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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
vždy mě potěší, když se nám podaří dokončit 
úkol, který jsme slíbili. Ještě větší radost mám, 
když se jedná o projekt, který kombinuje sport 
a aktivity pro děti a mládež. A to je přesně případ 
našeho pumptracku, který jsme pro cyklisty ve 
Vratislavicích začátkem října otevřeli. A nejedná 
se jenom o pumptrack. Součástí nově rodícího se 
areálu je také skill centrum na pilování technických 
dovedností a dvě singletrailové dráhy, využívající 
přítomnost kopce nad hasičárnou. I podle dosavadních ohlasů věřím, že si tento areál 
najde spoustu příznivců z řady aktivních cyklistů, ale i těch rekreačních, kteří si chtějí 
vyzkoušet něco nového nebo se zdokonalit. Celý areál doplní na podzim výsadba travin 
a stromů, tak aby vzniklo vhodné napojení na sousedící lesopark a příjemná pobytová 
zákoutí pro pěší návštěvníky. Na návrhu zeleně spolupracujeme se známým zahradním 
architektem Ferdinandem Lefflerem, takže se máte na co těšit. A to není vše. Příští rok 
v této lokalitě připravujeme další novinky, o kterých Vás budu postupně informovat.

Těší mě i úspěch našich již zrealizovaných projektů. Například novou rozhlednu na Císařském
kameni si návštěvníci velice oblíbili. Neunikla ani pozornosti poroty architektonické soutěže 
Stavba roku Libereckého kraje, kde získala nominaci v kategorii Novostavby. 

Co mě pochopitelně netěší, je zhoršující se situace ohledně nákazy onemocněním 
Covid-19. Stav průběžně monitorujeme a jsme připraveni přijmout účinná opatření, 
jakmile to bude nutné. Pevně doufám, že se situace co nejdříve vrátí k normálu.

Závěrem bych chtěl poděkovat za projevenou solidaritu s místními farmáři, kteří se stali 
obětí žhářských útoků. Na transparentním účtu, který jsme založili, se podařilo vybrat 
bezmála 52 tisíc korun. Spolu s finančním příspěvkem od obce, který od nás každý 
z farmářů obdržel, se jedná alespoň o částečnou kompenzaci utrpěných ztrát.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka s pamětním listem za nominaci udělenou rozhedně na Císařském kameni.
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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 26. 10. posílat na e-mail vratislavice@vra-
tislavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na adresu Městský 
obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, 
463 11. Tentokrát soutěžíme o 4. díl vlastivědné knihy o Vratisla-
vicích nad Nisou a tričko s logem Vratislavic. Výherce budeme 
bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat o možnosti 
převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! Ze správných odpovědí 
na zářijovou otázku jsme vylosovali paní Pavlu Vojtekovou, která 
poznala detail portálu zauhlovací věže a vyhrává mikinu s logem 
Vratislavic. Gratulujeme!   

 (red)

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

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.

Letošních voleb do zastupitelstva Libereckého kraje se 
ve Vratislavicích zúčastnilo 45,01 % oprávněných voličů. 
Děkujeme, že Vám není budoucnost našeho kraje lhostejná.

Vedení obce

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 21. října od 15:00 
do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 18. listopadu a 16. prosince.

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 19. října od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám 
pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny jsou 
23. listopadu a 14. prosince. Více informací naleznete na 
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.  

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Letošní třetí zasedání zastupitelstva MO Vratislavice nad 
Nisou se uskutečnilo ve středu 2. září v hlavním sále KC 
VRATISLAVICE 101010. Zastupitelům bylo ke schválení 
předloženo šestnáct bodů.  
Hlasovalo se například o druhém rozpočtovém opatření roku 2020 nebo 
plnění a čerpání rozpočtu za první pololetí letošního roku. Zastupitelé byli 
dále seznámeni s informacemi ze zasedání finančního a kontrolního výboru. 
Byl také představen operační plán zimní údržby na nadcházející zimu 
a řešily se i převody, dary, prodeje a výkupy pozemků. Zastupitelstvo 
v závěru zasedání projednalo obecně závaznou vyhlášku statutárního 
města Liberec o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
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
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Ve Vratislavicích dlouhodobě vytváříme možnosti k aktivnímu 
trávení volného času. Především dětem chceme neustále nabízet 
dostatečně atraktivní možnosti sportování místo toho, aby seděly 
doma u počítače nebo telefonu. Vzhledem k velké oblibě cyklistiky, 
zvlášť v našem regionu, jsme přišli s nápadem vybudování pumptrac-
ku. Pumptrack je speciální dráha pro cyklisty, kde se díky terénním 
nerovnostem dá jezdit bez šlapání pouze správnou prací s těžištěm, 
tzv. pumpováním. Odtud pochází anglický název. Tyto dráhy začínají 
být velmi populární a v poslední době vznikají na mnoha místech 
v České republice i zahraničí, přičemž v Liberci podobný pumptrack 
stále chyběl. Ke spolupráci jsme povolali i Tomáše Slavíka, profe-
sionálního jezdce a dvojnásobného mistra světa ve fourcrossu, aby 
nám pomohl s návrhem trati a dohlížel nad realizací.
Jelikož jsme se při plánování tohoto projektu inspirovali v mnoha 
tuzemských i zahraničních bajkerských lokalitách, od začátku jsme 
věděli, že by součástí mělo být i tzv. skill centrum. Tedy sekce, kde je 
možné rozvíjet technické dovednosti cyklistů. 

OTEVŘELI JSME

NOVÝ PUMPTRACK
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Obsahu obvykle různé lávky na přejíždění, kamenité úseky apod. 
Co naopak vzniklo až v průběhu plánování, byl nápad využít kopec 
nad hasičárnou také k vybudování 2 singletrailů. To jsou jedno- 
směrné zvlněné trasy pro horské kolo plné klopených zatáček 
a terénních změn. Vznikl tak modrý trail pro začátečníky a červený 
trail pro pokročilejší jezdce, který obsahuje i skoky a náročnější 
zatáčky. Oba traily jsou přitom koncipovány tak, aby byly za před-
pokladu seznámení se s tratí a přizpůsobení rychlosti úrovni konkrét-
ního jezdce průjezdné pro většinu aktivních cyklistů. Na straně 
u lesoparku doplňuje oba traily ještě stoupací trail, kudy mohou 
jezdci vyjet zase zpátky na vrchol kopce.
Nové sportoviště jsme chtěli otevřít v průběhu letních prázdnin, ale 
vzhledem k administrativním průtahům se otevření posunulo až na 
říjen. I tak věříme, že si bajkeři přijdou na své a užijí si u nás parádní 
závěr sezóny!
 

