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MILÍ

VRATISLAVIČÁCI,

ÚŘEDNÍ HODINY

pomalu se blíží okamžik otevření naší nové knihovny
a spolkového centra. A protože se jedná o krásnou
a pro Vratislavice velmi důležitou stavbu, rozhodli
jsme se ji pojmenovat po významné osobnosti Ignazi
Ginzkeyovi. Ten ve Vratislavicích nad Nisou založil
továrnu na koberce, angažoval se ve veřejném životě
a díky němu tu máme mnoho zajímavých staveb.
Nový dům bude nést název IGI VRATISLAVICE.
Prostranství před moderní přístavbou bude navíc
zdobit skleněná plastika s podobiznou slavného rodáka. Otevření nové knihovny je
plánováno na září tohoto roku. Nahlédnutí do nových prostor bude možné již v rámci akce
Vratislavické slavnosti dne 14. 8. 2021. Na jubilejní 25. Vratislavické slavnosti Vás tímto
srdečně zvu a pevně věřím, že letos nebude nic bránit jejich konání. O to víc, že jsme si pro
Vás připravili velmi zajímavý program. Kromě tradičních atrakcí pro děti i dospělé vystoupí
v rámci hudebního doprovodu rapper Lipo, skupina Jelen a legendární Miro Žbirka. Máme
se všichni na co těšit.
Připravujeme i další tradiční prázdninovou akci, a to módní přehlídku návrhářky Beaty
Rajské. Letos se bude jednat již o desátý ročník přehlídky ve Vratislavicích. Akce by se měla
uskutečnit 19. 8. 2021, a tak jako v loňském roce, se i letos den před ní tj. 18. 8. 2021
uskuteční ta samá přehlídka pro zdravotníky, policisty, hasiče a případně další členy IZS
jako poděkování za jejich práci v rámci pandemie koronaviru.
Kromě přípravy kulturních akcí se věnujeme běžným, ale důležitým pracím, které s sebou
přináší jaro. Například péči o naši zeleň, dosadbě rostlin, sekání trávy nejen v našich
parcích, ale v celém katastru. Věděli jste, že pracovníci technického střediska pečují
o 35 000 m2 zeleně? Zvelebujeme také prostory za úřadem, kde v loňském roce proběhla
rekonstrukce. Nyní jsme zde provedli zahradní úpravy a výsadbu trvalek.
Nezapomínáme ani na naše spoluobčany se zdravotním postižením. Mám velkou radost, že
se nám k bytovým domům v ulici Krajní podařilo umístit první houpačku pro handicapované
osoby. Je pro nás důležité jejich začlenění do normálního života, proto jsme její vhodnost
konzultovali s Národní radou osob se zdravotním postižením.
Přeji Vám krásné letní měsíce.
Váš starosta
Lukáš Pohanka
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ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
Vážení občané Vratislavic,
velice si ceníme Vašich názorů, které nás při práci inspirují,
a stejně jako Vaše připomínky jsou pro nás významnými
podněty ke stálému zlepšování života v naší obci. Proto nás
neváhejte kontaktovat a společnými silami tak můžeme
z Vratislavic vytvořit ideální místo pro život.

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL

Lipo

Miro Žbirka

vratislavice@vratislavice.cz

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

FACEBOOK
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. června od 9:00 do 11:00 hod., aby
Vám pomohli najít tu správnou práci. Během prázdnin není pracovní
a profesní poradna v provozu. Další termíny poradny jsou 13. září
a 11. října. Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz
nebo tel: 731 439 967.

skupina Jelen

VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI
LETOS BUDOU
S velkou radostí Vám oznamujeme, že se letošní jubilejní 25. ročník
Vratislavických slavností uskuteční 14. srpna od 14 hod. v zámeckém parku. Jako již tradičně se můžete těšit na zajímavý doprovodný
program pro děti i dospělé a skvělé koncerty zpěváků Lipa, Mira
Žbirky a kapely Jelen. Vstup na akci je zdarma.
Vedení obce

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 16. června od
15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 28. července a 25. srpna.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
V SOKOLOVNĚ A NA ROZCESTÍ
SOKOLOVNA
1. 7. - 11. 7.

ZAVŘENO

12. 7. - 31. 8.

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

OD 1. 9.

PO - NE 9:00 - 21:00

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

PO - NE 9:00 - 21:00

OD 1. 9.

