkids. Od 6. 7. do
21. 8. proběhlo celkem 9 táborových běhů, kterých se zúčastnilo
celkem 250 dětí. Každému dítěti s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou jsme opět na účast na táboře přispěli významnou
částkou 1200,- Kč. Velký zájem o kvalitní využití prázdninového času
je pro nás zpětnou vazbou a hnacím motorem k zajištění nápaditých
a zábavných témat příměstských táborů i pro léto následující.
Vedení obce
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ZÁŘÍ
VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI,
tak jako každoročně bychom Vás po prázdninách rády přivítaly v naší
knihovně. Chtěly bychom připomenout našim čtenářům otevírací
dobu knihovny, která po prázdninách a „koronavirovém omezení
provozu“ zůstává nezměněna: Po 11:30 -17:30, Út 8:00 - 14:00,
St 9:00 - 17:30, Čt 9:00 - 17:30. Podle posledních informací bude
opět platit od 1. září povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách, doporučené rozestupy a dezinfekce rukou.
Knížka pro prvňáčka
Připomínáme všem školákům, kteří nastoupí do druhé třídy a přečetli
knížku Katka a klokan ze šuplíku od Lenky Rožnovské a ilustrátorky
Andrey Popprové, ať nezapomenou přijít do knihovny. Čeká je malá
odměna.
Balení učebnic
Opět nabízíme školákům a jejich rodičům sezónní službu BALENÍ
UČEBNIC. Zabalíme Vám učebnice do kvalitní pevné fólie, kterou samy používáme na balení svých vlastních titulů. Knihy můžete
přinášet ve výpůjčních hodinách knihovny. Podle aktuálních
provozních podmínek Vám je obalíme na počkání nebo je připravíme
do dalšího pracovního dne.

Vratislavický zpravodaj

o sv. Václavovi, Vojtěchovi, Prokopovi a jiných, ale rovněž i pověsti
o nejrůznějších zázracích a neobvyklých uzdraveních). Kniha je
pojata jako netradiční kulturně historický i přírodní průvodce, který
poslouží nejen jako četba, ale i také jako inspirace k výletům.
Byla jedna moucha, Daisy Mrázková - Rudolfína je moudrá moucha, která už leccos prožila. Helenka je veselá a podnikavá holčička,
zvědavá na celý svět. Ptá se na spoustu věcí, které by dospělému
mohly připadat nepodstatné nebo banální – ale mouše naštěstí ne.
Nové vydání dalšího z nemnoha příběhů malířky, spisovatelky
a ilustrátorky Daisy Mrázkové, která je právem považována za jednu
z nejzajímavějších českých autorek dětských knih 20. století.
Týden knihoven 2020
Opět první týden v říjnu se naše knihovna připojí k celostátní akci Týden knihoven. Termín konání je 5. 10. - 11. 10. 2020.
Během celého týdne se budou moci přihlašovat noví čtenáři zdarma,
bude probíhat burza vyřazených a darovaných knih a časopisů
a populární „amnestie dlužníků“ – odpuštění poplatků za
upomínky. Jako malý dárek k Týdnu knihoven jsme opět pro všechny
čtenáře vratislavické knihovny připravily zábavné luštění. Každý, kdo
vyluští připravenou křížovku s tajenkou, dostane za odměnu müsli
tyčinku. Opět proběhne slosování o knižní ceny!