Ing. Ivan Zimmel
koordinátor projektu

Foto: Jaroslav Appeltauer a Dirtyparks.cz

OTEVŘELI JSME

NOVÝ PUMPTRACK
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NA VRATISLAVICKÉM 
ACTIVEPARKU SE 
PODÍLEL I NEJRYCHLEJŠÍ 
FOURCROSSAŘ SVĚTA 
TOMÁŠ SLAVÍK
DVOJNÁSOBNÉHO MISTRA SVĚTA VE FOURCROSSU NENÍ POTŘEBA 
CYKLISTICKÝM NADŠENCŮM PŘÍLIŠ PŘEDSTAVOVAT. TOMÁŠ SLAVÍK JE ALE KROMĚ 
PROFESIONÁLNÍHO ZÁVODĚNÍ NA HORSKÉM KOLE HODNĚ AKČNÍ I V JINÝCH 
OBLASTECH. V SOUSEDNÍM JABLONCI NAD NISOU ORGANIZUJE ZÁVOD SVĚTOVÉ 
SÉRIE VE FOURCROSSU JBC 4X REVELATIONS, KTERÝ V LOŇSKÉM ROCE NAVŠTÍVILO 
TÉMĚŘ ČTRNÁCT TISÍC DIVÁKŮ. VE VRATISLAVICÍCH AKTUÁLNĚ POMÁHÁ S REALIZACÍ  
ACTIVEPARKU, PRO KTERÝ NAVRHL PODOBU PUMPTRACKU.
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Podílel jste se na budování nového Acitve par-
ku ve Vratislavicích. Jak se z Vašeho pohledu 
povedl? 
Tento projekt je vážně hodně výjimečný a nic po-
dobného na Liberecku aktuálně není. Je to nádhera 
pohledět! 
Splňuje potřeby i tak náročného jezdce, jakým 
jste Vy?
Vrcholem pro pumptracky je světová série 
Crankworx, na které se jezdí pumptracky, které mají 
rozměry a hodnoty přesně jako ten vratislavický. 
Je to hodně výjimečný pumptrack, skvělý na moje 
tréninky a dá se na něm vážně uspořádat závod 
světového charakteru, což v České republice 
prakticky nemáme. 
Jak se vůbec z kluka z Čech stane dvojnásob-
ný světový šampion a nejrychlejší fourcrossař 
světa?
To byl dlouhodobý proces. V pěti letech jsem začal 
jezdit BMX a až do mých dvanácti jsem se tomu 
intenzivně věnoval. Každý víkend jsme s mamkou 
byli na závodech a dost jsme to drtili. Stalo se to 
mým životním stylem. Jsem schopný obětovat 
téměř všechno pro to, abych dosáhl svých cílů. 
U malého dítěte je to velmi těžké, aby mělo takovou 
vlastnost, ale já takový bohudík byl a šel jsem si 
za svým. Ten tvrdý trénink, který jsem nastolil už 
v dětství, se mi začíná teď vracet. Od patnácti jsem 
se začal závodění věnovat profesionálně. Začal jsem 
vyhrávat, a pak nastal tak trochu cirkusácký závodní 
život, kdy člověk stráví půl roku mimo domov, ale 
na to jsem celé mládí dřel a za tím jsem si šel 
a nevyměnil bych to za nic na světě. Teď, když 
nemůžu kvůli covidu závodit, jsem jako na trní 
a nemůžu se dočkat dalších závodů, i když vím, 
že ten odpočinek potřebuji. 
Pro řadu mladých jezdců jste idolem. Co byste 
jim doporučil, aby se v této disciplíně prosadili?
Velkým nešvarem dnešní doby je věc, která nám 
strašně usnadňuje život, ale zároveň ho i komplikuje, 
a tou jsou sociální sítě. Jsem přesvědčený, že by 
kluci namísto toho, aby dřepěli na sociálních sítích, 
měli vstát, jít jezdit a něco doopravdy dělat. Neexi- 
stuje žádná jiná rada. Když budou sedět u počítače 
nebo na telefonu, nenaučí se jezdit. Musí jezdit na 
trati, užívat si tu zábavu s klukama, žrát písek, klouzat 
se po zadku, a to je přesně to, co nás někdy dovede 
tam, kam chceme. A pak se třeba může člověk stát 
světovým šampionem. 
Když mi o Vás vyprávěli, říkali, že na kole snad 
ani nemáte brzdy…
(smích) Říká se o nás, že jsme bezmozkové, co to 
pustí dolů z kopce, ale to vůbec není pravda. My 
musíme mít tu trať načtenou, musíme mít skvělou 

paměť, abychom si pamatovali každý koutek třeba 
tříkilometrové trati. Celé je to o strategii, znalosti 
svých lajn a musíte znát i své vlastní hranice. Když 
je překročíte, většinou to končí v nemocnici. 
Míváte vůbec někdy strach?
Za ty roky bych to necharakterizoval jako strach, 
ale spíš respekt. Když máte strach, většinou to na-
tropí ještě víc problémů, než které se reálně můžou 
stát. Člověk pak nereaguje přirozeně. Já musím při 
jízdě nejen přirozeně reagovat, ale zároveň vědět, 
kde mám svoji hranici. Samozřejmě jsou kluci, kteří 
nemají ani strach, ani ten respekt, ale často pak 
končí zranění, jsou velkou část sezóny v nemocnici 
a tímto způsobem se pak nedá vypracovat třeba 
právě až na tu špičku.
Vy sám jste někdy na kole utrpěl vážnější úraz?
Musím to zaklepat, protože jsem zatím žádné 
extra zásadní zranění neměl. Samozřejmě bylo pár 
zlomených kostí, párkrát jsem byl v bezvědomí, ale 
nebyly to úrazy, které by mě vyřadily na víc než dva 
měsíce. Asi nejhorší, co mě potkalo, byl kolaps 
imunity. To mě zastavilo na delší dobu.
Na jaký svůj úspěch jste nejvíc pyšný?
Nejvíc si cením třech věcí. Titulu mistra světa 
ve fourcrossu, pak je to zlato z Crankworx, což 
je taková Olympiáda horských kol a vítězství na 
nejtěžším městském sjezdu na světě Red Bull 
Valparaiso Cerro Abajo. To jsou tři tituly ve třech 
různých disciplínách, které jsou takovou alfou 
a omegou mountain bikingu a já jsem jich dosáhl. 
Moc dalšího si tedy už nemůžu odškrtnout. Úmysl-
ně jsem z fourcrossu přecházel na Crankworx, pak 
na městské sjezdy, a to z důvodu, že jsem hledal 
novou motivaci a nové výzvy. To všechno se už 
podařilo. Rok od roku se tento sport víc profe-
sionalizuje, víc lidí se na něj zaměřuje, jsou lepší 
technologie a je to čím dál náročnější. Dříve jsme 
soutěžili ve vteřinách, teď je to v desetinách vteřin.
Až jednou skoční Vaše závodní kariéra, co 
budete dělat? Jste vystudovaný trenér. Máte 
v plánu se v budoucnu trénování věnovat?
Určitě, pár tréninkových kempů jsem už dělal a byl 
o ně velký zájem, ale je to tak, že když se něčemu 
chci věnovat, chci to dělat na 100 % a momentál-
ně s mým vytížením, závody a vedlejšími projekty 
na to nemám čas. Ale toto je přesně směr, kterým 
bych se chtěl v budoucnu vydat. Byla by škoda 
nepředat ty zkušenosti a znalosti, které mám, 
dalším jezdcům, kteří by pak v budoucnu mohli 
reprezentovat Českou republiku. 