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

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 27. 6. posílat na e-mail vratislavice@vratislavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na adresu Městský
obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec
30, 463 11. Tentokrát soutěžíme o dvě vstupenky na koncert Jiřího
Schmitzera. Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat
a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi!
(red)
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JE NOVÝM NÁZVEM KNIHOVNY
A SPOLKOVÉHO CENTRA
Stavba knihovny a spolkového centra se pomalu blíží do finále. Otevření
je plánováno na září tohoto roku, ale již 14. srpna můžete nahlédnout do
nových prostor v rámci dne otevřených dveří během 25. Vratislavických
slavností. Objekt jsme pojmenovali IGI VRATISLAVICE po významném
vratislavickém rodákovi Ignazi Ginzkeyovi, který se spolu se svými potomky na přelomu 19. a 20. století zásadně podílel na rozvoji naší obce. Jeho
památku bychom chtěli zároveň uctít umístěním velkoformátové plastiky
ve tvaru lupy s jeho podobiznou na prostranství před budovou nové
knihovny.
Vedení obce

IGNAZ GINZKEY
* 25. 6. 1819 † 3. 5. 1876
• významný podnikatel, který ve
Vratislavicích založil věhlasnou továrnu
na koberce a deky
• byl spoluzakladatelem vratislavického
pivovaru, vedl libereckou pobočku
obchodní a živnostenské komory
a značně se angažoval i v občanském
životě:
• nechal zřídit domy pro své
zaměstnance
• založil nemocenskou pokladnu
• zasadil se o vybudování silnice
z Vratislavic do Vesce a Rochlice
• významně finančně podpořil výstavbu
školy
• prosadil zřízení pošty a na vlastní
náklady ji vybavil telegrafem

Odkaz rodiny Ginzkey:
•
•
•
•
•
•
•
•
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továrna
vodárenská a zauhlovací věž
Dům Marta
zdravotní středisko
hřbitov
zámeček
zámecký park
zámecká konírna

Detaily vnitřních
prostor

OBEC

PAULINA SKAVOVÁ RÁDA
PROVOKUJE, VE VRATISLAVICÍCH
SE ALE DRŽÍ KLASIKY

Foto: Vojtěch Vlk

Exteriér před novou knihovnou doplní obří kovová lupa s portrétem Ignaze
Ginzkeyho a stejně jako se v objektu IGI Vratislavice snoubí historie se současnou architekturou, i dvoumetrová plastika, kterou pro Vratislavice navrhla
renomovaná sochařka Paulina Skavová, spojuje tradiční sochařské postupy
s moderním konceptuálním pojetím.
Aktuálně dokončujete velkoformátovou plastiku do exteriéru před vratislavickou knihovnou.
Můžete ji našim čtenářům popsat?
V současné době finalizujeme práce na sochařském objetu „Lupě“, kterou jsem navrhla
jako výtvarný prvek, který bude připomínkou
významného rodáka Ignaze Ginzkeyho před
nově zrekonstruovanou knihovnou. Portrét
Ignaze Ginzkeyho je součástí skleněné části lupy a bude tiše pozorovat kolemjdoucí
návštěvníky knihovny. Samotné tělo lupy, které
bude současně i nosnou částí skleněného
reliéfu, je vyrobeno z nerezu. Povrch nerezu
bude opatřen tmavě antracitovou barvou. Pevně
věřím a doufám, že tato dvoumetrová lupa bude
důstojnou připomínkou významného rodáka
a i uměleckým dílem, které si najde své diváky.
Celé to vzniklo i díky skvělým lidem. Jsem nadšená ze spolupráce s firmou Kasperkovo, kde
vytvořili tělo lupy. Jsem vděčná i panu Petrovi
Seifertovi, který se ujal tavby skla.
Ve volné tvorbě ráda experimentujete
a provokujete, je i vratislavická socha něčím
kontroverzní?
Doufám, že ne (smích). Upřímně, experimentování
by mělo být nedílnou součástí tvorby každého
umělce, je to hledání různých způsobů, pohledů
a zpracování. Bez toho bychom se nepohnuli
z místa. Realizace pro Vratislavice je pro mě
významná a nová zkušenost s prací se sklem.
Chtěla jsem vymyslet něco, co bude pro danou
budovu a místo autentické, co podtrhne význam

knihovny. V tu chvíli mě napadlo, proč by
pamětní deska nemohla vypadat jako obří lupa.
Přestože se tentokrát nejedná o lidské ani
zvířecí torzo, je i v tomto novém objektu
patrný Váš rukopis?
Pokud by ch se měla sama charakterizovat jako sochařka, tak bych se označila za
modelovací typ, ráda používám, klasické
sochařské postupy. Současně jsem figuralista, tedy ráda pracuji podle předloh, modeluji
portréty, sochy zvířat. Myslím, že v portrétu
jsem nechala drobnou stopu ze svého
způsobu modelace.
Co Vám bylo při jeho tvorbě inspirací?
Jak jsem již popisovala, inspirací mi bylo
místo. Pak jsem chtěla portrét co nejlépe vymodelovat, aby to vizuálně fungovalo i ve skle.

