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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
možná jste již v médiích zaregistrovali informa-
ci o tom, že do naší správy bude patřit Domov 
seniorů Vratislavice nad Nisou. Rád bych tuto 
informaci potvrdil. Od 1. ledna příštího roku bude 
spravovat domov seniorů náš městský obvod 
namísto Libereckého kraje, jak tomu bylo dopo-
sud. Ve Vratislavicích se staráme o zajištění všech 
možných služeb pro občany, ať již se to týká kultury, 
vzdělávání či volnočasových aktivit. Péče o seniory 
je jednou z našich priorit, proto tento krok dává smysl. Na kvalitu služeb a vysoký 
standard péče o seniory tak budeme mít přímý vliv.

Dbáme i na bezpečnost, a proto jsme nechali do zámeckého parku nainstalovat 
širokoúhlou kameru se záběrem 360 stupňů. Ta prostor neustále monitoruje a doplňuje 
již dříve nainstalovanou kameru v lesoparku u dětského hradu. Obě zařízení jsou napoje-
na na centrální pult městské policie.

Dalším pro nás velmi důležitým tématem je čistota a pořádek v naší obci. Za tímto 
účelem jsme domluvili navýšení svozu tříděného odpadu v nejvíce problematických 
lokalitách v ul. Dlouhomostecká, Na Rozcestí, Donská a Zámecký vrch. Konkrétně se 
jedná o papír a plast, kde je frekvence navýšena z dosavadního vývozu 1x týdně na 
dvojnásobek. Nově budou také kontejnery na kov vyváženy 2x za měsíc. S dodavatelem 
služeb odpadového hospodářství jsme domluvili umytí kontejnerů a do budoucna máme 
přislíbenou výměnu kontejnerů ve špatném stavu za nové.

Připravujeme pro Vás kulturní akce, které jsou nedílnou součástí chodu našeho měst-
ského obvodu. Letos to zatím vypadá, že bychom si mohli užít Vratislavické slavnosti 
a chtěl bych Vás tedy všechny pozvat 14. 8. do zámeckého parku a okolí. Letošní pěta- 
dvacáté slavnosti kromě tradičního programu pro děti i dospělé okoření koncerty rapera 
s libereckými kořeny a uměleckým jménem Lipo, skupiny Jelen a legendárního Miro 
Žbirky. Tradiční akcí je i módní přehlídka návrhářky Beaty Rajské. I ta by se letos měla 
uskutečnit, a to v termínu 19. 8. v atriu našeho Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. 

Těším se na setkání při některé z akcí a užijte si pohodové léto.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

Domov pro seniory
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Ve středu 7. července byla zahájena první etapa rekonstrukce 
tramvajové trati z Liberce do Jablonce nad Nisou. Od 19. čer-
vence budou tramvaje nahrazeny autobusovou dopravou. Oprava 
se týká zhruba sedmi kilometrů trati, kde se bude měnit rozchod 
kolejí a k tomu je nutné upravit trolejové vedení a okolní terén. 
Rekonstrukce by měla být dokončena do 19. listopadu.

 (red)

ZAČALA ÚPRAVA TRAMVAJOVÉ 
TRATI Z LIBERCE DO JABLONCE

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 25. 7. posílat na e-mail vratislavice@vrati-
slavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na adresu Městský 
obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, 
463 11. Tentokrát soutěžíme o permanentní vstupenku na koupa- 
liště Sluníčko na měsíc srpen. Výherce budeme bezprostředně po 
slosování kontaktovat a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme 
se na Vaše odpovědi! Ze správných odpovědí na červnovou otázku 
jsme vylosovali paní Libuši Fišerovou, která poznala detail sochy 
lidoopa v Parku Nové Vratislavice. Gratulujeme! 

 (red)

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 28. července 
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 25. srpna a 22. září.