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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Dne 10. 10. 2010 se slavnostně otevřelo vratislavické kulturní centrum, 
které vyřešilo do té doby chybějící prostory pro setkávání lidí a konání 
kulturních akcí ve Vratislavicích. Jedinečná moderní stavba, na jejíž 
podobě se podílel známý architekt Petr Stolín, získala v následujícím 
roce ocenění stavba roku Libereckého kraje.
Za těch deset let se u nás konalo více než 1500 akcí, které navštívilo 
zhruba 200 tisíc diváků. A nejednalo se pouze o kulturní akce, jako 
jsou divadla, koncerty, plesy, přednášky, promítání filmového klubu 
nebo pohádky pro děti. V našich prostorách pravidelně hostíme 
firemní konference a školení, setkání spolků, programy pro základní 
a mateřské školy a mnoho dalších. Využíváme i prostory venkovního 
atria a přilehlých teras, kde jsme pořádali již několik koncertů na střeše 
knihovny, pravidelně se zde rozsvěcí vánoční stromeček nebo se 
konají různé sportovní akce. Zajímavé propojení interiéru kulturního 
centra, vnějšího atria a přilehlého zámeckého parku přilákalo také další 

10 LET PROVOZU 
KULTURNÍHO CENTRA 
VRATISLAVICE 101010

16. 10. 2013
MELODY MAKERS, ONDŘEJ HAVELKA 
Foto: M. Bergman

11. 6. 2018
ŘÍMSKÉ NOCI, SIMONA STAŠOVÁ, OLDŘICH VÍZNER
Foto: O. Mrákota

ATRIUM KC V ROCE 2010
Foto: Tomáš Malý

16. 3. 2015
SEX PRO POKROČILÉ, JANA KRAUSOVÁ, KAREL RODEN
Foto: J. Appeltauer

13. 1. 2016
AFRICKÁ KRÁLOVNA, HYNEK ČERMÁK, LINDA RYBOVÁ
Foto: O. Mrákota

15. 4. 2017
MIG 21
Foto: J. Appeltauer
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akce, a tak si každé dva roky můžete vychutnat například festival vína.
Na letošní oslavy desátého výročí jsme dlouho vybírali akci, která by 
pro Vás byla opravdovou třešničkou na dortu. Nakonec se nám na 
10. 10. 2020 podařilo domluvit koncert Lucie Bílé, na který jsme 
se všichni velice těšili. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením 
v souvislosti s prevencí šíření onemocnění Covid-19 nejsme bohužel 
schopni tuto akci uspořádat. O koncert ale nepřijdete, připravíme 
pro Vás náhradní termín, jakmile bude situace trochu klidnější. 
Připomenout si naše výročí budete moci alespoň výstavou foto-
grafií z nejlepších akcí, které u nás proběhly. Ta bude od 10. října 
přístupná v prostorách foyer v provozní době kavárny Bez konceptu 
101010. Za sebe Vám mohu slíbit, že i do budoucna Vás budeme 
nadále bavit, vzdělávat a umožníme Vám vidět naživo ty nejlepší 
interprety z divadelní a hudební branže.

Ing. Ivan Zimmel
vedoucí kulturního centra

10 LET PROVOZU 
KULTURNÍHO CENTRA 
VRATISLAVICE 101010

ZA 10 LET PROVOZU
1 500 AKCÍ
200 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ

7. 12. 2018
JANEK LEDECKÝ
Foto: J. Appeltauer

16. 7. 2019
KONCERT NA STŘEŠE, KAMIL STŘIHAVKA
Foto: O. Mrákota

31. 8. 2019
FESTIVAL VÍNA LIBEREC
Foto: A. Dreithaler

25. 8. 2018
PF BULL COMPETITION
Foto: P. Menclová

9. 1. 2020
DIVADLO VIZITA, JAROSLAV DUŠEK
Foto: J. Appeltauer



10

Vratislavický zpravodaj OBEC

Z celkového počtu osmačtyřiceti přihlášených projektů se naše rozhledna 
probojovala mezi šest staveb, které získaly nominaci v kategorii novo- 
stavby v rámci soutěže Karla Hubáčka o Stavbu roku 2020 Libereckého 
kraje. Rozhlednu jsme přihlásili také do celostátní soutěže, jejíž výsledky 
budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru ve čtvrtek 15. října tradičně 
v Betlémské kapli v Praze. 

Vedení obce

ROZHLEDNA NA CÍSAŘSKÉM 
KAMENI ZÍSKALA NOMINACI NA 
STAVBU ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Každý rok na jaře a na podzim nabízíme občanům Vratislavic možnost 
zdarma odložit odpad nadměrných velikostí do velkoobjemových kontej- 
nerů. V rámci podzimního úklidu jsme během září rozmístili kontejnery 
na šestatřiceti stanovištích. Našim občanům chceme nabídnout nad- 
standardní služby, a i když to v jiných obcích není běžné, kontejnery 
opakovaně vyvážíme, aby mohl přebytečný odpad odložit skutečně 
každý. Postupně tak bylo vyvezeno 93 plných kontejnerů, ve kterých 
skončilo na 134 tun nepotřebného odpadu. Ten by zaplnil nádobu 
o velikosti 1,5 rozhledny na Císařském kameni.   