Musela jste svou prvotní ideu podřizovat
nějakým kompromisům nebo jste měla
volnou ruku?
Spolupráce s Vratislavicemi pro mě byla
příjemnou zkušeností. Vlastně jsem zažila
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velmi velkorysý přístup. Hned na začátku jsem
představila varianty řešení a navrhla
i cestu, která by byla složitější, ale její výsledek
by mohl být originální. Byla jsem nadšená,
když jsme se společně shodli, že mohu zkusit
něco vymýšlet a kreslit. Pro mě osobně to byla
obrovská výzva a motivace. Jsou to přesně ty
situace, kdy jako autorka mám úkol a hledám
řešení, a to mě posouvá dál.
Pracujete často na zakázku pro místní
samosprávy nebo je pro Vás podobný projekt
něčím ojedinělým?
Musím se přiznat, že jsem klikařka, mám
obrovské štěstí na zadavatele ze stran městských institucí, ale i soukromých subjektů. Je to
díky realizacím, které jsem vytvořila a na základě
toho se na mě lidé obrací. Vaše práce je Vaše
vizitka a když se to povede, tak to má vliv i na
další práci a zakázky. Beru to vše s velkou
zodpovědností a pokorou.
Jak těžké vůbec je pro umělce tvořit pro
zadavatele s konkrétní představou?
Je to o nastavení a o empatiích. Beru zadání
a úkol jako něco, co mě neskutečně motivuje
a hecuje. Mám ráda určitou koordinaci a snažím
se zadavateli vyhovět, ale trochu ho i překvapit.
Ideální je, když se ze zadání stane společný
projekt.
Měla jste v uplynulém roce, kdy se umění přeneslo do online prostoru, příležitost pracovat
na něčem novém v rámci Vaší volné tvorby?
Můžeme se těšit na novou výstavu?
Rok 2020 byl zlomový a náročný pro spoustu
lidí. Pro kulturu a umění to bylo velmi těžké, ale
v něčem i očistné. Práce v ateliéru je osamělá
činnost, tedy v tomto ohledu to pro mě nemělo
zásadní vliv. Už několik let pracuji pro film
a poslední dva roky jsem měla spousty práce
na realizacích soch do série Wheel of time pro
Amazon studios, na kterých pracuji doposud.
Ve volné tvorbě mám teď volnější období, ale
nové věci se pomalu rodí. Pro letošek to
s výstavami nechci přehánět, i vzhledem k tomu,
že od ledna působím v Alšově jihočeské galerii,
tak se mi čas pro ateliér omezil. V září budu mít
výstavu v Galerii Crears, je to nádherný galerijní
prostor, v říjnu v Galerii Nola v Náchodě, kde
chci vystavit nové věci. Jedna z mých soch
poputuje v létě do Sofie, kde bude v prostorách
Národní galerie velká skupinová výstava prezentující české umělce.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Archiv Paulina Skavová
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VRATISLAVICKÝ VAPARK SE POPRVÉ
STANE DĚJIŠTĚM ZÁVODŮ
Velmi nás těší, že kvalita tratí ve sportovním areálu, který jsme
v minulém roce vybudovali, přilákala pořadatele cyklistických
závodů krajského rozsahu. Ve vratislavickém VAPARKu se
v sobotu 26. června uskuteční Dětský MTB CUP Libereckého
kraje 2021 pro závodníky od těch nejmenších do třinácti let.
Závody budou probíhat v dopoledních hodinách, kdy budou některé tratě částečně uzavřeny. Omlouváme se proto návštěvníkům za
určitá omezení, která s sebou konaná akce přinese.
Vedení obce

PŘED VÝSADBOU

PO VÝSADBĚ

PROSTOR ZA ÚŘADEM
ZDOBÍ NOVÁ VÝSADBA
Foto: Dětský MTB CUP

V rámci poslední fáze úprav prostranství mezi budovou úřadu
a kulturním centrem jsme v květnu vysázeli desítky keřů, trvalek, travin
a cibulovin. Letošní jaro rostlinám přeje a brzy se můžeme těšit až se
nový prostor zazelená. Věříme, že se pestrost a rozmanitost výsadeb
bude občanům líbit.
Vedení obce

POŘÍDILI JSME HOUPAČKU
PRO HANDICAPOVANÉ
Do klidné zóny mezi panelové domy na sídlišti Nové Vratislavice jsme
umístili speciální houpačku pro zdravotně postižené spoluobčany.
Tuto lokalitu jsme zvolili z toho důvodu, že zde v rámci Vratislavic
bydlí nejvíce osob s handicapem. Parametry nové houpačky jsme
konzultovali se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením
a dbali jejich doporučení. Zároveň jsme upravili dopadovou plochu
travními rohožemi.
Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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OPRAVILI JSME SCHODY NA SÍDLIŠTI
Betonové schodiště uprostřed sídliště spojující ulice Zámecký vrch
a Vnitřní bylo vlivem povětrnostních podmínek poškozené. Aby na něm
chodcům nehrozilo nebezpečí, opravili jsme všechny jeho vylámané části.
S příchodem teplých dní máme ještě v plánu speciálním nátěrem proti
korozi ošetřit zábradlí, které jsme v rámci opravy zpevnili.
Jan Janíček,
vedoucí technického střediska

