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VRATISLAVIČÁCI,

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

nadešel advent, což je pro mnoho z nás čas rozjímání
a příprav na Vánoce. Je to ale také období, kdy
musíme zvládnout poslední úkoly, které jsme si do
konce letošního roku předsevzali. V rámci našich
projektů na tom usilovně pracujeme a věřím, že se
nám to také letos podaří.

Úřední hodiny pro veřejnost byly
omezeny na pondělí a středu:
9:00 –11:00 a 14:00 –17:00

Jedním z takových projektů, který se nám před koncem
roku podařilo dokončit, je renovace prostoru za
úřadem. Původní opěrná zeď u bočního schodiště se začala bortit, a tak jsme přistoupili
k celkové rekonstrukci tohoto prostranství. Vzniklo zde nové schodiště, které je z důvodu
větší bezpečnosti pro chodce nasvícené a vyhřívané. Na schodech se tak v zimě nebude
tvořit námraza. Celkový dojem umocní na jaře ještě zatravnění a vysázení okrasných rostlin.
I přes komplikace v rámci stavebních prací a prodloužení termínu realizace věřím, že se Vám
nová podoba tohoto místa bude líbit.
Na příchod zimy jsou připraveni pracovníci technického střediska. Veškerá technika prošla
přes léto potřebnou údržbou, nakoupili jsme dostatek posypových materiálů a tak pro Vás
budeme i letošní zimu pečlivě udržovat silnice a chodníky.
V našich úvahách ale nekončíme s posledním prosincovým dnem, ale činíme rozhodnutí
i k projektům, které se vztahují k roku příštímu. Jedním z takových rozhodnutí bylo vypsání
dotačních programů na podporu sportu, kultury a sociální oblasti ve stejné výši jako
v minulém roce. Nechtěli jsme jít cestou mnoha jiných úřadů, kde se s ohledem na přijímání
úsporných opatření krátí i finance na dotační podporu. Úspory samozřejmě plánujeme také,
ale v jiných oblastech. A naopak si myslíme, že sport, kulturu a sociální projekty je nutné
podpořit právě v téhle specifické době. Veškeré informace o tom, jak můžete o dotace
žádat, naleznete v tomto čísle zpravodaje a na našich webových stránkách.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál krásný adventní čas. Mrzí mě, že jsme se letos
nemohli setkat a popovídat si při tradiční akci rozsvícení vánočního stromečku. Stromeček
ale v atriu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 svítí a s ním také rozšířená vánoční
výzdoba. Užijte si tedy magickou atmosféru Vánoc v našich Vratislavicích.
Přeji Vám krásné prožití svátků, hodně pohodové atmosféry, klidu a do nového roku hodně
štěstí a všem hlavně hodně zdraví!
Váš starosta
Lukáš Pohanka

Upřednostníme elektronickou komunikaci
(telefon, e-mail), v jejímž rámci pro Vás
budeme k dispozici ve stejném rozsahu
jako doposud.

KONTAKTY:
adresa:
Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50
463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 810-811
e-mail: vratislavice@vratislavice.cz
web: www.vratislavice.cz
Technické středisko Vratislavice n. N.
tel.: 485 161 077 nebo 775 080 702

KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE
tel.: 737 278 809 nebo 156
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Upravené prostranství za vratislavickým úřadem
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Vánoční výzdoba atrium KC
2x Foto: Jaroslav Appeltauer
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INFO
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SANITÁRNÍ DEN NA ÚŘADU
Ve středu 23. prosince bude Úřad Městského obvodu Liberec –
Vratislavice nad Nisou občanům k dispozici pouze do 12 hod. a ve
čtvrtek 31. prosince bude z důvodu sanitárního dne pro veřejnost
uzavřen. Děkujeme za pochopení!
Vedení obce

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.

KONTAKTUJTE NÁS:

POJĎTE S NÁMI PRACOVAT
PRO VRATISLAVICE
Tajemník Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkcí

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT
KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
a
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT
NA TECHNICKÉM ODBORU
Bližší informace najdete na
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista,
na telefonním čísle 482 428 810 nebo
na vratislavice@vratislavice.cz

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 14. prosince od 9:00 do 11:00 hod.,
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny
jsou 11. ledna a 8. února. Více informací naleznete na
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 16. prosince
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 13. ledna a 17. února.

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 21. 12. 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!
Správná odpověď na listopadovou otázku byla kovová konstrukce
rozhledny na Císařském kameni.
(red)
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V ROCE 2021 PODPOŘÍME SPORT, KULTURU
A SOCIÁLNÍ OBLAST ČÁSTKOU 700 000,- KČ
I přes složitou situaci, kterou nám způsobila covidová pandemie, jsme se rozhodli, že opět v plném rozsahu finančně podpoříme činnost organizací, které ve Vratislavicích dlouhodobě
pracují s dětmi, mládeží či seniory. Velmi si jejich práce vážíme
a je pro nás důležité, aby podobné projekty mohly i díky dotacím
od městského obvodu dál fungovat. Stejně jako v minulých

letech jsme vypsali tři programy, na podporu pravidelné činnosti organizací, na jednorázové akce organizací i osob a také
na podporu individuálních projektů v oblasti sportu, kultury
a sociální oblasti. Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou na svém listopadovém zasedání
schválilo následující dotační programy pro rok 2021:

1.2

1.1
PROGRAM PODPORY PRAVIDELNÉ
CELOROČNÍ ČINNOSTI ČLENŮ
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ DĚTÍ
A MLÁDEŽE DO 18 LET

1.3
PROGRAM PODPORY
CELOROČNÍCH AKTIVIT
ORGANIZACÍ A ORGANIZOVANÝCH
SKUPIN

PROGRAM PODPORY VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT

předpokládá se četnost aktivit minimálně
1x za týden

předpokládá se četnost aktivit minimálně
1x za měsíc

předpokládá se jednorázové využití podpory
pro časově vymezené akce nebo projekty

celkový objem pro rok 2021: 400.000,- Kč
dotace na jednoho člena:
1.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace: jedna

celkový objem pro rok 2021: 150.000,- Kč
dotace na jednotlivou žádost: 50.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace: jedna

celkový objem pro rok 2021: 150.000,- Kč
dotace na jednotlivou žádost: 20.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace:
dvě

omezení ve vztahu k ostatním programům:

omezení ve vztahu k ostatním programům:

v případě žádosti v programu 1.1
nelze současně žádat v programu 1.2,
lze současně žádat v programu 1.3.

v případě žádosti v programu 1.2
nelze současně žádat v programu 1.1,
lze současně žádat v programu 1.3.