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Abychom v maximální možné míře zajistili bezpečnost dopravního provozu 
v Donské ulici, nainstalovali jsme na křižovatce s ulicí Sladovnickou u kru-
hového objezdu dvě dopravní zrcadla. Řidiči tak budou mít při odbočování 
ještě lepší přehled o dopravní situaci.

Pavel Podlipný,
 vedoucí technického odboru

ODVEZLI JSME 134 TUN ODPADUDOPLNILI JSME DOPRAVNÍ ZRCADLA

V září jsme koupili nový traktor značky John Deere 2026 R, který 
nahradil původní Malotraktor LS. Po šesti letech denního užívání 
byla nutná jeho obměna, protože oprava provozních závad by se 
již finančně nevyplatila. Nový stroj budeme stejně jako ten původní 
využívat zejména během zimní údržby chodníků a v létě při sekání 
travnatých ploch k převozu nářadí nebo pokosené trávy. K novému 
traktoru je možné dokoupit další příslušenství, díky čemuž můžeme 
například zajistit další sekací stroj, vzhledem k tomu, že nám 
neustále přibývají plochy na údržbu.   

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

DO TECHNICKÉHO STŘEDISKA JSME 
POŘÍDILI NOVÝ TRAKTOR 
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Pro učitele i ostatní pracovníky vratislavické základní školy jsme v polovině 
září pořídili 1000 kusů ochranných respirátorů z nano materiálu. Aktuální 
situaci na naší škole neustále monitorujeme a jsme připraveni na ni dle 
potřeby bezprostředně reagovat.    

Vedení obce

ZAJISTILI JSME RESPIRÁTORY 
PRO UČITELSKÝ SBOR

ZÍSKALI JSME ROUŠKY 
PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU
Německá společnost Volksversand Versandapotheke sídlící v areálu 
bývalého Intexu věnovala zaměstnancům vratislavického úřadu dvě stě 
kusů ochranných látkových roušek. Těmi vybavíme pracovníky kulturního 
centra, infocentra, knihovny a sportovních areálů, kteří při výkonu povolání 
přijdou do styku se širokou veřejností. Děkujeme za Vratislavice!

Vedení obce

POKRAČUJEME 
V OPRAVÁCH KOMUNIKACÍ

OPRAVILI JSME HRACÍ 
PRVEK NA ROZCESTÍ

Také během září jsme pracovali na rekonstrukcích silnic v našem 
katastru. Vedle dílčích oprav výtluků jsme tentokrát zaměřili svou 
pozornost na Obvodní ulici, kde jsme zrekonstruovali povrch ko-
munikace po celé délce. V opravách vratislavických silnic budeme 
pokračovat až do konce října. 

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Po bezmála pěti letech od instalace prošel kompletní rekonstrukcí 
oblíbený hrací prvek v parku při Sportovním areálu Na Rozcestí. 
Hojně využívaná sestava s lanovými mostky, hradní věží a točitou 
skluzavkou vyžadovala od svého uvedení do provozu významnější 
výměnu jednotlivých komponentů, např. prken na mostcích 
a podestách. Herní sestava byla kompletně přebroušena 
a nově natřena transparentním lakem. Dětským prvkům po celém 
katastru obce věnujeme značnou péči. Cílem pravidelné údržby je 
snaha vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro aktivní hru dětí 
napříč celými Vratislavicemi. 

Vedení obce

OBVODNÍ PO OPRAVĚ

MGR. LIBOR RYGÁL - ŘEDITEL ZŠ
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ZVELEBUJEME NÁŠ HŘBITOV 
Pracovníci technického střediska věnují vratislavickému hřbitovu pravidel-
nou péči. V září jsme šetrnou metodou pískování kompletně vyčistili 
hřbitovní kapli v centrální části hřbitova. Zároveň jsme na přání občanů 
opravili obě ruční pumpy, které v poslední době už nevyhovovaly požadav-
kům návštěvníků. Pumpování bylo zejména pro starší občany náročné, 
a proto byla nutná jejich renovace. Místo mechanických pump jsme nain-
stalovali vodárny s novými pumpami, u kterých stačí otočit kohoutkem, 
aby tekla voda.   

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

KAPLE PŘED OPRAVOU

KAPLE PO OPRAVĚ

Rodný dům Ferdinanda Porscheho je po prázdninách plný 
novinek. Během podzimu čekají na návštěvníky v expozici dvě 
velké změny. Při příležitosti výročí 145 let od narození Ferdinanda 
Porscheho je vystavován vůz Porsche 356/1 Show Car, věrná 
kopie prvního sériově vyráběného vozu značky Porsche. Druhá 
novinka ukáže současné trendy v oblasti mobility. Více než 120 
let po průkopnických počinech Ferdinanda Porscheho se vysoce 
efektivní a ekologická elektromobilita prosazuje v širším měřítku. 
V rodném domě je proto nyní vystaveno pohonné ústrojí nového 
vozu značky ŠKODA – plně elektrického ŠKODA ENYAQ – 
modulární platforma pro elektromobily MEB. Během měsíce října 
se návštěvníci rodného domu mohou těšit i na návrat přednáš- 
kového cyklu Křižovatky techniky. 

KŘIŽOVATKY TECHNIKY POKRAČUJÍ
Zveme Vás do Rodného domu Ferdinanda Porscheho, kde pro 
Vás chystáme další přednášky z cyklu „Křižovatky techniky“. 
7. října 2020 povypráví Radoslav Svěcený o automobilu, 
ŠKODA 110 R Coupé, který se začal vyrábět na podzim 1970, 
tedy před padesáti lety. V závěrečné přednášce letošního roku 
21. října 2020 představí známý fotograf a komentátor Martin 
Straka historické okamžiky ze závodu 24 hodin v Le Mans. 
Před přednáškou Vás navíc může osobně provést stejnojmennou 
výstavou s jeho autorskými fotografiemi, které z tohoto 
legendárního závodu pořídil.

Mgr. Andrea Loučová, GKM-ŠKODA Muzeum

RODNÝ DŮM FERDINANDA 
PORSCHEHO PLNÝ NOVINEK
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V barokním interiéru vratislavického kostela Nejsvětější Trojice se 
v pátek 11. září už pošesté konal unikátní koncert, který zde vedení 
obce na konci léta každoročně pořádá. Tentokrát do Vratislavic přije-
la zpěvačka Dasha se svou doprovodnou kapelou Pajky Pajk. Během 
koncertu zazněly oblíbené skladby všech žánrů od popu přes funky, 
soul až k muzikálovým melodiím. Neopakovatelný zážitek přilákal do 
kostela na 230 návštěvníků.  