PRÁVNÍ 

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

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 

vratislavice@vratislavice.cz

POŠTA
Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N., 

Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30

FACEBOOK
Vratislavice nad Nisou

Obyvatelé žijící v ulici U Tělocvičny nás z důvodu bezpečnosti požádali, 
abychom zde regulovali dopravní provoz. Tato komunikace je značně 
úzká a rozhledové možnosti v křižovatce s frekventovanou Tanvaldskou 
ulicí jsou zde velmi omezené, což často vedlo k nebezpečným situacím. 
Nejvhodnějším řešením proto bylo zavedení jednosměrného provozu. 
Děkujeme za pochopení.

 Vedení obce

SILNICE VEDOUCÍ OD SOKOLOVNY 
JE NOVĚ JEDNOSMĚRNÁ
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DOMOV SENIORŮ 
BUDE NOVĚ VE SPRÁVĚ VRATISLAVIC 

Vratislavice ve svém katastru spravují veškerou infrastrukturu a služby pro 
veřejnost. Staráme se o komunikace, veřejná prostranství, parky, hřiště, spor-
toviště, základní a mateřské školy, kulturu, a stejně tak je pro nás významná 
i sociální oblast. V květnu letošního roku byla mezi Statutárním městem 
Liberec a Libereckým krajem uzavřena dohoda o tom, že si od roku 2022 
kraj od města do své správy převezme botanickou a zoologickou zahradu, 
protože mají nadregionální význam. Naopak město Liberec od kraje do své 
péče získá dvě instituce působící v sociálních službách. Jednou z nich je 
právě Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, a protože je pro nás péče 
o seniory důležitá, domluvili jsme se s vedením Liberce, že od 1. ledna 2022 
zajistí provoz domova důchodců Městský obvod Liberec - Vratislavice 
nad Nisou. Z toho důvodu vznikla nová příspěvková organizace Domov 
seniorů Vratislavice. Pro klienty se ale tímto převodem nic nemění, rozsah 
poskytovaných služeb zůstane plně zachován. Na budoucích opravách 
a investičních akcích se pak bude spolu s Vratislavicemi podílet i Liberec.

Vedení obce

HISTORIE DOMOVA 
SENIORŮ VRATISLAVICE

Dům Marta nechala postavit manželka majitele 
továrny na koberce Marta Ginzkeyová v roce 1904 
jako zaopatřovací ústav pro staré bývalé zaměstnance 
firmy Ginzkey. V roce 1908 k němu byl přistavěn 
další objekt, tzv. chorobinec a vznikl soubor staveb 
Nový domov. V letech 1925 – 1926 byl areál 
rozšířen o další budovy. Od té doby až do dnešních 
dnů funguje coby ústav sociální péče, pouze Dům 
Marta se od konce 2. světové války stal ubytovnou 
pro zaměstnance továrny na koberce a roku 1955 zde 
byly zřízeny laboratoře Státního veterinárního ústavu. 
Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1994 se celý areál 
opět stal zařízením pečujícím pro seniory.
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V lednu 2022 přejde domov seniorů do správy Městského 
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou. Dotkne se tato změna 
nějak klientů nebo zaměstnanců? 
Určitě ne, tímto přechodem se jak pro zaměstnance, tak pro naše 
klienty vůbec nic nezmění. Služby jim budou dále plynule posky-
továny dle potřeb jednotlivých uživatelů, s ohledem na jejich zdravot-
ní stav a sociální situaci.
Jak dlouho jste ředitelkou domova?
Ředitelkou vratislavického domova pro seniory jsem od 1. 9. 2015, 
před příchodem do Vratislavic jsem dvanáct let v České Lípě vedla 
příspěvkovou organizaci, která poskytovala sociální služby na území 
města.
Co byste si ze své pozice přála změnit? Jak domov ještě více 
pozvednout?
Asi ani ne změnit, přála bych si udržet stávající pracovní kolektiv, 
hlavně stabilní tým, který je schopen dobře spolupracovat, vycházet 
si vstříc, umět se částečně vcítit do práce i ostatních kolegyň 
a kolegů, protože každá pracovní pozice má své místo a svá speci-
fika, každý je důležitý ve velmi složitém soukolí. Práce s lidmi a péče 
o uživatele je velmi náročná profese, kterou nemůže vykonávat úplně 
každý. Co bych si přála nejvíce – abychom se už nikdy nedostali 
do režimu „uzavřeného zařízení“ s ohledem na situaci s pandemií, 
abychom se mohli plně věnovat své práci a poskytovali tak našim 
uživatelům co možná nejpestřejší aktivity, které jim ulehčí život 
v našem domově. 
O kolik klientů nyní v domově pečujete a kolik máte zaměstnanců?
Naše organizace poskytuje dvě služby - domov pro seniory 
s celkovou kapacitou 37 lůžek a domov se zvláštním režimem 
s celkovou kapacitou 60 lůžek. Zaměstnanců máme nyní 72, 
z toho je 48 v tzv. „přímé péči“, kteří klientům poskytují sociální 
služby a zdravotní péči přímo u lůžka. Ostatní zaměstnanci zajišťují 
technický chod organizace.