Harmonogram dotačních programů v roce 2021
lhůta pro podání žádosti:
vyhodnocení žádosti:
lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
oznámení o schválení přidělení dotace:
poskytnutí dotace:
příjem vyúčtování dotace:

od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021
od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021
od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021
do 30 dnů od rozhodnutí o přidělení orgánem MOV
do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
31. 12. 2021

Administrace programu a dotazy
Bc. Lukáš Kajínek
kajinek.lukas@vratislavice.cz
tel.: 482 428 831, 774 774 614
Městský obvod Liberec - Vratislavice n. N.
Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30

Veškeré další potřebné informace naleznete zde https://www.vratislavice.cz/prakticke-informace/dotace-a-prispevky.
Vedení obce

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Čtvrté a zároveň letošní poslední jednání
zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice
nad Nisou se uskutečnilo ve středu 11.
listopadu v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Jednání se
zúčastnili všichni zastupitelé. Představitelům obce bylo ke schválení předloženo
devatenáct bodů, přičemž hlavním
projednávaným materiálem byl rozpočet
na rok 2021.
V úvodu zasedání byli zastupitelé seznámeni
s informacemi finančního výboru. Dalším bodem
4

programu bylo 3. rozpočtové opatření roku
2020. Hlavním projednávaným materiálem
listopadového jednání byl návrh rozpočtu na
rok 2021, který zastupitelstvo schválilo.
Představitelé Vratislavic rovněž odsouhlasili
investiční plán obce na roky 2022 – 2024
a odúčtování nákladů na přípravu projektů,
které se nebudou realizovat. Dále byli seznámeni s výročními zprávami vratislavických školek
a ZŠ Vratislavice za uplynulý školní rok. Poté byl
projednán návrh dotačních programů financovaných z rozpočtu pro rok 2021. Zastupitelstvo
se věnovalo i převodům, prodejům a výkupům

pozemků. Zároveň byl představen obsahový plán
činnosti Rady a Zastupitelstva Městského obvodu
Liberec – Vratislavice nad Nisou na první pololetí
příštího roku a v závěru zasedání zazněly informace kontrolního výboru a podněty a připomínky
zastupitelů.
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

OBEC

Vratislavický zpravodaj

UPRAVILI JSME PROSTRANSTVÍ
ZA VRATISLAVICKÝM ÚŘADEM

Podél schodiště vedoucího z parkoviště u kulturního centra k prodejnám
v Tanvaldské ulici se v minulém roce začala bortit opěrná zeď. Tu jsme
kvůli bezpečnosti chodců prozatímně zabezpečili. Avšak nejvhodnějším
řešením této situace byla celková oprava kamenné stěny. Rozhodli jsme
se proto pro revitalizaci celého prostranství za budovou úřadu, jejíž
součástí bylo kromě výstavby nové betonové opěrné zdi také zbudování
nového schodiště a rampy pro hendikepované nebo matky s kočárky.
Zároveň jsme vyměnili lampy veřejného osvětlení. Celý prostor je bezbariérový a vznikla zde bezpečná spojnice pro pěší jdoucí z ulice Nad
Školou do obchodů v Tanvaldské ulici, kteří dříve obcházeli úřad z druhé
strany, kde není chodník a na úzké silnici hrozilo chodcům nebezpečí.
Během jarních měsíců ještě vysadíme novou zeleň.
Vedení obce
Foto: Jaroslav Appeltauer, MO

PŘED OPRAVOU

PO OPRAVĚ
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VÁNOČNÍ STROM
JSME LETOS
MUSELI ROZSVÍTIT
NETRADIČNĚ

V posledním listopadovém týdnu jsme jako každý rok do atria Kulturního centra
VRATISLAVICE 101010 umístili vánoční strom, který jsme získali od soukromého
dárce z liberecké Horské ulice. Za současných podmínek ale bohužel nebylo možné
uspořádat tradiční akci pro veřejnost. Zvolili jsme proto videopřenos rozsvícení
stromečku prostřednictvím FB profilu městského obvodu. Chtěli bychom poděkovat
za pomoc při tvorbě videa Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou, kteří
nám zapůjčili vysokozdvižnou plošinu a asistovali během natáčení. Velmi nás mrzí, že
jsme se letos nemohli setkat a společně si vychutnat předvánoční atmosféru. Přesto
věříme, že si adventní čas užijete i díky krásné vánoční výzdobě, kterou jsme pro Vás
v ulicích Vratislavic přichystali a letos opět o trochu rozšířili.
Vedení obce
Foto: Jaroslav Appeltauer

KAŽDOROČNĚ ROZŠIŘUJEME
VÁNOČNÍ VÝZDOBU VRATISLAVIC

6

Abychom umocnili slavnostní atmosféru Vánoc, tradičně zdobíme
centrum naší obce rozmanitými světelnými dekoracemi. Stejně jako
v minulých letech září na hlavních tazích Vratislavicemi ozdoby ve tvaru
sněhových vloček a komet. Nasvícena je Tanvaldská ulice od lékárny až
k čerpací stanici, Dlouhomostecká ulice od křižovatky s Tanvaldskou
k cukrárně, část ulice Nad Školou, úsek od lékárny po nájezd na
rychlostní silnici a od křižovatky směrem k domovu seniorů. Ozdobeno
je i kulturní centrum, lampy v zámeckém parku a loni jsme zakoupili nové
dekorace na budovu úřadu. Vánoční svítidla jsme letos doplnili také
v nově zbudovaném parčíku u lékárny. Vánoční výzdoba se ve Vratislavicích rozzářila v sobotu 28. listopadu a svítit bude každý den spolu
s veřejným osvětlením.
Vedení obce