 Text: Kateřina Hladíková
Foto: J. Appeltauer

VRATISLAVICKÝM KOSTELEM 
ZNĚLY SVĚTOVÉ HITY
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Vážení spoluobčané,

rádi bychom se vyjádřili k nešťastným událostem, které nás v posledních 
dnech doprovázely. Velmi nás mrzí, že jeden ze tří vyšetřovaných lidí, kteří 
se přiznali k požárům balíků sena, byl náš člen a zároveň člen výjezdové 
jednotky. Bohužel chování jednotlivce nemůžeme nijak ovlivnit. Se 
členem byla okamžitě rozvázána smlouva a bude vyloučen i ze sboru. Ani 
ve snu by nás nenapadl tento scénář, že mezi námi může být někdo, kdo 
je takového činu schopen. Chování dotyčné osoby je samozřejmě neo- 
mluvitelné a věřte, že nyní všeho velmi lituje. Určitě si za své činy zaslouží 
trest, ten mu ale určí Policie ČR nebo soud. V mediích také proběhla 
informace, že požáry zapaloval kvůli vyšší odměně za výjezd. Dobro-
volní hasiči ale nejsou za výjezdy nijak finančně ohodnoceni, vše dělají 
ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Snažíme se vám vždy 
pomoct, jak u výjezdů, tak v situacích, ke kterým si nás zavoláte sami. 
Proto doufáme, že v nás neztratíte důvěru a pochopíte, že šlo pouze 
o jednotlivce. Děkujeme za pochopení, že nebudeme zveřejňovat jméno 
daného člověka. Děláme to kvůli jeho rodině, která o ničem nevěděla. 
Určitě pochopíte, že pro ně to byla ještě větší rána. Není tedy potřeba, 
aby s jeho činy byli do budoucna spojováni. 

Za SDH Vratislavice Nicole Rolantová

V druhé polovině srpna začali řádit ve Vra-
tislavicích žháři, kteří se zaměřili na stohy 
balíků sena. My, majitelé shořelých balíků, 
jsme na spoušť jen koukali a říkali si, co 
se to děje, a proč, člověk je bezmocný 
a jen čeká, co bude dál…
Chceme poděkovat. A to obecnímu úřadu 
a panu starostovi za finanční podporu 
a zřízení transparentního účtu. Ten by 
sám o sobě nepomohl, kdyby nebylo 
vás, kteří již velkoryse na účet přispěli 
nebo přispějí - také vám patří velké díky. 
Děkujeme i za psychickou podporu, 
která je v takových situacích důležitá, 
protože člověk ví, že není sám.
Po období, které nás vyčerpávalo 
fyzicky (nespavost, hlídkování u stohů 
sena – směny ve dne v noci), ale 
především psychicky (strach, bezmoc, 
podezřívání, zoufalství, pocit zmaru, 
ale i trápení nad otázkami o pohnut-
kách vedoucích ke žhářství, o vině, 
o nápravě …), nastává čas zklidnění, 
kdy se nám pomalu daří zajistit nové 
seno na zimu. Nyní si více uvědomu-
jeme důležitost sounáležitosti s lidmi, 
kteří jsou v naší bezprostřední blízkos-
ti - pomoc rodiny a nejbližších přátel, 
ale i pomoc lidí, které by naše svízel-
ná situace nemusela „pálit“. Víme, že 
až přijde čas, „dobro“ pošleme dál.

E. Dittrichová,
M. Zástěra, J. Čemus

VYJÁDŘENÍ VRATISLAVICKÝCH 
HASIČŮ KE ŽHÁŘI

VRATISLAVICKÉ POŽÁRY 
A PODĚKOVÁNÍ FARMÁŘŮ

DĚKUJEME,
ŽE JSTE POMOHLI NAŠIM 

FARMÁŘŮM

51 943 KČ
Bezprostředně po požárech jsme každému ze tří farmářů 
postižených žhářstvím věnovali jednorázovou podporu 20 tisíc 
korun a zřídili transparentní účet, na který mohli lidé do konce září 
zasílat finanční dary. Během jediného měsíce se podařilo vybrat 
neuvěřitelných 51 943 Kč, za které nyní mohou poškození farmáři 
nakoupit nové krmivo pro svá zvířata. Chtěli bychom poděkovat 
všem dárcům, kteří na pomoc vratislavickým farmářům přispěli.

Vedení obce
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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY 
VRATISLAVIC
Starosta Lukáš Pohanka v září přivítal v obřadní síni dvacet čtyři 
nových vratislavických občánků. Pro miminka byly připraveny dárkové 
poukazy v hodnotě 3000,- Kč, pamětní listy a další drobné dárky. 
Slavnostní dopoledne přítomným rodinám zpříjemnily děti z MŠ 
Lísteček pásmem písniček a básniček.

(red)

Nejmladší žáci naší základní školy každoročně v září zavítají na vra-
tislavickou radnici, aby se seznámili se starostou obce, ve které žijí. 
Také letos navštívilo téměř devadesát prvňáčků obřadní síň, kde jim 
pan starosta Lukáš Pohanka spolu s ředitelem základní školy Mgr. 
Liborem Rygálem a jejich třídními učitelkami popřál hodně štěstí na 
cestě za vzděláním a každému věnoval knížku z edice První čtení 
„Chobotem sem, chobotem tam“ autorky Ivony Březinové.

(red)

STAROSTA POZVAL PRVŇÁČKY 
NA RADNICI

1. B

1. C

1. D
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HARMONIZAČNÍ VÝLET TŘÍDY 3.B
Slunečné páteční dopoledne 11. září jsme využili s dětmi třídy 3.B 
k pěšímu výletu po okolí Vratislavic a Proseče nad Nisou. Hry 
v přírodě a soutěžení pomohly ke stmelení nového třídního kolektivu. 
V tom nám pomáhala i naše školní psycholožka paní Eva Véle. Náš 
výlet jsme společně ukončili v cukrárně, kde jsme si dopřáli sladkou 
odměnu.