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

BALENÍ UČEBNIC
CENA OBALENÍ JEDNOHO KUSU UČEBNICE/KNIHY:
Formát A6

Cena 3,- Kč

Formát A5

Cena 5,- Kč

Formát A4

Cena 8,- Kč

Větší formáty

Cena 10,- Kč

Čtenářský klub pro nejmenší děti do tří let BUBO
Představujeme Vám vítězný návrh výtvarné soutěže o název a logo
nového čtenářského klubu pro nejmenší:
První setkání proběhne 5. 10. 2020 od 9:30 do
10:30 v prostorách naší knihovny. Protože je
počet míst omezen, prosíme Vás o přihlášení
naknihovna@vratislavice.cz, tel.: 773 584 381,
482 321 808. Bližší informace získáte
v knihovně. Děkujeme!
Výběr z nových knih na měsíc září:
Naše studánky, Petr Kovařík - Téma této knihy je postaveno na
studánkách a pramenech, k nimž se vztahují známé i téměř neznámé
dávné pověsti a legendy (namátkou studánky, s nimiž jsou spojeny
pověsti o Libuši a Přemyslovi, Oldřichovi a Boženě či legendy
15
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JUBILANTI
ČERVEN 2020
70 let

TURISTICKÉ AKCE

Tomáš Drašnar

VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ

ČERVENEC 2020
70 let

Radka Drašnarová
Marie Melicharová
Alena Cyhelská
Anna Landsmanová
Leoš Nýdrle
Zdeněk Lopauer

80 let

Ludmila Svobodová
Vladimír Humpal
Monika Bartošová

85 let

Jaroslav Houfek

94 let

75 let

Jiří Kručanica

Jiřina Kratochvílová
Antonín Vodháněl
Naděžda Růtová

95 let

Eva Pohořalá

SRPEN 2020
70 let

Petr Tučani
Milena Fillová
Zdeněk Balzer
Eva Jandová
Drahomíra Vacková

75 let

Leoš Kuna
Ján Guschl

80 let

Jaroslav Moravec
Bohuslav Tošner
Annelies Hajleková

85 let

Věra Kleinerová

93 let

Libuše Hejralová
Marie Stará

95 let

Marie Tučková

POZVÁNKA NA BUŘTIÁDU
Zveme všechny vratislavické seniory na společné grilování ve
čtvrtek 17. září 2020 od 16:00 v Parku Nové Vratislavice.
K poslechu zahraje oblíbená country kapela pana Procházky.
Michaela Dorníková, Komise komunitního plánování
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8. – 10. 9. 2020
SRAZ 7:00

Restaurace Svoboda Vratislavice nad Nisou
Vranov nad Dyjí + okolí - Rakousko
vedoucí pan Ročňák, pozn.: autobusový zájezd

16. 9. 2020
ODJEZD 8:02

ČSAD Liberec, Lomnice – letiště - Bělá
vedoucí pan Janků, náročnost 2

23. 9. 2020
SRAZ 7:00

Restaurace Svoboda Vratislavice nad Nisou
Orlické hory, vedoucí paní Křížová
pozn.: autobusový zájezd

30. 9. 2020
ODJEZD 8:15

MHD Fügnerova č. 11
Pěnčín – Závrší – Těpeře – Železný Brod
vedoucí paní Lžičařová, 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

Přijměte pozvání vratislavických včelařů na přednášku

Ing. Dalibor Titěra, CSc
Nemoci, škůdci a zdraví včel

Pátek 2. října 2020 od 18.00 hodin

v sále pod Kaplí vzkříšení ve Vratislavicích
nad Nisou
(Tanvaldská 51, 463 11 vchod ze dvora)

Vstupné při rezervaci a úhradě předem 80 Kč, na místě 120 Kč.
Součástí vstupného je káva a zákusek.
Přihlásit k účasti se můžete uhrazením zvýhodněného
vstupného 80 Kč do 30.9.2020
na účet číslo 242718314/0300, do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení.
Na vaši účast se těší
Dalibor Titěra a včelaři z Vratislavic