OBEC
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VYDLÁŽDÍME CENTRÁLNÍ CESTU
NA HŘBITOVĚ
Na cestě vedoucí od hlavní brány až ke kapli se v deštivých dnech tvořily
blátivé louže, proto jsme na letošek naplánovali její kompletní rekonstrukci.
Vznikne zde nový chodník ze žulových kostek a žulových obrub v délce
125 m. Kamenná dlažba v přírodní šedé barvě, tzv. liberecká žula nahradí
současnou perkovou cestu. Práce na novém chodníku potrvají až do
konce léta. Chtěli bychom v té souvislosti požádat občany o shovívavost.
Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

PEČUJEME O 35 TISÍC METRŮ
ČTVEREČNÍCH ZELENÝCH PLOCH
I letos jsme připraveni se pečlivě starat o vratislavickou zeleň.
Už nyní se intenzivně věnujeme kosení travnatých ploch, péči
o rostliny a úklidu veřejných prostranství. Udržujeme také všechny
naše parky, které jsou nyní v plném květu a jsou právem považovány
za ozdobu Vratislavic.
Jan Janíček,
vedoucí technického střediska

POŘÍDILI JSME NOVÝ TRAKTŮREK
NA ÚPRAVU HŘBITOVA

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Třetí zasedání zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad
Nisou se uskutečnilo ve středu 26. května v hlavním sále
Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Jednání se účastnili
všichni zastupitelé. Představitelé obce se věnovali například
2. rozpočtovému opatření roku 2021, závěrečnému účtu
MO za rok 2020, inventarizaci majetku nebo výkupům a prodejům pozemků. Dalšími schvalovanými materiály byly zápisy
z jednání finančního a kontrolního výboru, zřízení Domova
seniorů Vratislavice, memorandum mezi statutárním městem
Liberec a MO Vratislavice o financování veřejných akcí, stanovení tarifu MHD nebo obecně závazná vyhláška o poplatku za
užívání veřejných prostranství.
Kateřina Hladíková

Do technického střediska jsme zakoupili novou traktorovou sekačku
značky STIGA 6102, kterou budeme využívat na kosení travnatých ploch
na hřbitově. Tento typ traktůrku je vhodný na členitý terén a díky jeho
snadné ovladatelnosti zde docílíme rychlejší a kvalitnější údržby.
Jan Janíček,
vedoucí technického střediska
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NA DEN DĚTÍ SE
VRATISLAVICE
PROMĚNILY
V POHÁDKOVOU
KRAJINU
Velmi nás těší, že jsme po roční odmlce konečně mohli
uspořádat veřejnou akci pro naše nejmenší. Vratislavice se
v rámci oslav dětského dne poslední květnovou neděli
proměnily v říši pohádek.. Na výlet krajinou plnou kouzelných bytostí a tvorů za krásného slunečného počasí letos
vyrazilo na 900 dětí.
Abychom zamezili hromadění více osob na jednom místě ve stejný čas,
připravili jsme pro děti zábavnou stezku, která vedla ze zámeckého parku, podél hřbitova, kolem koňské farmy, přes rybníky až ke koupališti. Na
trase bylo připraveno devět pohádkových zastavení s kouzelnými bytostmi. Na děti cestou čekali vodník, čert, princezna, bílá paní, čarodějnice,
obr, víly, Červená Karkulka a král. Každého z nich si děti musely pozorně
prohlédnout, aby dokázaly odpovědět na záludné otázky. Za splnění
všech pohádkových úkolů na ně pak v cíli čekala odměna.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
8
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BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA 2021
VE VRATISLAVICÍCH
Letos měli lidé možnost od 20. do 23. května účastí na
běžeckém závodu ve vratislavickém lesoparku podpořit projekt zaměřený na natáčení dokumentů o statečných, přesto
neznámých hrdinech Příběhy 20. století. Na tratě v délce
1, 5 a 10 km mohlo naráz vyběhnout třicet lidí. Poměřit své
síly ale mohli i závodníci ve virtuálním klání. Vratislavický závod
startoval nad hracím prvkem v lesoparku a vedl přes louky do
lesů Prosečského hřebene. U příležitosti tohoto závodu byla
po tři květnové týdny na střeše kulturního centra nainstalována
doprovodná výstava Příběhy 20. století.
(red)

OSLAVA DNE MLÉKA V MŠ LÍSTEČEK
Od roku 1958 je na celém světě každé poslední úterý v měsíci květnu
věnováno mléku. I my jsme se rozhodli oslavit tento významný svátek
projektovým dnem v MŠ Lísteček Tanvaldská a Poštovní. Poctivě jsme
se na tento den připravovali, sbírali jsme nejrůznější obaly od mléka
a mléčných výrobků, ze kterých jsme pak utvořili výstavku. V MŠ Poštovní
dokonce všichni dohromady vytvořili nádherná zvířátka z papíru, téměř
v životní velikosti. Děti se také dozvěděly, proč je důležité zařazovat mléko
a mléčné výrobky do našeho jídelníčku. Na závěr jsme si připravili malé
překvapení v podobě ochutnávky mléčných dobrot z našeho regionu,
jako např. bio kozího mléka, ovčích a kozích sýrů. Všichni si moc pochutnali a už teď se těšíme na další ročník.
Za kolektiv MŠ Lísteček V. Nezmarová, vedoucí školního stravování