Od nového roku přebíráte pod svá křídla vratislavický domov 
pro seniory. Co to pro Vratislavice znamená?
Ve Vratislavicích jsme zvyklí pečovat prakticky o vše v rámci našeho 
katastru. Staráme se nejen o veřejný prostor, ale i školství, kulturu 
a dlouhodobě podporujeme právě i sociální sféru a naše seniory. 
Přišlo nám proto naprosto logické a rozumné, že domov seniorů, 
který zde máme, budeme spravovat právě my. A stejně jako v každé 
jiné oblasti se budeme maximálně snažit, aby domov seniorů stále 
fungoval tak dobře jako doposud, a ještě více ho rozvíjet. 
Bude to pro domov seniorů znamenat nějakou změnu?
Z našeho pohledu je velkou výhodou, že vše bude možné řešit 
rychleji, přímo s námi a velmi konkrétně. Vratislavice jsou malé 
a na rozdíl od Libereckého kraje nemají na starosti takové množství 
různých organizací, proto věřím, že i vzájemná komunikace mezi 
námi a domovem seniorů bude osobnější, ostatně jak jsme u nás ve 
Vratislavicích zvyklí. 

Mgr. Eva Stehlíková, MBA
ředitelka Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o.

Lukáš Pohanka
starosta Vratislavic
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Na základě žádostí od rezidentů jsme v další vratislavické lokalitě ne-
chali nainstalovat přejezdové zpomalovací prahy. K větší bezpečnosti 
chodců by měly přispět tři nové retardéry v ulici Nad Kyselkou. 

Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

ZPOMALOVACÍ PRAHY PŘISPĚJÍ 
K BEZPEČNÉMU PROVOZU

TŘÍDĚNÝ ODPAD BUDE VYVÁŽEN 
ČASTĚJI
Velice nám záleží na tom, aby Vratislavice byly čistou 
a udržovanou obcí. Protože se na stanovištích s kontejnery 
na třídění opakovaně tvořil nepořádek z odpadu, na který už 
v kontejnerech nezbylo místo,  domluvili jsme u společnosti 
FCC, která separovaný odpad vyváží, jeho častější svoz. Od 
poloviny června jsme proto navýšili svoz plastu, papíru a kovu 
v nejvíce problematických lokalitách v ul. Dlouhomostecká, Na 
Rozcestí, Donská a Zámecký vrch. Nově jsou kontejnery na 
papír vyváženy každé úterý a čtvrtek a na plast pondělí a pátek, 
kontejnery na kov budou pravidelně vyváženy dvakrát za měsíc. 
Věříme, že tento krok přispěje k většímu pořádku v naší obci.