OBEC
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POŘÍDILI JSME NOVOU TOALETU
DO LESOPARKU
Nově vznikající sportoviště nad hasičárnou a prolézací hrad
v lesoparku nemají v rámci regionu konkurenci, návštěvníci je
navíc mohou využívat zcela zdarma, a proto si je lidé velmi oblíbili
a tráví zde spoustu času. Z toho důvodu zde bylo potřeba zajistit
také hygienické zázemí. Pořídili jsme proto toaletu vybavenou
umyvadlem. Ta bude lidem k dispozici za symbolický poplatek
10 Kč, který provedou prostřednictvím platební karty nebo
odesláním SMS. Pro bezhotovostní úhradu jsme se rozhodli kvůli
tomu, aby kasička nelákala různá individua ke krádeži. Toaletu,
která se otevře teprve až po provedení platby, jsme zvolili z toho
důvodu, abychom předešli jejímu poničení a zároveň ji zachovali
v čistotě.

PARK NOVÉ VRATISLAVICE
SE NA ZIMU UZAVŘE

Vedení obce

V zimním období od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 nebude areál
Parku Nové Vratislavice přístupný veřejnosti. Park musí být
uzavřen z důvodu komplikované zimní údržby povalových chodníků a nemožnosti zajistit na nich bezpečný provoz. Dále tento čas
využijeme na potřebné opravy a údržbu parku. Ve Vratislavicích ale
máme řadu dalších veřejných parků, kde mohou lidé aktivně trávit
volný čas. I v zimních měsících pravidelně udržujeme zámecký park
a lesopark v centru obce nebo mohou občané využít například
lesopark při ulici Seniorů.
Vedení obce
Foto: Radek Drbohlav

UPRAVILI JSME LESOPARK
V ULICI SENIORŮ
Lesopark v ulici Seniorů, který jsme pro naše občany vybudovali před
pěti lety, pravidelně udržujeme. Letos jsme zde na základě dendrologického posudku pokáceli několik stromů a prořezali větve, které
by mohly ohrozit občany. Celý lesopark jsme také důkladně vyčistili.
Naleznete zde mokřad se dvěma tůněmi, kterým vede dřevěný povalový
chodník a dále pokračuje perková pěšina.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska

VYLEPŠUJEME SPORTOVNÍ AREÁL
NAD HASIČÁRNOU
Těší nás, že si nově vybudovaný park pro cyklisty velmi rychle našel řadu
příznivců. Areál chceme do budoucna rozšířit ještě o další sportoviště.
Aktuálně pracujeme na projektu parkourového parku. Během listopadu
jsme zde ve spolupráci s předním českým krajinným architektem Ferdinandem Lefflerem zahájili také výsadbu zeleně. V rámci první etapy jsme
vysadili 130 stromů a 220 keřů. V té souvislosti jsme v areálu provedli dva
vrty do hloubky 60 m, abychom získali podzemní vodu k zavlažování.
Vedení obce
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1200 METRŮ VRATISLAVICKÝCH
SILNIC MÁ NOVÝ POVRCH
První fázi letošních oprav vratislavických silnic jsme zahájili v květnu
rekonstrukcemi výtluků ve vratislavických ulicích. Bezprostředně
jsme navázali celoplošnými opravami vozovek v ulicích Zavřená,
Prosečská, Obvodní, Sladovnická a opravili jsme také část komunikace v ulicích Sedmidomky a Kunratická. Během tohoto roku jsme
nový asfaltový povrch položili na více než 1.2 km silnic.
Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

OBVODNÍ PO OPRAVĚ

ZAVŘENÁ PO OPRAVĚ

SLADOVNICKÁ PO OPRAVĚ

PROSEČSKÁ PO OPRAVĚ

SEDMIDOMKY PO OPRAVĚ

SPRÁVNÝM PARKOVÁNÍM
USNADNÍTE ZIMNÍ ÚDRŽBU OBCE
Chtěli bychom požádat řidiče, aby zejména na sídlištích neparkovali
v místech, kde jejich vozy brání plynulosti a efektivnosti zimní údržby.
S největšími problémy se potýkáme v blízkosti křižovatek, ale také
všude tam, kde část auta zasahuje do prostoru chodníku. Kvůli
vyhýbání a složitému manévrování při úklidu sněhu může být poškozena jak technika zimní údržby, tak také vozidla, která na komunikaci
a chodnících nevhodně stojí. Nejenže správným parkováním můžete
předejít pojistným událostem, ale zároveň nedojde ke snížení kvality
nebo neprovedení zimní údržby úseku, kde je překážka. Děkujeme za
pochopení!
Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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TECHNICKÉ STŘEDISKO
JE PŘIPRAVENO NA ZIMU