KRESLÍME SI PŘED ŠKOLKOU
„Každý den prožijeme s úsměvem“ – to je motto naší školky. A s veselou
tváří jsme se sešli v mateřské škole po delším uzavření. Nechybělo
povídání o prožitých dnech, akcích, o rodině, se kterou děti nyní trávily
mnohem více času. Svátky Den matek a Mezinárodní den rodiny tomu
nahrávaly. Děti se rozhodly svým rodičům a sourozencům křídami vyzdobit nový asfalt před budovou mateřské školy rodinnými a hravými obrázky.
Chtěly jim tak poděkovat za trpělivost a péči v nelehkém a náročném
období uzavření mateřských škol. Vytvořená dílka potěšila nejen rodiče,
ale byla i ukázkou návratu života do naší školky.
Daniela Petrová, Lucie Netušilová
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ÚSPĚCH PŘI PŘIJÍMACÍCH
ZKOUŠKÁCH
Žáci devátých tříd, kteří se intenzivně věnovali procvičování ve
vzorových testech a opakovali potřebné učivo, se úspěšně dostali
na vybrané střední školy. Některé žákyně se dokonce testem
propracovaly na nejvyšší příčky a na školy půjdou z prvního místa.
Teď už jim jen držíme palce, aby se jim na školách dařilo alespoň
stejně tak dobře jako u nás.
Mgr. Helena Šerhantová, Mgr. Barbora Blažková

SOUTĚŽ DPNK 2021
Do dalšího ročníku výzvy Do práce na kole, který proběhl v tradičním
termínu od 1. do 31. května, se za školu zapojily dva týmy – Liberky
a Fofrnec. Účelem soutěže je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní
prostředek po městě používali jízdní kolo, koloběžku nebo jakoukoli
bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Hlavní je pravidelné
zapisování kilometrů, které se Liberkám zatím vydařilo skvěle a drží si
umístění na bedně. Bezmotorovým cestám zdar!
Team ZŠ

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA SPRÁVNÝ
VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY
Naše škola je zapojena do projektu Statutárního města Liberec
FÉROVÉ ŠKOLY V LIBERCI II. Jeho součástí je práce kariérového
poradenství pro žáky, kteří se budou příští rok rozhodovat, kam na střední školu. Proto využíváme možnosti, které nám projekt dává a připravili
jsme společně aktivitu „Příprava žáků 8. tříd na správný výběr střední
školy“ - testování v programu COMDI. Samotnému testování předchází
příprava žáků v rámci hodin občanské výchovy. Žáci procházejí různé
pracovní listy, které jsou zaměřené na jejich osobnostní rysy, vlastnosti,
schopnosti, dovednosti a uplatnění vědomostí. Testování v programu
COMDI je pro žáky a rodiče pomůckou při rozhodování směru cesty
další životní dráhy. U žáků nastává mezidobí, kdy už se pomalu loučí
s bezstarostnou dobou dětství a nastupují na dráhu samostatných
dospělých lidí. Teď činí první krok. Rozhodují se, co a jak dál. Vybírají si
školu, která by měla být startem jejich profesního života, a také startem
jejich úspěšného osobního života. Testy by měly pomoci ukázat, zda se
jejich představy shodují s realitou života.
Mgr. Markéta Pacltová, Mgr. Vladimíra Reinišová

SPORTOVNÍ STEZKOU
V hodinách tělocviku si třídy 4.D a 4.A prošly sportovní stezkou u rybníků,
kterou připravil oddíl SK Liberec Handball. Děti se s nadšením pustily do
všech úkolů a prožily tak příjemné dopoledne. Děkujeme!
4.D, 4.A a Mgr. Martina Novotná