Vedení obce

K Vratislavicím už neodmyslitelně patří záhony letniček před kostelem 
Nejsvětější Trojice, na které se naši občané každoročně těší. Také 
letos jsme je nechali podél chodníku vedoucího ke kostelu vysadit. 
Zvolili jsme rostliny, které kvetou postupně, aby se z nich lidé mohli 
těšit po celé léto. Naleznete mezi nimi vlčí máky, kopretiny nebo chrpy.

Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

PŘED KOSTELEM I LETOS 
VYKVETLY LETNIČKY 

Za obytným domem v ulici U Sila 1205 na sídlišti Nové Vratislavice 
jsme na přání našich občanů nainstalovali novou lavičku 
k odpočinku. Lavička je umístěna v klidné zóně podél pěšiny 
vedoucí za panelovými domy nad místním lesoparkem.

Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

NOVÁ LAVIČKA NA PŘÁNÍ OBČANŮ
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V květnovém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o umístění bez-
pečnostní kamery u hracího prvku v lesoparku. Velké množství lidí 
navštěvuje také zámecký park a bylo potřeba zajistit jim dohled a bez-
pečí, proto jsme nainstalovali  další kameru k soše koně vedle restau-
race Zámecká konírna. I tato kamera, která má záběr 360°, a díky tomu 
snímá prakticky celý zámecký park, je napojená na centrální systém 
městské policie s nepřetržitým dohledem libereckých strážníků.

Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

DALŠÍ ČÁST PARKU 
JE POD KAMEROVÝM DOHLEDEM 

RENOVUJEME LÁVKU 
V ZÁMECKÉM PARKU
V rámci první fáze opravy lávky vedoucí od budovy úřadu do zámeckého 
parku jsme v červnu kompletně opravili její pochozí část. Lávku, která má 
celodřevěnou konstrukci, pravidelně udržujeme, přesto bylo nutné kvůli 
postupnému trouchnivění dřevěné latě vyměnit. V další etapě rekon-
strukce se zaměříme na opravu její nosné konstrukce.

Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

Žákům devátých ročníků vratislavické základní školy každoročně 
slavnostně předává jejich poslední vysvědčení starosta Vratislavic Lukáš 
Pohanka. Také letos ve středu 30. června je spolu s ředitelem školy 
Mgr. Liborem Rygálem a třídními učitelkami přivítal v obřadní síni, kde jim 
popřál mnoho štěstí a úspěchů do dalšího života, předal vysvědčení 
a věnoval drobné dárky na památku.

(red)
Foto: J. Appeltauer

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD 

Třída 9.A

Třída 9.B
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Ve čtvrtek 17. června a v pátek 18. června jsme s hrdostí přivítali 
dalších 39 vratislavických občánků. Za přítomnosti rodičů a nejbližší 
rodiny proběhl v obřadní síni vratislavické radnice slavnostní cere-
moniál uvítání do života, který svým vystoupením zpestřily děti 

z mateřské školy Sídliště. Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka popřál 
všem novým občánkům pevné zdraví a radostné okamžiky nejen 
v prvních měsících života a dětem předal dárky.

Vedení obce

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY VRATISLAVIC

Milá redakce Vratislavického zpravodaje,

ráda bych vám touto cestou poděkovala za krásný obřad "Vítání občánků", kterého jsme se spolu s manželem 
a naším devítiměsíčním synkem Kubíčkem zúčastnili minulý týden, ve čtvrtek 17. června od 10 hodin. Už jsem ani nečekala, 
že se kvůli nepříznivé situaci způsobené opatřeními spojenými s Covidem toto vítání uskuteční. Jsem proto velmi ráda, že 
jsme, byť v rouškách a s podmínkou testování, tuto příležitost dostali. Obřad vítání byl moc hezký a já si vážím toho, že si 
na úřadě najdou čas i na přijetí nově narozených občánků do řad Vratislavičáků. Bylo potěšením vyslechnout si jak kul-
turní pásmo s říkankami a písničkami od školkových dětiček, tak i proslov a přání pana starosty. Nesmím zapomenout ani 
na zapojení vratislavických žen, které nachystaly pro každého občánka jeho první pletené "Adidasky". Poděkovat chci i za 
velkorysé dary pro mrňousky a kytičku pro maminky a v neposlední řadě též za zajištění fotodokumentace. Věřím, že se již 
brzy uvidíme na některé z vratislavických sportovních či kulturních akcí. 