KLAVÍRY Z PARČÍKU PŘED
KOSTELEM BUDOU ODVEZENY

Každoročně se s předstihem připravujeme na zimní údržbu obecních
komunikací. V loňském roce jsme investovali téměř dva miliony korun do
generální opravy speciálního nákladního vozidla Mercedes-Benz s nosičem zařízení Unimog, který v zimě přidáním sypače či radlice využíváme
k údržbě komunikací. Letos v září jsme pořídili nový traktor značky John
Deere 2026 R, který rovněž budeme využívat na zimní údržbu chodníků.
Ve skladu technického střediska je připraveno zhruba 180 tun posypového materiálu. Jako každou zimu, také letos budeme na zimní údržbu
komunikací používat sůl a drť. Přichystán je i detailní plán zimní údržby,
který jsme sestavili na základě zkušeností z minulých let. Údržbu 65 km
obecních komunikací a 12 km chodníků bude zajišťovat 15 zaměstnanců
technického střediska.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Ve Vratislavicích dlouhodobě podporujeme moderní umění a jsme
přesvědčeni, že patří i do veřejného prostoru. Proto každoročně navazujeme spolupráci s mezinárodním sochařským festivalem Sculpture line,
a občané Vratislavic se tak mohou pod širým nebem seznámit s aktuální
uměleckou tvorbou. Letos na jaře jsme navíc do zámeckého parku pořídili
sochu koně a ruky. Od loňského léta zdobily prostranství před kostelem
Nejsvětější Trojice tři klavíry od Antonína Kašpara, se kterými se nyní
loučíme. Do tohoto parčíku v samotném centru obce se budeme snažit
zajistit další umělecké dílo.
Vedení obce

OD ČTVRTKA 3. 12. OPĚT
OTEVÍRÁME SPORTOVNÍ
ZAŘÍZENÍ A KNIHOVNU
SOKOLOVNA otevřena každý den od 9:00 do 21:00 hodin.
Vstup umožněn pouze po předchozím telefonickém objednání na tel.
čísle 775 080 703, pouze s ochranou nosu a úst a dodržení 2 m
rozestupů po celou dobu návštěvy sokolovny.

CHRÁNŤE SVOU BEZPEČNOST
POMOCÍ REFLEXNÍCH PRVKŮ
Na základě negativních zkušeností pracovníků vratislavického technického
střediska, kteří během údržby komunikací v šeru zaregistrovali několik neoznačených chodců, připomínáme občanům, že chodci mají povinnost nosit
reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po kraji
vozovky nebo v místě bez dosahu veřejného osvětlení. Vidět a být viděn
je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, a reflexní doplněk tak může
zabránit vážným nehodám. Proto bychom doporučili jejich používání i v obci.

NA ZIMU JSME KVŮLI MRAZU
VYPNULI VODU NA HŘBITOVĚ

(red)

Abychom zabránili případným nehodám, které mohou vzniknout na potrubí
vlivem silného mrazu, vypustili jsme na vratislavickém hřbitově ještě před
nástupem zimy vodu ze všech trubek, hadic a rozvodů a uzavřeli jsme hlavní
přísun vody. Voda k zalévání je občanům i nadále k dispozici na veřejné
toaletě, kterou na požádání zpřístupní správce hřbitova. Kontakt na něj
naleznete na vstupní bráně.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Posilovna – kapacita omezena na max. 10 návštěvníků.
Zrcadlový sál – kapacita omezena na max. 10 návštěvníků, pro
skupinové lekce 1 lektor a 9 cvičících.
Hlavní sál – kapacita omezena na max. 10 návštěvníků, pouze pro
trénink individuálních dovedností.
SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ
otevřen Po – Pá 13:00 – 21:00 hodin, So – Ne 9:00 – 21:00 hodin.
Vstup umožněn pouze po předchozím telefonickém objednání na
tel. čísle 777 710 255 nebo prostřednictvím rezervačního systému
http://rezervace.vratislavicehriste.cz/neprihlaseny/.
Pro všechna venkovní hřiště platí omezení na max. 2 hrací týmy/
skupiny na každém sportovišti.
KNIHOVNA otevřena Čt 3. 12. 9:00 – 17:30, Pá 4. 12. 9:00 –
14:00 hodin, od pondělí 7. 12. standardní otevírací doba Po 11:30
- 17:30, Út 8:00 - 14:00, St 9:00 - 17:30, Čt 9:00 - 17:30 hodin.
Kapacita návštěvníků omezena na max. 5 čtenářů v knihovně, vstup
umožněn pouze s ochranou nosu a úst a při dodržení rozestupů 2 metry.
Vedení obce
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# KULTURA PŘEŽIJE
Kvůli vládním opatřením v souvislosti s epidemií
onemocnění Covid 19 už několik týdnů nemohou
umělci živě vystupovat. Protože ve Vratislavicích kulturu podporujeme ve velké míře, chtěli
jsme pomoci i tentokrát. Umožnili jsme proto
libereckému hudebníkovi Markovi Ottlovi uspořádat v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010
sérii deseti koncertů, které se živě vysílaly na You
Tube, Facebooku a dalších online platformách.
Každou listopadovou neděli mohli fanoušci