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
DOBRÉ RADY
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE
liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM
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ČERVEN
VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
Vážení čtenáři, děkujeme vám za stálou podporu a těšíme se na
vaši návštěvu. Stále nabízíme zejména výpůjční služby (půjčování
a vracení). Internet a studium je umožněno pouze v nutných případech. Pobyt v knihovně, prosím, zkraťte na nejnutnější dobu.
KNIHA PRO RADOST
Během celého června bude v naší knihovně probíhat akce Kniha pro
radost. Jde o projekt, ve kterém si budete moci dle svého výběru bezplatně odnést knihu domů. Knihy a časopisy, které nejsou
součástí knihovního fondu (vyřazené a darované knihy), budou
k dispozici v čase otevírací doby v prostorách vratislavické knihovny
a v případě hezkého počasí v atriu KC101010.
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH PRO MĚSÍC ČERVEN:
Rodinné povídky - Antologie povídek nejlepších současných
českých autorů (Alena Mornštajnová, Petra Soukupová, Petra
Dvořáková, Anna Geislerová, Miloš Urban, Marek Epstein, Irena
Hejdová, Ivana Myšková) – tentokrát na téma „rodina“.
Zuby nehty: 19 + 1 hrůzostrašná povídka - Dvacet strašidelných povídek napsalo deset autorů - členů tvůrčí skupiny Hlava
nehlava (Ivona Březinová, Zuzana Frantová, Kateřina Hejlová, Tomáš
Heřman, Jiří Holub, Ladislav Karpianus, Iva Musilová, Hana Poláková,
Martin Strnad, Tomáš Tvrdý). Jde o druhé vydání sborníku - aktualizované, doplněné o dva nové příběhy a vybavené novými ilustracemi
Tomáše Tvrdého. Povídky jsou určené náctiletým čtenářům, všechny příběhy se odehrávají v současném světě. Opravdu, zdá se, že
všechno, o čem lekavé povídky vyprávějí, se skutečně mohlo stát.
Nevidím ani tmu: Rozhovory o naději, Aleš Palán – Málokdo
projde životem bez šrámů. Na někoho je toho ale naloženo tolik, že
si říkáme, jak to jen může unést? S šesti ženami, které si v životě
vytáhly černého Petra, hovořil známý publicista Aleš Palán. Jsou
to rozhovory o těch nejtěžších věcech, jaké mohou člověka potkat,
přitom nejsou o bolesti a zklamání. Jsou o síle, která se rodí až
v průběhu boje, a o naději, která je pevná tehdy, pokud je zkoušená.
Šest niterných příběhů, které mohou sloužit jako inspirace čtenářkám
i čtenářům. Málokdo přece projde životem bez šrámů…
Rozhovory doprovázejí fotografie přední české fotografky Alžběty
Jungrové.
UZAVŘENÍ KNIHOVNY OD 1. 7. DO 31. 8. 2021 Z DŮVODU
STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY – MOŽNOST PŮJČENÍ KNIH
NA CELÉ PRÁZDNINY.

PŘÍMĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ TÁBOR
PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

TERMÍNY

• tým zkušených lektorů

• nabitý sportovní program nejen v areálu
SPORT PARKU LIBEREC (35 sportovišť)

REGISTRACE SPUŠTĚNY
hraveprazdniny@sportparkliberec.cz
www.sportparkliberec.cz
736 284 535
SPORT PARK

MEDICAL

M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová, knihovnice
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JUBILANTI
DUBEN 2021

KVĚTEN 2021

70 let

70 let

Valerie Ptáková
Jiří Pokorný

Jiřina Janečková
Hana Kocourová

75 let

75 let

Jana Semerádová
Helena Horáková
Zdeňka Richtrová

Jarmila Studničková
Jaroslav Kašpar
Vítězslav Procházka

80 let

80 let

Karel Dvořák

85 let

Jaroslava Houfková
Olga Němcová

90 let

Julie Matoušová
Věra Škodová

VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
2. 6. 2021
ODJEZD 8:35

ČD Liberec, Lučany – Smržovka
vedoucí paní Saidlová, náročnost 2

9. 6. 2021
ODJEZD 9:05

ČSAD Liberec, Mníšek – Krásná Studánka
vedoucí paní Beranová, náročnost 2

Pavla Pospíchalová
Libuše Dvořáková
Mária Obešlová

16. 6. 2021
ODJEZD 8:35

ČD Liberec
Lučany – Bramberk – Jablonec nad Nisou
vedoucí pan Janků, náročnost 2

92 let

23. 6. 2021

Vratislavice Svoboda, Žleby – Slatiňany
autobusový zájezd uhrazený v roce 2020
a neuskutečněný, vedoucí pan Hauptman

94 let

30. 6. 2021
ODJEZD 7:02

ČD Liberec, Rybniště – Studánka – Dolní Podluží
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2

7. 7. 2021

je naplánovaný výlet do Německa
uskuteční se v rámci pohraničního styku - max. 12 hod.
podmínka: certifikát o ukončené vakcinaci
starší 14 dnů certifikát o prodělání COVID-19
test – ne starší 48 hod.

Marie Zemanová
Marie Bukvičková

SENIOŘI SE VRACÍ K AKTIVITÁM
S pozvolným uvolněním restrikcí k omezení nákazy COVID 19 se lidé
pomalu vrací ke svým delší dobu zapovídaným aktivitám. Vratislavičtí
senioři nejsou výjimkou. První společný výlet jsme absolvovali ve středu
19. května, kdy jsme navštívili Jindřichovice pod Smrkem a pěšky přes
kopec Hřebenáč došli do Nového Města pod Smrkem. Ač počasí příliš
nepřálo, všichni byli spokojení. Zejména proto, že se po několikaměsíční
přestávce opět setkali se svými přáteli. Ve výletech, ale i zájezdech
hodláme pokračovat podle plánu, který jsme si pro letošní léto připravili.
Je však nanejvýš pravděpodobné, že plán bude nutno upravit
a přizpůsobit současným podmínkám. O změnách budeme včas informovat. Jakmile to opatření dovolí, vydáme se i na autobusové zájezdy.
Zájemce o účast na výletech pouze upozorňujeme, že účast je vázána
na konkrétní aktuální omezení, a to zejména na používání respirátorů
a roušek, rozestupy apod. Účast je také dovolena všem, kdo mají
doklad o provedeném očkování, absolvování nemoci, či aktuálním
negativním testu. Věříme, že se nikdo nenechá odradit a k normální
činnosti se vrátíme co nejdříve.
Antonín Ročňák