INFO

Vratislavický zpravodaj

5. 9. 2020
9:00 – 16:00 – HOME CREDIT ARENA

SPORTOVNÍ
VELETRH
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LENNY
Už potřetí se do Vratislavic vrátila česká populární zpěvačka Lenny, kterou
jsme pozvali u příležitosti oslav 660. výročí naší obce. Na open air koncertě
v zámeckém parku zazněly skladby z její nové desky Weird & Wonderful,
ale své fanoušky potěšila i osvědčenými hity z jejího předchozího alba Hearts.
Před čtyřmi lety jste ve Vratislavicích
zahajovala své vůbec první české turné
a vystupovala jste zde i loni. Vracíte se
sem ráda?
Ano, a opravdu to neříkám jen proto, že jsem teď
tady. Jsou totiž určitá místa, kde energie mezi
interpretem a publikem funguje jako po másle
a Vratislavice vážně považuji za jedno z těch
míst. Pamatuji si přesně na ten pocit, když jsme
zde zahajovali první turné a já vykoukla zpoza
záclony na balkóně do hlediště. Byl to pro mě
vážně hodně emotivní moment. Bylo to neopakovatelné, protože to bylo jen jednou a úplně
poprvé. A to je také jeden z důvodů, proč se
sem tak rádi vracíme.
Před pár měsíci Vám vyšlo nové album.
Jaké je?
Řekla bych, že nová deska je žánrově stejně
pestrá jako ta první. Vždycky ale raději nabádám
lidi k poslechu, aby si udělali názor sami. Pro
mě bylo opět primární, aby písničky na albu
o něčem vypovídaly, aby nesly nějaký příběh,
se kterým jsou posluchači schopní se nějakým
způsobem ztotožnit. Na desce najdete písničky,
z nichž jedna byla složená asi před čtyřmi lety
a poslední zhruba týden před finálním
20

dokončením alba. Pro mě jako autora
písniček je to tedy velké časové rozpětí. Mám
toho spoustu, co říct a v různých obdobích je
to pokaždé něco jiného. Všechny texty jsou
v angličtině, ale doufám, že když si je lidé
přeloží, budou se s nimi moct ztotožnit a dosadit do těch písní nějaké své vlastní příběhy.
A co Lenny a čeština?
Sice je to ještě tak trochu polotajemství, ale
asi už můžu prozradit, že jsem letos dostala nabídku na spolupráci s jedním českým
interpretem. Zatím ho ještě nebudu jmenovat,
ale doufám, že z toho budou lidé nadšení,
protože já jsem z toho tedy nadšená byla.
Je to pro mě taková srdcová spolupráce.
Vše prozradíme už letos na podzim. Podobné
nabídky se tedy občas objeví a vzhledem
k tomu, že ta písnička je v češtině, myslím si,
že lidi to potěší.
Říká se, že čeština je pro skladatele
a zpěváky hodně těžká. Je to tak?
Rozhodně. Z pohledu autora písniček
považuji angličtinu za velmi ohebný jazyk.
A také z hlediska frázování se s ní pracuje
snadno. Zatímco nafrázovat češtinu tak,
aby písnička nezněla kýčovitě nebo celkově

špatně, je „majstrštyk“. Smekám klobouk před
všemi skvělými českými textaři nebo autory,
protože napsat text dobře, abyste něco vyjádřili
a zároveň to neznělo krkolomně, je velký um.
Když už mluvíme o spolupráci. Vaším
životním partnerem je rapper Marpo, se
kterým máte na albu i duet. Ovlivňujete se
vzájemně nějak po hudební stránce?
Rap je pro mě striktní NE. (smích) Nejsem
v tomto žánru žádný expert, ale Marpo na
rozdíl od mého rapování zpívá velmi dobře. Má
krásnou barvu hlasu. Když spolu něco hudebně
tvoříme, naše spolupráce probíhá plynule, volně
a snažíme se to netlačit. Když vyšel náš první
duet, bylo to dost pod nátlakem jiných lidí. Když
pak po třech letech přišla naše další spolupráce,
byla tak akorát. Necítili jsme se nijak pod tlakem,
šlo to přirozeně a mám z toho jedině radost.
Na Vaši novou desku jsme čekali téměř
čtyři roky. Proč tak dlouho?
Protože si písničky píšu sama, není to o tom, že
od nějakého autora dostanu deset nápadů, ze
kterých si pak pár vyberu. Vše opravdu závisí
na mém aktuálním kreativním rozpoložení, které
ale ne vždy zrovna je. Navíc jsem řešila i různé
nelehké životní etapy, které mou tvorbu ovlivnily,
zastavily nebo naopak posunuly jinam. Když
jsem se tedy zase dostala do bodu, kdy jsem
si řekla: „Tak a teď pojďme tu desku opravdu
dokončit!“ a osvobodila se od jakéhokoliv vnějšího nátlaku, aby to byl skutečně jen můj motor
a můj tah na branku, pak se to rozjelo, ani nevím
jak, a vše plynulo krásně volně.
Jak zasáhla Váš život pandemie? Právě
Vám vycházelo album, nemohla jste vystupovat, …
Jsem z té situace dost smutná. Nemohu pořádně připravovat, co bych chtěla a jak bych to
chtěla. Díky angličtině mám přesah i do ciziny,
ale tím hůř se vše plánuje. Zatímco v Čechách
se opatření uvolnila poměrně rychle, vystupování
je vesměs bez problémů a lidé už se mohou
svobodně pohybovat, v zahraničí se velké
festivaly typu Sziget nebo Glastonbury, které se
připravují s velkým předstihem, musí rušit. Takže
například Sziget, kde jsme měli vystupovat, se
nám přesunul zřejmě na příští rok nebo na neurčito. Zatím se snažím tvořit do zásoby, abych se
nerozkoukávala, až tato situace opadne, ale šla
rovnou na věc.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Ota Mrákota