Proč jste si k tomuto projektu vybral právě vratislavické kulturní
centrum?
Když jsem zveřejnil, že bychom chtěli odněkud streamovat koncerty,
asi do pěti minut se mi ozval pan starosta Lukáš Pohanka a vedoucí
kulturního centra pan Ivan Zimmel a okamžitě jsme se dohodli. Ta spolupráce je neuvěřitelná, vycházejí nám vstříc, kromě samotných prostor
nám poskytli i technický personál. Moc jim děkujeme, že si nás vybrali.
Jak jste vůbec přišel na myšlenku streamovaných koncertů?
Všechno většinou vznikne tak, že potřebuji hrát s Big´O´Bandem. Měli
jsme potřebu hrát, ale nebyla ta možnost, a tak mě napadl stream koncertu. Ta myšlenka vznikla už na jaře během první vlny koronakrize.
Podle čeho jste vybíral kapely, které se projektu zúčastnily?
Většinou to jsou kapely, kde hrají moji známí. Chtěl jsem, aby byly
z různých částí Libereckého kraje, takže jsem vybral kapely z Frýdlantu,
Semil, České Lípy, Turnova, Jablonce a samozřejmě z Liberce. Zároveň
jsem chtěl, aby se vystřídaly i různé hudební styly, což se podařilo. Nechtěl jsem ale žádný mainstream typu Sebastian. Spíš jsme chtěli dát
prostor regionálním kapelám, které si teď vůbec nezahrají.
Jaký byl o vystoupení zájem?
Úplně neuvěřitelný! Není to tím, že bychom to dělali nejlépe na světě,
ale hlad po kultuře je v současné době opravdu veliký. Například
s Big´O´Bandem jsme během streamovaného koncertu „vyprodali O2
Arénu“. Měli jsme dvacet tisíc přenosů. Autorské kapely, které to mají
těžší než my, kteří hrajeme coververze, mají pět až deset tisíc sledujících.
Lady Birds z Jablonce měli dokonce patnáct tisíc zhlédnutí. Sledovanost
na FB profilu nám vzrostla o 500 %. Lidé o to mají opravdu zájem. Platí
dobrovolné vstupné na eVstupence a díky tomu si muzikanti i vydělají,
jdou jim veškeré vybrané peníze a získají od nás i záznamy koncertů. Je
opravdu znát, že se lidé dívají, reagují, posílají peníze, píšou dotazy…
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podpořit své oblíbené muzikanty z Libereckého
kraje uhrazením dobrovolného vstupného prostřednictvím eVstupenky a sledovat živý přenos
koncertu. Na pódiu vratislavických „desítek“ se
tak během listopadu vystřídaly kapely Waldovy
Matušky, The Scoffers, Big´O´Band, Big Band
CL, Imaginárium, Pubcoustic, The Grizzlies, The
Peanuts, Duobigband a Divoký astma. O pozadí
streamovaných koncertů jsme se bavili s jejich
organizátorem Markem Ottlem.
Jak náročné je zorganizovat přímé přenosy? Máte s něčím
podobným už dřívější zkušenost?
V tomto projektu se prolínají všechny věci, které jsem kdy dělal.
Například na Majálesu jsme používali kamery a přenášeli obraz. Tady se
nám podařilo spolupracovat s opravdu super týmy na světla, zvuk
i stream. Ti lidé aktuálně také nemají co dělat a díky tomu jsou i náklady
jiné než běžně. Normálně by něco podobného stálo třeba 150 tisíc na
den, ale my zde máme skvělý tým za neuvěřitelných finančních podmínek. Jinak bych si takový tým mohl dovolit jen těžko. Všichni zároveň
chtějí pracovat, je tady skvělá atmosféra. Protože je krize, každý chce
odvést tu nejlepší práci.
Jak velký je ten realizační tým?
Já mám na pomoc tři asistentky a máme další čtyři lidi, kteří nám
pomáhají nosit a vozit techniku, streamovací tým má asi deset lidí,
zvukaři jsou čtyři a kolem světel tři lidi. Dohromady je to tedy zhruba
dvacet lidí, bez kterých by to nešlo. Máme speciálně lidi na internetové
připojení, aby ten stream probíhal v pořádku. Jsou zde kameramani,
zvukař jen pro účely streamu a zvukař pro odposlechy a sál.
Řešili jste během přenosů nějaké technické problémy?
Ano, pár věcí jsme museli řešit. Vratislavice mají super internetové
připojení, ale měly zakázané VPL linky. Firma Cerberos nám sem proto
natáhla linku speciálně pro účely streamu. Během prvního přenosu, kdy
jsme měli chvilkový výpadek, jsem zjistil, že jde streamovat i přes mobilní
data. Diváci to ani nepoznali. Během přenosu mi dokonce přišla sms:
„Právě jste vyčerpali 90 % dat,“ což nebylo úplně ideální, ale povedlo
se. Svůj realizační tým mám už vyzkoušený, děláme spolu všechny velké
projekty, takže vím, co ti lidé dokážou a díky tomu zde všechno funguje
naprosto perfektně.
Budete v projektu pokračovat i nadále?
Díky Bohu má ten projekt velký úspěch a díky podpoře vedení Vratislavic, Liberce, Jablonce, Frýdlantu a Libereckého kraje jsme se rozhodli,
že uděláme ještě dalších pět koncertů. V sobotu 5. prosince budeme
přenášet koncert Rammstein Member´s Club, jednoho z nejlepších
revivalů kapely Rammstein na světě. V neděli 6. prosince zahrají čtyři
kapely z České Lípy, další neděli 13. prosince vystoupí na velkém
vánočním koncertě Big´O´Band. Na to už se velmi těším, budeme mít
dvě jeviště a mělo by tady sněžit. Pokud se vše povede, bude to velmi
hezké. Poslední koncert plánujeme na 20. prosince, kdy vystoupí kapela
Foxy Mama a večer zde pokřtí své vánoční album Honza Kříž.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: archiv M. Ottla
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PRÁCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
V listopadových dnech si naše děti zpestřily pobyt venku zkrášlováním
školní zahrady. Kromě dětských her je zaujalo využití zahradního nářadí,
kterého máme pro děti v naší MŠ dostatek. Práce s hrabičkami, košťaty
a vozíky děti bavila. Aby se jim lépe pracovalo, vymyslely si s paní
učitelkou motivační básničku: My jsme malé hvězdičky, pilné jako
včeličky. Nejdřív jsme si s listy hrály, potom všechny pohrabaly.
Vznikl velký kopeček, pro zvířátka domeček! Věříme, že toto pracovní nadšení na naší zahradě dětem vydrží a zvířátka ho ocení.