Mgr. Věra Šnajdrová, tř. učitelka

Kam na střední školu? Aby žáci mohli tuto otázku zodpovědět, 
musí nejprve přemýšlet o své budoucí profesi. Proto jsme se 
s žáky devátého ročníku vydali do liberecké iQLANDIE na akci „Živá 
knihovna povolání“. Na různých stanovištích se žákům představily 
firmy z Liberce a okolí, kde si mohli vyzkoušet zajímavé profese. 
Dozvěděli se, co obnáší práce například obchodníka ve firmě Preci-
osa a.s., zdravotní sestry a zdravotního laboranta v liberecké nemoc-
nici, elektrikáře v ČEZu nebo technologa v liberecké Magně. Na 
stanovištích mohli žáci klást otázky přímo konkrétním zaměstnancům 
jmenovaných firem. Cílem akce bylo seznámit žáky posledních ročníků 
s reálnou praxí v rámci kariérového poradenství naší školy. 

Mgr. Markéta Pacltová, Mgr. Lucie Marhoulová

Využili jsme pěkného podzimního počasí a na školním pozemku zahrad-
ničili. Vzhledem k tomu, že jsme seli a sázeli až v květnu, sklidili jsme 
alespoň květiny, které si žáci a žákyně odnesli domů pro radost. 

Mgr. Zuzana Vraná

Naši čerství šesťáci se již tradičně vydali na společný sezna- 
movací výlet, tentokrát na Císařský kámen, kde jsme společně 
objevili, že i nedaleko rušného centra se dá objevit klid a krásná 
příroda. Čekala nás cesta přes naučnou stezku Mojžíšův 
pramen, Milíře, až k našemu cíli rozhledně Císařský kámen.  
Nově zrekonstruovaná rozhledna nám nabídla krásný výhled do 
krajiny. Viděli jsme Ještěd, Trosky, Bezděz a další jiné domi-
nanty. Počasí přálo turistice, sportovním i společenským hrám, 
díky kterým jsme stmelili náš kolektiv. Šesťáci se ukázali jako 
velmi odolní turisté, kteří se umí vypořádat s různými nástrahami 
terénu. Přejeme jim hodně zdaru ve škole i v budování přátel-
ských vztahů.  

Mgr. Veronika Černá

PRVNÍ SPOLEČNÝ VÝLET ŽÁKŮ 
6. ROČNÍKŮ

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ

PODZIMNÍ SKLIZEŇ
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ŘÍJEN 
VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
TÝDEN KNIHOVEN 2020
Naše knihovna se tradičně na 
začátku října připojí k ce-
lostátní akci Týden knihoven. 
Termín konání je 5. - 9. 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“ – od-
puštění poplatků za upomínky. 
Jako malý dárek k Týdnu knihoven 
jsme opět pro všechny čtenáře 
vratislavické knihovny připravily zábavné luštění. Letos každý, kdo 
vyluští připravenou křížovku s tajenkou, dostane za odměnu müsli 
tyčinku. Všechny správně vyluštěné tajenky zařadíme do slosování 
o knižní ceny!

ROUŠKY V KNIHOVNĚ 

Od čtvrtka 10. 9. 2020 se v souladu s nařízením Ministerstva 
zdravotnictví ČR vrací povinnost nošení roušek či jiných ochranných 
pomůcek zakrývajících nos a ústa ve všech vnitřních prostorách 
knihovny. Děkujeme! 

ČTENÁŘSKÝ KLUB BUBO 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme musely zrušit 
první setkání nového Čtenářského klubu Bubo, které mělo proběh-
nout 5. 10. 2020. O náhradním termínu vás budeme informovat. 
Děkujeme za pochopení.
Knižní novinka k Týdnu knihoven – vítěz 19. ročníku 
Magnesia Litera - "Kniha roku" a "Naučná literatura":

Jan Žižka, Život a doba husitského válečníka, Petr Čornej, 
Paseka, Praha / 844 stran
V rozsáhlé monografii zúročuje Petr Čornej své celoživotní bádání 
v oblasti dějin českého středověku. Přestože v celku jeho dosavad-
ních knih jde o vůbec první životopis, z jeho starších prací víme, že 
jej povaha historických osobností, jejich charakter, motivace jednání 
a dobová mentalita přitahovaly vždy. Ve své nejnovější práci Čornej 
čtenářům názorně a přitom čtivě ukazuje obtížnost práce historika, 
který se často musí vyrovnat s nedostatkem písemných pramenů. 
Otevřeně přiznává, že na některé otázky historik nemůže nabídnout 
jednoznačné odpovědi, a proto předkládá hned několik možných 
cest, jimiž se osudy husitského válečníka mohly ubírat. Zvláště 
poutavá jsou jeho líčení v pasážích, kde se může opřít o své před-
chozí výzkumy, jako je tomu v případě jeho důvěrné znalosti husitské 
Prahy. Jedinečný je rovněž autorův vhled do středověkého myšlení, 
jakož i analýza proměny struktury pozdně středověké společnosti či 

detailní průzkum mocenských vztahů. Čornejův Žižka navíc není jen 
historickou osobností, jejíž životní cesta se uzavřela u Přibyslavi roku 
1424. Ve své práci sleduje i proměny jeho obrazu v historické paměti 
a to, jak byla osobnost husitského vojevůdce využívána v pozděj- 
ších politických a kulturních sporech. Kniha Jan Žižka zaujme i svou 
výtvarnou podobou a obrazovou složkou, jež podtrhuje autorovu 
snahu (a schopnost) vykročit mimo úzký okruh znalců a oslovit širší 
čtenářské publikum.

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

PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM 
PODZIMNÍČKEM ZA POKLADY LESA
V pondělí 21. září proběhla první akce v rámci projektu Férové 
školy II. na podporu spolupráce MŠ a ZŠ pod názvem „Putování se 
skřítkem Podzimníčkem za poklady lesa“. Akci podobnou 
stopované vymyslela naše MŠ Sídliště pro své předškoláky z třídy 
Kuřátek. Poprosila o pomoc a účast paní učitelku Mgr. Michaelu 
Pospíšilovou s třídou 2.A ze ZŠ Vratislavice. Školáci s paní učitelkou 
a skřítkem Podzimníčkem připravili a vyznačili trasu vratislavickým 
lesoparkem se znalostními úkoly týkajícími se lesa. Děti z Kuřátek se 
svými učitelkami stopovaly skřítka a vzorně plnily všechny úkoly jako 
poznávání stromů – plodů - zvířátek, stavěly domečky, házely šiškami 
na cíl nebo zpívaly písníčky o lese. Skřítek Podzimníček všem 
dětem na konci putování za odměnu odkryl svůj poklad schovaný 
v lese. Děkujeme třídě 2.A a paní učitelce Pospíšilové za spolupráci 
a krásně prožité dopoledne.