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

KONCERT V KOSTELE:
DASHA A PAJKY PAJK

11. 9. od 20:00 hod.

Vstupné: 390 Kč / sezení hlavní sál
290 Kč / stání první a druhý balkón

Pop, funky, soul i slavné muzikálové melodie v nádherném
prostředí kostela Nejsvětější Trojice.

DIVADLO: ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

Vratislavický zpravodaj

KONCERT: LUCIE BÍLÁ - RECITÁL

10. 10. od 19:00 hod.

Vstupenky budou v prodeji
od 8. 9. 2020.

Komorní recitál jedné z našich nejoblíbenějších a nejúspěšnějších
zpěvaček populární hudby s klavírním doprovodem Petra Maláska.
Koncert se koná u příležitosti 10. výročí otevření Kulturního centra
VRATISLAVICE 101010.

DIVADLO: GEDEONŮV UZEL
Náhradní termín za neodehrané představení 26. 3. 2020.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

17. 9. od 19:30 hod.
Vstupné: 430 Kč

Salónní komedie o lásce ve stínu nenávisti. Hrají: David Matásek, Linda
Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml
20. 10. od 19:30 hod.

PŘEDNÁŠKA: DOMINIKA NA CESTĚ
JAPONSKEM
Náhradní termín za 4. 5. 2020. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti.

5. 10. od 19:00 hod.

Vstupné: 170 Kč v předprodeji
200 Kč na místě

9 531 kilometrů, 7 měsíců a 4 dny, 8 ostrovů, 1 motorka.
Pořádá: Dominika Gawliczková.