S přáním všeho dobrého všem občanům Vratislavic
Lucie Sklenářová s rodinou
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Ve všech našich mateřských školách jsme 16. června za účasti vra-
tislavického starosty pana Lukáše Pohanky pasovali 78 předškoláků 
na školáky. Jako vzpomínku na bezstarostná léta strávená ve školce 
jsme jim předali pamětní vaky s vlastnoručně kreslenými obrázky. Po 
prázdninách jim všem přejeme hodně štěstí na cestě do školy!

Vedení obce

PASOVALI JSME NOVÉ ŠKOLÁKY

MŠ Sídliště MŠ Lísteček - Tanvaldská

MŠ Lísteček - Poštovní

MŠ Lísteček - Nová Ruda
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Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka a ředitel místní základní školy  
Mgr. Libor Rygál přivítali v pondělí 14. června v obřadní síni žáky 
všech čtyř prvních tříd. Děti za to, jak se během uplynulého škol-
ního roku naučily číst, dostaly za odměnu knížku ze speciální edice 

určené výhradně pro prvňáčky „První školní výlet" autorky Michaely 
Fišarové. Věříme, že jim udělala radost a přejeme všem krásné 
první prázdniny.

Vedení obce

PRVŇÁČCI DOSTALI SVOU PRVNÍ KNÍŽKU 
NA PRÁZDNINY

MŠ Sídliště

Třída 1.A

Třída 1.C

Třída 1.B

Třída 1.D
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Naše škola byla vybrána, aby se na přelomu května a června zúčastnila 
důležitého mezinárodního šetření, které zjišťuje, jak dobře umí děti na 
celém světě číst. Tohoto šetření se účastní mnoho zemí z celého světa 
a naše 4.D a 4.B reprezentovaly Českou republiku. Na přípravě nároč- 
ného projektu se podíleli třídní učitelé, rodiče, vedení školy a informatik. 
Vše probíhalo formou online přes počítače v PC učebně, která je velmi 
kvalitně vybavena – jak hardwarem, tak i internetovým připojením. 

Mgr. Jan Kvapil

V rámci projektového dne jsme ve čtvrtek 10. června vystoupali 
na vrchol Ještědského hřebenu. V hodinách vlastivědy jsme měli 
možnost dozvědět se mnoho informací o historii i současnosti 
světově proslulé stavby. Už víme, jak vypadala původní stavba, která 
v roce 1963 vyhořela a dobové filmy nám daly možnost prohléd-
nout si nejen projekt, ale i samotného autora současné stavby Karla 
Hubáčka. Někteří z nás vystoupali pěšky na Ještěd úplně poprvé. 
Odměnou nám všem byla prohlídka Ještědu a jeho blízkého okolí. 
Naši radost ze zdolání 400 m převýšení podpořilo i krásné počasí. 
Tato návštěva určitě nebyla poslední a pocit hrdosti na překrásnou 
a nadčasovou dominantu Liberce už nám nikdo nevezme.

Mgr. Jolana Hegedüsová, Adéla Čížková a žáci třídy 5. B

Noc ve stanech, buřtíky na ohni, strašidelné historky, hry 
a soutěže, stezka odvahy, rozcvička, snídaně v trávě a k tomu 
krásné počasí. To vše zažily děti 4.B v kempu na školní zahradě 
3. a 4.června. Také výlet na Ještěd, procházka za koníky a pro-
jektový den I LOVE VRATISLAVICE byly prima. Děkujeme MÚ 
Vratislavice za podporu.                                                                                         

Mgr. Jana Svobodová 

MEZINÁRODNÍ PROJEKT – 
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

VÝSTUP NA JEŠTĚD

KEMP 4.B 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Když jsme přijeli, rozdělili jsme si pokoje a týmy, které hrály různé hry. 
Chodili jsme na procházky a koupali se v bazénu. Vyrobili jsme si 
i trička. Na tento výlet nikdy nezapomenu.