Daniela Petrová, MŠ Sídliště
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Vážení návštěvníci,
vzhledem k možným změnám vládních nařízení prosím sledujte 
naše webové stránky www.vratislavice101010.cz pro aktuální 
informace. Děkujeme za pochopení.

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

Ve čtvrtek 17. září se v Parku Nové Vratislavice sešli vratislavičtí 
senioři ke společnému grilování. Vedle skvělého jídla a pití zpříjem-
nila odpoledne oblíbená country kapela pana Procházky.

(red)

SETKÁNÍ SENIORŮ V PARKU 
NOVÉ VRATISLAVICE 

MO Vratislavice n. N. a Komise komunitního plánování připravuje 
pro naše seniory různé aktivity sloužící pro potkávání a setkávání 
a jednou z nich je i každoroční kulturní oslava důstojného stáří, která 
se koná na celém světě právě 1. října a nazývá se Den Seniorů.Vloni 
nás v tento den pobavil populární komik Jiří Krampol, letos podla 
volba na známého moderátora Jana Rosáka. V sále se od 16-ti 
hodin sešlo na sedmdesát vratislavických seniorek a seniorů, aby 
společně vyslechli vtipné a veselé historky ze života oblíbeného 
rozhlasového hlasatele a televizního průvodce zábavných a nauč- 
ných programů. Dvouhodinový program byl doplněn melodiemi jak 
operního, tak i populárního žánru předvedené operním zpěvákem 
panem Pečenkou. Nakonec jsme si všichni společně zazpívali "Není 
nutno, není nutno, aby bylo příliš veselo, hlavně nesmí býti smutno, 
natož aby se brečelo...", což pro současnou dobu platí dvojnásobně. 
Těšíme se na další akci pro seniory, kterou by měla být "Mikulášská" 
a věříme, že se na ní ve zdraví potkáme.

Mgr. Vladimíra Hoření

OSLAVY DNE SENIORŮ V "DESÍTKÁCH"

FILMOVÝ KLUB: 3BOBULE

Pokračování úspěšné letní komedie. V hlavních rolích Tereza Ramba a 
Kryštof Hádek. Komedie – ČR – 2020 – 101 minut.

21. 10. od 19:30 hod.
Vstupné:   70 Kč

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

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.

20. 10. od 19:30 hod.
Vstupné: 430 Kč
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JUBILANTI
ZÁŘÍ 2020

70 let
Anna Töglhofer
Alena Příhonská
Zdeněk Hudec

Zdeněk Studnička
Blažena Klopánová

Věra Komárková
Marie Topičová

   75 let
Božena Koláčná 

Ludmila Holmanová
Marie Hurtová

Rudolf Martinka
   80 let 

Anna Kuchařová
Ctibor Fürst

  94 let 
Václav Škoda         

 

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

7. 10. 2020 
ODJEZD 7:00

Restaurace Svoboda
Klodsko – Polanica a Kudova zdroj
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2
pozn.: autobusový zájezd Polsko

14. 10. 2020 
ODJEZD 9:30

ČSAD Liberec, Sobotka
vedoucí paní Ondrová, náročnost 2

21. 10. 2020 
ODJEZD 7:00

Restaurace Svoboda
Říp – Roudnice nad Labem – Mělník 

vedoucí pan Ročňák, náročnost 2
pozn.: autobusový zájezd 

28. 10. 2020 
ODJEZD 7:30 

ČSAD Liberec
Mníšek – Krásná Studánka

vedoucí paní Beranová, 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

Situace v prvním pololetí letošního roku nepřála aktivitám nejen 
seniorů, rozhodli jsme se tedy zájezdy přeložit na pololetí druhé. 
Jako první akce byl třídenní zájezd do Vranova nad Dyjí a jeho 
okolí. První zastávkou bylo město Třebíč, kde je jedna z mála 
zachovalých židovských čtvrtí, navíc v roce 2003 zapsaná do 
seznamu světového dědictví UNESCO. Odtud jsme pokračova-
li do Jaroměřic nad Rokytnou s krásným barokním zámkem 
přezdívaným „moravské Versailles“. Po prohlídce interiérů 
a přilehlého parku jsme pokračovali do Moravských Budějovic, 
kde jsme si prohlédli historickou část města. Putování jsme 

PRVNÍ ZÁJEZD SENIORŮ 
Z VRATISLAVIC NAD NISOU

ukončili u Vranovské přehrady, kde jsme byli ubytovaní ve velmi 
hezkém Penzionu M. Další den jsme věnovali prohlídce samot-
ného Vranova nad Dyjí, který jsme si prošli pěšky a navštívili 
nádherný zámek stojící vysoko nad zákruty Dyje. Někteří navštívili 
Muzeum prvorepublikových pevností střežících hranice s Rakou- 
skem, tehdy součásti Velkoněmecké říše. Poté jsme se rozdělili 
na dvě skupiny. Ta větší přejela autobusem do obce Čížov, kde je 
zachována část tzv. „železné opony“ a odtud pokračovala pěšky, 
menší skupina absolvovala pěšky celou cestu z Vranova kaňo-
nem Dyje. Společným cílem bylo nejmenší rakouské městečko 
Hardegg se stejnojmenným hradem, které jsme viděli jako na 
dlani z vyhlídky, na kterou jsme odbočili při sestupu do údolí Dyje. 
Za turistický výkon jsme se odměnili v nedalekém městě Retz 
známém svými oslavami vinobraní, kde jsme si dopřáli výborný 
štrúdl a vídeňskou kávu melange. Po návratu domů jsme neopom-
něli navštívit vinný sklípek v obci Šatov na ochutnávku místního 
výborného vína. Poslední den jsme se při cestě k domovu vydali 
do Brna, zde vystoupili na hrad Špilberk, poté pak přes katedrálu 
na Petrově sešli do centra města. Kolem divadla Husa na prováz-
ku jsme se dostali na náměstí Zelný trh, kde místní pěstitelé 
prodávají nejen zelí, ale i ostatní produkty jižní Moravy. Po indi-
viduální prohlídce centra města jsme se vydali k domovu, kam 
jsme se vrátili sice unavení, ale bohatší o krásné zážitky. Doufáme, 
že se tak podaří nejen další zájezdy, ale i výlety, které jsme si pro 
letošní podzim připravili.

Antonín Ročňák
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Přijměte pozvání vratislavických včelařů na přednášku 
 
 

Ing. Jozef Salaj 
Racionalizace včelaření 

 
 

Pátek 6. listopadu 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 4. 11. 2020  

na účet číslo 242718314/0300, do zprávy pro příjemce  
uveďte své jméno a příjmení. 