Vstupné: 430 Kč

Emotivní hra o lásce, mateřství a genialitě, která mnohdy bývá přítěží.
Očistný rozhovor dvou žen, nejen o problémech soudobé výchovy.
Učitelka Heather přijímá nečekanou návštěvu, matku jednoho ze
svých žáků... Hrají: Vilma Cibulková, Alžbeta Stanková
Pořádá: VIP Art Company.
Vážení návštěvníci,
omezení a hygienická nařízení v souvislosti se snížením
rizika šíření koronaviru se mohou pro provozovatele
kulturních zařízení velmi rychle měnit. Pro aktuální
informace prosím sledujte naše webové stránky
www.vratislavice101010.cz.
Za dodržování nutných opatření Vám předem děkujeme.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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LETNÍ TURNAJE VOLEJBALISTŮ
Léto je pro beach volejbal standardně ve znamení turnajů. Letos světové
turnaje kvůli koronaviru nejsou. Pořádaly se pouze regionální, popř.
evropské. My jsme uspořádali celorepublikové turnaje kadetek, mužů
a žen. Prestiž našich turnajů vzrůstá, všechny byly maximálně obsazeny.
Snažíme se držet jejich vysokou úroveň, tzn. ceny, pořadatelství, servis pro
hráče. S pomocí MO Vratislavice n. N., lokálních sponzorů a lidí z našeho
beach klubu se nám to daří. Je fajn sledovat zájem hráček a hráčů a jejich
spokojenost s turnaji. Během turnaje kadetek, jak při kvalifikaci v sobotu,
tak i po celou dobu hlavní soutěže v neděli, nepřetržitě pršelo. Velká poklona pro mládež, jak turnaj v super těžkých podmínkách odehrála. Vítězky
našeho turnaje si na pozdějších MČR vybojovaly účast na ME.
Turnaje dospělých naopak měly nádherné počasí, medailisté našich
turnajů se následně účastní vyvrcholení celé domácí beach sezóny, MČR
(nejlepších 24 týmů). Tzn., že herní kvalita našich celostátních turnajů je
výtečná.

LETNÍ KEMP PODĚBRADY
Poslední týden v červenci, kdy byla opravdová vedra, jsme organizovali
pro 30 dětí a mládežníků beach kemp. Mimo beachvolejbalu (4 beach
kurty na koupališti, 2x denně tréninky, turnaj) jsme si užili pověstnou
cyklostezku podél Labe (koloběžky, brusle, skateboardy), muzeum Film
Legends (velmi zajímavé, navštivte nebo se podívejte na fotky na našem
webu), hodně vody (koupaliště Jezero Poděbrady, padleboard). Děkujeme
paní Šimůnkové a dalším za výpomoc s organizací.

MKDUO
Evropský beachvolejbal má nový impuls, ME v Jurmale v polovině září.
MKduo (Michala Kvapilová – Vratislavice n. N. a Michaela Kubíčková – Č.
Budějovice), bude obhajovat 5. místo, vratislavická Míša i stříbro z roku
2018. Příprava děvčat vrcholí. Po turnajích v ČR (vítězství, nejlepší pár
Sluková, Hermannová odstoupil pro zranění) MKduo absolvovalo 2 turnaje v Německu (zde naposledy v semifinále porazily i olympijskou vítězku
a mistryni světa L. Ludwig s M. Kozuch), 2 turnaje v Polsku (naposledy
v Těšíně, Míšy slavily vítězství, když porazily všechny polské reprezentační
páry). Dále jsou v plánu mezinárodní turnaj v Baden (Rakousko), MČR
(Opava), King of the Court (Holandsko) a pak už ME (Jurmala, Lotyšsko).
Všechny zápasy můžete sledovat prostřednictvím internetu (Tipsport ad.).
Více informací, fotek a výsledků na www.beachvratislavice.cz
Jan Kvapil
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PRÁZDNINY U HASIČŮ
Před prázdninami jsme stihli soustředění. Děti zopakovaly vše, co
se během karantény mohlo zapomenout. Procvičily si uzle, značky,
topografii, zdravovědu a vyzkoušely si útok.O občerstvení se postarali kluci z jednotky a dětem moc chutnalo. Během prázdnin nás
navštívilo několik příměstských táborů. Byla představena technika
a vybavení, ukázka prostor a ukázka hořící pánvičky, která je u všech
nejoblíbenější. Přivítali jsme mezi nás 3 miminka a na další čekáme.
Velmi často se na nás také obracíte s žádostí o likvidaci vosích
hnízd. Vybavení bohužel na tyto likvidace nemáme, snad brzy bude.
Pokud máme možnost, půjčujeme si ho od kolegů z jiných sborů
a snažíme se vám pomoci. Od září se budeme opět pravidelně setkávat na kroužcích a máme ještě pár míst. Pokud stále váháte, jestli
své ratolesti do kroužku přihlásit, teď je poslední možnost se nám
ozvat, moc se na vás všechny těšíme!
Za SDH Nicole Rolantová

TÉMA
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