POZVÁNKA NA TÁBORÁK
PRO SENIORY
Komise komunitního plánování pro Vratislavické seniory připravila
první akci roku 2021, a to „Buřtiádu pro seniory“, která se uskuteční 17. 6. 2021 v Parku Nové Vratislavice od 16:00 hodin.
Pro návštěvníky bude připraveno pohoštění v podobě klobásek
opečených na místním grilu. Těšíme se nejen na pravidelné účastníky našich akcí, ale i na nové tváře.
Michaela Dorníková,
Komise komunitního plánování
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TURISTICKÉ AKCE

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

ZPÍVÁNÍ PRO
RADOST A NADĚJI
v kostele Nejsvětější Trojice
ve Vratislavicích nad Nisou

ve čtvrtek 24. 6. 2021 / 17:00 hod
Vystoupí Aurea Rosa
Univerzity třetího věku TUL
Nastudovala a řídí Jana Konvalinková

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

KONCERT NA STŘEŠE: THOM ARTWAY

KONCERT NA STŘEŠE:
JIŘÍ SCHMITZER

17. 6. od 19:30 hod.

Vstupné: 190 Kč v předprodeji
250 Kč na místě

Vratislavický zpravodaj

Foto: Michal Augustini
Foto: M. Kratochvíl

Recitál známého herce, skladatele a originálního písničkáře, tentokrát
pod letní oblohou. Výjimečný open-air koncert na střeše vratislavické
knihovny.

8. 7. od 19:30 hod.

Vstupné: 190 Kč v předprodeji
250 Kč na místě

Držitel dvou hudebních cen Anděl na střeše vratislavické
knihovny. Skvělá hudba, skvělý zvuk, skvělý výhled.

PRO RODINY: MAREK ZTRACENÝ –
TOUR DE LÉTO

DIVADLO: VRATISLAVICKÉ
DIVADELNÍ LÉTO

21. 6. – 25. 6. od 19:30 hod.
Vstupné: 90 Kč jednotlivá
představení

Foto: KC

Divadelní klasika i autorská představení pod letní oblohou v atriu
KC Vratislavice 101010. Vstupenky bude možné zakoupit pouze
na místě před představením.
21. 6. MALÝ, HUBENÝ A JEDNOOKÝ + KARMEN
Ruda Hancvencl a hned dvě loutkové „pohádky“.
22. 6. SNĚHUR A TRPASLICE
Veršovaná pohádka Úplně Nenormálního Ochotnického Spolku.
23. 6. NATĚRAČ
Bláznivá komedie DS Vojan Desná – Mladá haluz.
24. 6. TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Čistokrevná řachanda DS Tyl Slaná.
25. 6. TVRDOHLAVÁ ŽENA
Představení DS J. K. Tyl Josefův Důl s obrozeneckou hrou jejich
jmenovce.

24. 7. od 16:00 hod.

Vstupné: 150 - 1490 Kč
Foto: archiv Marek Ztracený

Víc než jen koncert. Hudba, soutěže… a speciální host
– masterchef Roman Staša. Pořádá: Marek Ztracený.
Vážení fanoušci Desítek,
po delší odmlce se v souvislosti s rozvolňováním vládních opatření
pomalu rozbíhají kulturní akce. Vzhledem k možným změnám dle
aktuálního vývoje pandemické situace sledujte, prosím, naše webové
stránky www.vratislavice101010.cz pro aktuální informace o programu akcí a podmínkách účasti.
Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
*P
 ředstavení jsou venkovní a uskuteční se podle aktuálních hygienických
podmínek platných v den konání akce.
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VRATISLAVICKÝ
INFOSERVIS

Dostávejte informace z Vratislavic
přímo do Vašeho mobilu.
Registrujte se na

www.mobilnirozhlas.cz/registrace
Pravidelně Vás budeme informovat o:
havárie vody, plánovaná odstávka elektřiny,
zatoulaný pes, černá skládka, ztracené
dítě…
Zprávy Vám budeme zasílat dle Vašich preferencí
buď formou sms nebo do aplikace v telefonu.
Buďte v přímém kontaktu s Vratislavicemi
a vždy dokonale informovaní.