 
 

Na vaši účast se těší  
Jozef Salaj a včelaři z Vratislavic 
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USPOŘÁDALI JSME BĚH
NAD VRCHOLKY
VRATISLAVIC NAD NISOU
6. ročníku vratislavického běžeckého závodu Kaiser Josef na rozhlednu 
Císařský kámen se v neděli 20. září zúčastnilo více než 100 běžců. Hlavní 
závod na 5 km měl 250 m převýšení a zakončilo ho 112 schodů na vrchol 
rozhledny. Připraveny byly i dětské kategorie, juniorskou část závodu 
vyhráli Mikuláš Drozd a Mikuláš Rafaj, mezi ženami suverénně zvítězila 
Helena Daďourková a mužským šampionem se stal Miroslav Balatka.

Text: Kateřina Hladíková, Foto: Runbo
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PRVNÍ ÚSPĚCHY
VOLEJBALOVÉ MLÁDEŽE

MKDUO

Po beachvolejbalové sezóně začínáme volejbalovou halovou sezónu. 
Starší žákyně mají pokaždé dvoutýdenní soustředění na přelomu prázd-
nin a začátku školního roku. To se projevilo úspěšnými kvalifikacemi na 
krajských soutěžích. Starší žákyně se umístily mezi nejlepšími v kraji. 
Naše kadetky si vybojovaly v souboji se staršími juniorkami (kadetky a 
juniorky mají společnou krajskou soutěž) druhou výkonnostní skupinu. 
Starší žákyně budou svou pozici obhajovat v neděli 11. října, kadet-
ky v sobotu 24. října. Oba turnaje proběhnou v domácím prostředí v 
tělocvičně ZŠ, tak přijďte naše dívky povzbudit. 
Mladší žákyně čekala kvalifikace 27. září ve Varnsdorfu. Ty bohužel začaly 
trénovat později, kvůli složitější zdravotní situaci. Míčovky (nejmladší 
naše skupina) začnou snad trénovat od 12. října. 

MČR v beachvolejbalu v Opavě na konci srpna se výsledkově 
nepovedlo. V semifinále MKduo (M. Kvapilová a M. Kubíčková) nejtěsněji 
prohrálo v tie-breaku 15:13 s naší nejlepší dvojicí Sluková, Hermannová. 
Pak bohužel  stejným výsledkem děvčata prohrála v boji o 3. místo. 
Zde se dle mého názoru zřetelně projevila nepřítomnost trenéra, kterého 
MKduo nyní hledá. Podobný průběh mělo i ME v Jurmale, kde MKduo 
po postupu ze skupiny skončilo v 1. kole play-off (celkové 17. místo), 
zase kvůli těsným prohrám v koncovce setů (18:20, 23:25) proti fran-
couzskému týmu. Sluková s Hermannovou vybojovaly na ME 4. místo. 
Škoda, medaile byla blízko, nicméně jde o potvrzení, že naše nejlepší 
dvojice patří mezi evropskou a světovou špičku. Více informací, fotek 
a výsledků na www.beachvratislavice.cz

Jan Kvapil

Na fotce jsou úspěšné žákyně a kadetky zleva stojící: 
L. Ruckensteinerová, M. Ďuroňová, N. Ďuroňová, B. Straková, 
T. Šebelíková, A. Daňhelová, J. Herešová, zleva dole: J. Dousková, 
V. Bursová, N. Rychnová, E. Sedlaříková Maestro-motion má za sebou nábor, ale během října stále nabíráme 

nové tanečníky, takže kdo by měl zájem se k nám přidat a nestihl náš 
nábor, tak stačí přijít na lekci, vyzkoušet si ji a vyplnit přihlášku. Nabízíme 
nesoutěžní i soutěžní složky pro všechny věkové kategorie. V hodině 
rozvíjíme hudební cítění, kreativitu, pohyb, umět se nebát vlastního projevu 
a najít svůj taneční styl. Vše se o nás můžete dozvědět na naších webo- 
vých stránkách www.maestro-motion.cz. V září jsme začali s tréninky 
se soutěžními složkami a v říjnu s MŠ a kurzy. Každý měsíc pořádáme 
taneční workshopy s nejlepšími lektory z české taneční scény, aby se děti 
mohly rozvíjet a učit nové taneční styly a techniky. Naším prvním hostem je 
Fanda Čech, který patří mezi nejvyhledávanější tanečníky české komerční 
scény. Mohli jste ho vidět tančit v televizních pořadech jako The Voice, 
SuperStar, StarDance apod. Druhá skvělá lektorka je Alena Karlovská ze 
skupiny The F.A.C.T.. Je výbornou choreografkou a tanečnicí, která má 
svůj specifický styl. Doufáme, že letos vše proběhne bez problémů 
a těšíme se na skvělý protančený rok. 

Eunika Rucká Šimberská, DiS.

MAESTRO-MOTION 
ODSTARTOVALO SEZÓNU

PLAVKYNĚ PECHOVÁ ÚSPĚŠNĚ 
ZAKONČILA LETOŠNÍ SEZÓNU
Vratislavická dálková plavkyně Markéta Pechová se na konci září zúčastnila 
posledních závodů Českého poháru v dálkovém plavání. Během letošní 
sezóny posbírala řadu cenných kovů a celkově se v českém poháru umísti-
la na 19. místě z devadesáti osmi žen. 

(red)
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MAESTRO-MOTION 
ODSTARTOVALO SEZÓNU

EDUCA BUDE
online

POŘADATELÉ

Nová sezóna 2020/21 nám začala již v srpnu a od té doby jsme odehráli 
již několik utkání ve všech kategoriích. V této sezóně se nám podařilo ob-
sadit celé portfolio týmů od nejmladších přípravek přes žáky a dorost, kde 
hraje jak U17, tak i U19 až po muže. Zde nám hraje naše Áčko krajskou 
I.B třídu a Béčko III. třídu dospělých. U Áčka došlo k výměně trenéra 
a od letošní sezóny je hlavním trenérem Vratislav Sém.  Budeme rádi, když 
vás uvidíme na některém z našich domácích, ale i venkovních zápasů, kde 
můžete podpořit naše hráče. Stále také probíhá nábor nových hráčů do 
všech kategorií. 

Marek Hoffman

NOVÁ SEZÓNA FOTBALISTŮ 
TJ JISKRA

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd   1 3.2.2020   13:11:29
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