JABLÍČKOVÝ DEN V LÍSTEČKU

Pavlína Kozáková, učitelka

Třetí středu v říjnu proběhl v MŠ Lísteček v budově Východní a Donská projekt pod názvem „Jablíčkový den“. Na Donské si děti ochutnaly
odrůdy jablíček, zhlédly ukázku videa o výrobě moštu, který si ve školce
zkusily vyrobit, nasušily si křížaly a vybarvily si obrázky na toto téma. Děti
z Východní si ve třídách vyzkoušely různé aktivity. V zeleném lístečku
pozorovaly paní učitelku při přípravě jablečného štrůdlu, který jim pak
slečna kuchařka upekla k obědu jako zákusek. V modrém lístečku
děti obtiskly na vystřihnutou sklenici z papíru jablíčka a vytvořily si tak
nádherný „kompot“. V červeném lístečku si za doprovodu saxofonu
zatančily mazurku při písničce „Měla babka čtyři jabka“ a celá školka
zhlédla ukázku videa, jak se zpracovává mošt.
Kolektiv zaměstnanců školní kuchyně MŠ Lísteček,
středisko Východní a Donská

NETRADIČNÍ DÝŇOVÁNÍ NA LÍSTEČKU
Ke každoročním tradicím v naší školce patří také veselé dýňování
s rodiči, na které se děti vždy moc těší. Jejich přání se jim splnilo
i přes současnou situaci - tak trochu netradičně. Dýňovali jsme nejen
ve školce v rámci dopoledního programu, ale i „na dálku“. Děkujeme
a moc chválíme rodiče, že dokázali přenést radostné tvoření do
svých domovů. Ve školce tak k ozdobeným dýním přibyly i ostatní
„dálkové“ a přispěly tak ke krásné venkovní výzdobě.
Kolektiv MŠ Lísteček Poštovní
…mně dovolte, abych Vám všem popřála klidný adventní
čas, radostné a šťastné prožití těch nejkrásnějších svátků v roce a do nového roku s pořadovým číslem 2021,
který klepe na dveře, přeji za celý Lísteček, ať jenom těm
krásným věcem a prožitkům otevře.
Mgr. Dana Keltnerová, ředitelka školy
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POZVÁNKA
NA ADVENTNÍ
KONCERT
Srdečně Vás zveme 5. ledna 2021
od 16 hodin do vratislavické Kaple Vzkříšení na
pěvecký koncert souborů Aurea Rosa Univerzity
třetího věku TUL a Bohemia Chór FP TUL.
Nastudovala a řídí Jana Konvalinková s klavírním
doprovodem Jiřího Rozkovce.
Program:

Adam Václav Michna z Otradovic: Hle, přijde Pán
Koleda: Padla rosa studená
Adam Václav Michna z Otradovic: Chudoba s ponížeností
Koleda: Dej Pán Bůh dobrý den
Koleda: Syn Boži se nám narodil
Adam Václav Michna z Otradovic: Již jest spadla rosička
Koleda: Sedí vrabček na pilíři
Koleda: Zezulka z lesa vylítla
Koleda: Panáček spí
Jacob Handl Gallus: Veni redemptor
Španělská: Riu, riu, chiu
Allegri: Miserere mei
Hagenberg: Music of stillness
Francouzká: Andělé nám nad dědinou
Italská: Adeste fideles / Jdou zástupy věrných
Placená inzerce

ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ V OLYMPIÁDĚ
INFORMATIKY
Ve druhém listopadovém týdnu se žáci 5. – 7. ročníků naší školy
zúčastnili celorepublikové olympiády z informatiky. Z domova, online.
Z naší školy se olympiády zúčastnilo 170 žáků, všichni úspěšní řešitelé,
kteří dosáhli 120 bodů, dostanou po příchodu do školy pamětní list.
Příznivou zprávou je, že došlo k rapidnímu navýšení absolutních vítězů
v kategorii 5. tříd, kteří zodpověděli všechny otázky správně. V minulém
roce jsme měli jen jednoho absolutního vítěze, letos jsou to čtyři žáci:
Dominik Pánek, Filip Semotjuk, Honza Šnejdar, Monika Sekáčová. Ano,
nelze úplně srovnávat – nyní máme více žáků 5. tříd a testy probíhaly
v domácím prostředí. Nicméně máme radost, že v některých oblastech
se děti stávají lepšími a lepšími a jsme zvědaví na jejich další vývoj.
V kategorii 6. – 7. tříd je jeden absolutní vítěz (6. třída, přezdívka
Mates), další nejlepší byli Daniel Kohout (6.B) a Dominika Chuchlová
(7.B) a ještě dvě žákyně šesté třídy, které vystupovaly jen pod
přezdívkou. Ti udělali jen jednu chybu ve středně těžké otázce.
Podrobné výsledky i odkaz na úlohy s řešením najdete na webu ZŠ.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Jan Kvapil

NEZAPOMEŇ NA PRACOVKY
Při zadávání pracovních činností do distanční výuky jsme si postupně
s žáky 8.D vyzkoušeli tvoření - co dům dal – koláž z běžných surovin
jako čočka nebo rýže. Potom museli žáci vyjít ven na vzduch a vytvořit
domeček pro skřítky, některá umělecká díla byla i se zahrádkou. V dalším
úkolu zavzpomínali na postavičku Večerníčka a skládali papírovou čepici,
kterou bylo třeba ještě originálně vyfotit. Práci zdar!
Mgr. Barbora Blažková
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ROZHOVOR

VLADIMIR KOLDAEV
ALIAS VOVA
Při budování nového sportovního areálu nad hasičárnou jsme si přizvali profesionální sportovce, aby se s námi podíleli na jeho přípravách a konzultovali
s projektanty nejvhodnější možná řešení jednotlivých sportovišť. Právě díky
jejich zkušenostem ve Vratislavicích vzniká areál splňující světové parametry.
Jedním z konzultantů je i Vladimir Koldaev alias Vova, který patří k české špičce
ve stále populárnější disciplíně parkour. A podle jeho slov se ve Vratislavicích
můžeme těšit na nejlepší parkour park v Česku.
Parkour je poměrně nový sport. Můžete
našim čtenářům přiblížit, co to vlastně je?
Parkour je umění pohybu dostat se z bodu A do
bodu B za použití vlastního těla prostřednictvím
výskoků, přeskoků a lezení. K pohybu je možné
využít i akrobatických prvků. Parkour existuje
odjakživa, jenom se do povědomí společnosti
dostal relativně nedávno díky internetu. Důkazem toho jsou nindžové, kteří parkour využívali už
v 6. století.
Aktuálně se podílíte na realizaci vratislavického parkourouvého parku. V čem je jiný
než ostatní?
Vratislavický parkour park je rozhodně výjimečný
a liší se od ostatních svým designem. Navrhovali
jsme ho společně s panem architektem Martinem Šálkem. A podle jeho představ měl parkour
park pasovat do moderního designu celého
areálu, proto navrhnul, aby překážky vypadaly
jako hrací kostky hozené z kopce.
Jsou jeho parametry zajímavé i pro Vás
coby profesionála?
Snažil jsem se naplánovat parkour park tak, aby
byl funkční jak pro děti, tak i pro profesionály,
proto můžu garantovat, že tohle bude nejlepší
parkour park v Česku.