SPORT

Vratislavický zpravodaj

TJ JISKRA VRATISLAVICE
Po dlouhé době se povedly postupně rozjet tréninky ve všech našich
oddílech TJ Jiskra Vratislavice. Po postupném rozvolňování na venkovních
hřištích, kdy se na trávníky vrátila všechna naše družstva fotbalu, se podařilo
obnovit činnost i v dalších oddílech, které musejí využívat vnitřní prostory
tělocvičny. Jedná se o gymnastiku, atletiku a všeobecný pohybový rozvoj. Kulturisté a nohejbalisté se už také mohou věnovat všem aktivitám ve
vnitřních prostorách. Jsme rádi, že i přes dlouhé odloučení od sportu a pravidelné činnosti se nám daří udržet naši základnu, která čítá přes 200 členů.
ODDÍL FOTBALU
Pro všechny bylo asi největším překvapením zrušení veškerých soutěží
FAČR a tím ukončení nedohrané sezóny 2020/21. Výsledky byly anulovány, a tím pádem jsme přišli o veškeré zápasy, kde naši hráči mohli předvést to, co natrénovali. Ihned jsme proto začali plánovat přátelská utkání,
která se odehrávají ve všech družstvech. OFS Liberec už také paralelně
připravuje turnaje, které by mohly nahradit zrušené zápasy.
ODDÍL GYMNASTIKY
S radostí musíme oznámit nákup nové speciální žíněnky pro nácvik gymnastických prvků. Pořídili jsme ji sice už loni, ale až nyní si ji budeme moci
během tréninků naplno vyzkoušet. Pokud byste chtěli vaše děti přihlásit,
budeme se je snažit po delší pauze znovu rozpohybovat a budeme rádi za
každého nového člena.
FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA PRO MLADÉ NADĚJE
Už v červnu se rozjede náš nový projekt fotbalová školička pro mladší
ročníky dětí ve věku čtyř až pěti let. Tyto mladé naděje budeme připravovat
formou všeobecné průpravy sportu na postupný přechod do fotbalového
družstva mladších přípravek. Náplní fotbalové školičky nazývané minipřípravka budou hry s míčem, všeobecný pohybový rozvoj, udržení
pozornosti, ale hlavně radost ze hry a nových kamarádů. Vše bude pod
vedením lektorky, kterou budou doplňovat naši zkušení trenéři. Přihlášení
a dotazy můžete směřovat na mail nabor@jiskravratislavice.cz nebo telefonicky Marek Hoffman 603970570.
Marek Hoffman, TJ Jiskra Vratislavice

KONEČNĚ ZASE SPOLU!
Od května jsme zase všichni spolu. Konečně se můžeme vrátit do normálního fungování a jsme moc šťastní. Naše děti si i minulý měsíc opět zasoutěžily online a jak to dopadlo? Proběhly celkem čtyři online soutěže
a naše jediná sólistka Adélka Masaříková získala několik krásných - umístění
2. místo za Mia Festival, 2. místo ze soutěže Kamila Dance, 5. místo
O cenu starostky České Lípy a 1. místo ze soutěže Inferňácký plamínek.
Holky Emmička Šestáková a Emilka Nahodilová získaly 2x 5. místo a krásné
2. místo, duo Laura Šestáková a Sofie Vodičková vyhrály 2x skvělé 3.
místo, Terezka Stejkozová a Vanesska Kirschnerová s novým duem zazářily
a skončily 2x na 2. místě a poslední dvojice Kamča Záhorová a Barča
Vodseďálková získaly krásnou bronzovou medaili. Všem soutěžícím moc
gratulujeme a jsme na vás moc pyšní a děkujeme za to, že jste zapálení
a nevzdáváte se. Náš nynější program bude bohatý, protože máme před
sebou několik workshopů, natáčení, show a v červenci plánujeme letní
taneční tábory, na které vás zveme. Náš první příměstský tábor se bude
konat ve Vratislavicích ve škole od 4. - 9. 7. 2021, kde budeme zdokonalovat naši taneční průpravu a techniku, novinkou letošního roku je taneční
soustředění pro maminky a tatínky na krásném místě v Harrachově od
16. - 19. 7. 2021, takže pokud by si někdo z rodičů potřeboval odpočinout,
trošku si i na sobě zamakat a užít si s námi víkend, tak neváhejte a přihlašte
se. Další skvělý tábor pro tanečníky, který chystáme také v Harrachově, je od
19. - 23. 7. 2021 a příměstský tábor v Dominu pro nejmenší máme v termínu
26. - 30. 7. 2021. Zveme všechny tanečníky i netanečníky a těšíme se, že si
budeme užívat společné chvíle, tancování, legrace, battly, hry, apod.
Těšíme se na vás.
Eunika Rucká

Přijď si s námi užít prázdniny!
Sportovní aktivity, soutěže, tvoření, hry venku a plno výletů!
PRO KOHO: pro všechny děti od 3 do 14 let
KDY: 19.- 23.7.2021, 8:00-16:30
KDE: SDH Vratislavice n/N, U Tělocvičny 871, 463 11 Liberec
CENA: 1 200Kč člen SDH / 1 700Kč nečlen SDH
Přihlásit své děti můžete do 25.6.2021 na e-mail: nicole.rolantova@gmail.com
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Vstupenky k sezení 350 Kč, na stání 200 Kč.
Předprodej zahájen 7. 6. 2021 na pokladně KC VRATISLAVICE 101010,
Nad Školou 1675, Liberec 30 nebo v síti E-VSTUPENKA.
www.evstupenka.cz I www.vratislavice101010.cz I www.beatarajska.com