Jste jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších českých parkouristů.
Máte i přesto nějakou metu, které jste
ještě nedosáhl?
Bydlím v Česku už 8 let. V Rusku máme
pořekadlo: „Století žij, století se uč.” Proto
samozřejmě nové sportovní cíle vznikají,
jakmile se něco naučíš, a pak máš před
sebou nový těžší cíl. „Nejsou hranice, jsou
jenom překážky. Jakoukoliv překážku se dá
překonat, je to jenom otázka přání,“ tvrdí
zakladatel parkouru David Belle.
Na svém kontě máte řadu úspěchů. Na
co jste nejvíc pyšný?
Soutěžil jsem na světových soutěžích,
ve světě jsem se díky parkouru seznámil
se spoustou lidí, byl jsem sponzorovaný
světovými značkami, byl jsem v Československo má talent, měl jsem možnost hrát ve
filmu, seriálu, reklamách a TV pořadech,
dosáhl jsem 100 000 odběratelů na YouTube, vytvořil jsem vlastní brand, donutil
jsem hodně děti hýbat se a zvednout se od
počítače. Za tohle všechno jsem strašně rád.
Vy sám se parkouru věnujete od dětství,
kdy je podle Vás nejvhodnější začít a jak?

Vratislavický zpravodaj

Podle mě je vhodná doba kdykoliv, v každém
věku si můžete určit cíl a jít za ním. Pokud myslíte, kdy je to nejlepší pro dosáhnutí nejlepších
fyzických výkonů, tak samozřejmě čím dřív, tím
líp. To platí pro každý sport stejně. Já osobně
jsem začínal se sportem v 9 letech.
Jak často je potřeba trénovat, aby si byl
parkourista jistý?
Čím častěji, tím lépe. Není nic takového jako
talent. Pokud člověka něco baví, tak to dělá
pořád, a čím častěji to dělá, tím víc neuronových
sítí se tvoří v mozku. Čím víc těch sítí je, tím je
větší jistota ve všem, protože to pak tělo dělá
automaticky. Hlavně to musí člověka bavit.
Samozřejmě na začátku se všechno hned nepovede, proto je potřeba trénovat často, a jakmile
se začne dařit, tak pak to bude i bavit. Začátek
je vždycky nejtěžší.
Před pár lety jste utrpěl vážný úraz, co se
stalo?
Měl jsem natažený křížový vaz v koleni, což
způsobilo nestabilní kloub a utržený meniskus.
Musel jsem podstoupit operaci, což mělo za
důsledek to, že jsem rok a půl nesportoval.
Všechno tohle se stalo, když jsem skočil skoro
z 5 metrů dvojitým saltem na trávu (na 3. pokus).
Jste schopen takřka nadlidských výkonů.
Máte někdy strach?
Když jsem byl malý, pochopil jsem, že strach
není, když se učíš postupně. Samozřejmě jsem
hned chtěl umět trojitá salta jako dnešní děti,
co učím, ale já jsem si vždycky udělal mezicíl.
Když chci například umět dvojité salto, tak se ho
nezačnu učit do té doby, dokud nebudu umět
čisté, vysoké a rychlé jedno salto. Díky tomuto
principu jsem nikdy neměl strach z toho, co
dělám.
Věnujete se i organizaci parkourových
workshopů a campů SKILLZ, natáčíte
videa na YouTube, vystupujete na veřejnosti a spolupracujete s filmaři, většinou jako
kaskadér. Máte ještě nějaké další plány?
Ano, založil jsem brand Skillz. Chtěl bych ho
rozvíjet ve všech směrech. Myšlenkou je rozvíjení
parkouru v Česku. V současné době existuje
letní parkourový tábor, parkourové oblečení
a parkourové vystoupení. V budoucnu bych
chtěl pod brandem Skillz organizovat soutěže
a vedené kroužky parkouru v různých městech.
Když všechno tohle bude dobře fungovat, tak
bych chtěl otevřít parkourovou halu. Uvidíme, jak
to půjde dál.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Archiv V. Koldaeva
13

Vratislavický zpravodaj INFO

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY A SLUŽEB
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
KNIHOVNA
uzavřena od 23. 12. 2020 od 12 hod. do 3. 1. 2021,
standardní provoz od 4. 1. 2021
INFORMAČNÍ CENTRUM KC VRATISLAVICE 101010
uzavřeno od 23. 12. 2020 od 12 hod. do 3. 1. 2021,
standardní provoz od 4. 1. 2021
VRATISLAVICE EXPRES
mimo provoz od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021,
standardní provoz od 4. 1. 2021
SOKOLOVNA VRATISLAVICE
uzavřena od 24. 12. do 26. 12. 2020 a od 31. 12. 2020
do 1. 1. 2021, standardní provoz od 2. 1. 2021
SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ
uzavřen od 24. 12. do 26. 12. 2020 a od 31. 12. 2020
do 1. 1. 2021, standardní provoz od 2. 1. 2021
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PROVOZNÍ DOBA OBCHODŮ
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
ŘEZNICTVÍ ŠOUKAL

PEKAŘSTVÍ BLÁHA

NE 20. 12

8:00 – 17:00

ZAVŘENO

PO 21. 12.

7:30 – 17:00

5:30 – 17:00

ÚT 22. 12.

7:30 – 17:00

5:30 – 17:00

ST 23. 12.

2:00 – 17:00

5:30 – 17:00

ČT 24. 12.

ZAVŘENO

ZAVŘENO

PO 28. 12.

7:30 - 17:00

7:00 – 15:00

ÚT 29. 12.

7:30 – 17:00

7:00 – 15:00

ST 30. 12.

7:30 – 17:00

7:00 – 15:00

ČT 31. 12.

8:00 - 10:00 VÝPRODEJ

7:00 – 13:00

SPORT

Vratislavický zpravodaj

VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ

VRATISLAVICKÁ HOŘÍNKOVÁ 5. NA ME
Vratislavická badmintonistka hrající za TJ Slovan Vesec Soňa Hořínková se
umístila pátá na Mistrovství Evropy juniorů ve Finsku. Sedmnáctiletá sportovkyně, která je v kategorii U19 v českém žebříčku dvouher dívek čtvrtá,
nemohla měsíc před mistrovstvím kvůli koronavirové pandemii trénovat,
přesto v Lathi dosáhla tak úžasného výsledku, ke kterému jí gratulujeme!
(red)

V době nouzové stavu a mimořádných opatření, jsme na počátku
společně trénovali venku, nicméně pak už ani to nebylo povoleno, a tak
každý trénoval samostatně. Inspirací nám byl hlavně internet, motivací
dobře rozehrané soutěže a těšení se na další turnaje a společné tréninky.
Motivaci udržet se ve formě podporují i tréninkové deníky, které má každá
hráčka od mladších žákyň až po kadetky. Postupem času nastoupila
a byla velmi užitečná společná online cvičení přes elektronickou komunikaci. Přeci jen kontakt je kontakt, i přes obrazovku.
Letošní zimní sezónu jsme se po dobrých výsledcích v beachvolejbalu
rozhodli kombinovat šestkový volejbal s halovým beachvolejbalem. V ČR
nyní už existují pravidelné soutěže v halovém beachvolejbalu ve všech
kategoriích, kterých se účastní velký počet hráčů a týmů. Je to nezbytné
pro získání bodů pro letní sezónu, kdy pak ve Vratislavicích organizujeme
celorepublikový turnaj kadetek, mužů a žen. Bojuje se o účast na MČR
a následně o reprezentaci na ME nebo MS.
V říjnu těsně před uzavřením jsme ještě stihli beachvolejbalový turnaj
„Podještědská liga“, který je součástí celorepublikové soutěže Beachliga ČR. Hrálo se v beach hale v Liberci Harcově. Turnaj se nám velmi
povedl, jak výsledkově, tak herně. Mezi prvními čtyřmi páry turnaje byla jen
jedna hráčka z jiného klubu než z BV Vratislavice n. N. Výsledky napovídá
fotografie, pro přesné výsledky se musíte podívat na fotogalerii a videa na
www.beachvratislavice.cz.

MAESTRO-MOTION TRÉNUJE ONLINE
Maestro-motion pokračuje v online trénincích dle rozvrhu. Snažíme
se pro děti vymyslet co nejpestřejší lekce například tím, že si zveme
top taneční lektory jako je Filip Fífa Růžička (Beat Up a Funky Beat),
David Somberg (Magic Free Group), Kateřina Kohoutová (Tutti Frutti),
Anna Kašparová (Rawptile Fam) a další. V prosinci chystáme natočit
vánoční klip z našich domovů, tak se máte na co těšit a nezapomeňte
nás sledovat na Instagramu a You Tube. Přejeme všem krásné a klidné
svátky a šťastný nový rok 2021.
Eunika Šimberská Rucká

SPOLU, I KDYŽ KAŽDÝ SÁM
Nouzový stav nám stále přetrvává a dveře naší hasičárny jsou pro děti
a jejich rodiče stále zavřené. Je to smutné, ale určitě to zvládneme a snad
se ještě do Vánoc uvidíme. I když kroužky neprobíhají, neleníme! Připravujeme pro vás program na rok 2021, snad nám ho nic nepřekazí. Také pro
vás chystáme malé překvapení formou hry, kterou si budete moci užít už
nyní. Jednotka také nelení a stále vyjíždí k událostem, nebo udržuje techniku. Stále je vás ještě pár, kteří se nijak nevyjádřili k tomu, jak naložit se
zakoupenými lístky na hasičskou zábavu, která se musela zrušit a proběhne až na jaře. Možnosti najdete na našich FB stránkách nebo stačí zavolat
na 605 372 295. Mějte se krásně a brzy na viděnou!
Za SDH Nicole Rolantová

Za BV Vratislavice hrály Mary a Naty Ďuroňovy, Lenka Ruckensteinerová, Veronika
Bursová, Nela Rychnová, Anna Daňhelová, Julie Dousková.

VOLEJBAL DOSPĚLÝCH
Amatérský i profesionální sport byl u nás na chvíli zastaven, nicméně
MKduo (vratislavická Michala Kvapilová, Michaela Kubíčková) věří
v konání OH v Tokiu a dělá pro získání nominace maximum. Po zářijové
ME a po krátkém odpočinku děvčata měla velmi napilno. Podařilo se
získat nového herního trenéra Jorge Rodrigueze (Španělsko). Což se velmi
hodilo, neboť nakonec polovinu listopadu a skoro celý prosinec MKduo
tráví v plném tréninkovém zatížení na Tenerife. Sparing partnerem jim jsou
kvalitní světové španělské dvojice. Nejvíce informací získáte na Instagramu
(misakvapi).
Jan Kvapil
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Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

Vám přeje hodně zdraví, štěstí, pozitivní energie
a nadhled na Vaší cestě v novém roce.
PF 2021