Matyáš Martinec 5.A

Každý den ráno byla rozcvička a po rozcvičce snídaně. Potom jsme 
se učili, pak byl oběd a polední klid. Po poledním klidu jsme vyrazili 
na výlet, například na Koglerovu naučnou stezku, do města Krásná 
Lípa do muzea Českého Švýcarska a po okolních lesích. když jsme 
se vrátili, šli jsme většinou do bazénu. Potom jsme hráli hry v týmech 
a po večeři jsme šli spát. Moc se mi to líbilo.

Dita Prokopová, 5.A

Když jsme přijeli do penzionu Hubertus, hned jsme byli venku. Každý 
den jsme měli venkovní aktivitu. Ráno jsme se učili, a za to jsme byli 
odměněni výborným obědem. Odpoledne jsme podnikali výlety 
a užívali si bazénu. Strašně moc jsem se těšila, moc jsem si to užila.

Natálie Kirschnerová, 5.A

11
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25. Vratislavické slavnosti 
budou výjimečné

Vratislavické slavnosti jsou každoročně hlavní událostí roku.  Pokaždé se snažíme, 
aby ty následující byly zábavnější než ty předchozí. Věříme, že letošní výroční slavnosti 
budou výjimečné. Připravili jsme pro Vás zajímavý výběr hudebních interpretů.

Slavnostní odpoledne tradičně doplní bohatý program pro děti v podobě tzv. dětské pohádkové 
scény, zábavných soutěží a dalších zajímavých atrakcí. Těšíme se na Vás v zámeckém parku 
ve Vratislavicích nad Nisou v sobotu 14. srpna od 14 hodin. Vstup je zdarma. 

Liberecký rodák Jonáš Červinka je český rapper a básník. 
Poprvé se výrazněji prosadil v rámci projektu Básníci před 
mikrofonem (BPM), který založil spolu s Pauliem Garandem 
jako do té doby nepoznanou odnož českého rapu, která 
vycházela především z poezie. V roce 2012 vydal své sólové 
debutové album Víc než hudba, o dva roky později pak druhou 
desku O duši a zatím poslední album Lyrika vyšlo v dubnu 
2018. Spolupracoval s ATMO music, Sebastianem, Debbi 
a nejnověji s kapelou Kryštof.

Slovensko český zpěvák a skladatel. Pochází ze smíšeného 
manželství, jeho matka je Angličanka, otec Slovák, své písně 
také velmi často zpívá v obou jazycích svých rodičů.
Spoluzakladatel skupiny Modus, s níž v roce 1977 získal 
spolu s Jánem Lehotským a Marikou Gombitovou Zlatou 
bratislavskou lyru za píseň Úsmev. V roce 1981 spolu 
s Lacem Lučeničem opustili skupinu Modus a založili skupinu 
Limit, se kterou se vydal na sólovou dráhu. V roce 1982 se 
stal prvním slovenským Zlatým slavíkem; po Waldemaru 
Matuškovi byl druhý, kdo dokázal porazit Karla Gotta.

Česká akustická hudební skupina hrající tzv. roots music. Písně 
z vlastní tvorby vycházející z populární hudby jako je country, 
folk, bluegrass a blues. Kapela získala cenu Anděl v kategorii 
Objev roku za rok 2014 a cenu Anděl v kategorii Skupina roku 
za rok 2016.

Lipo

Jelen

Miro Žbirka
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AUTORSKÁ 
MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA

Atrium Kulturního centra
VRATISLAVICE 101010

19/08/2021
20:00

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

“C’mon Common”

Kostel Nejsvětější Trojice 
ve Vratislavicích nad Nisou

pátek 3. září 2021  |  20:00 hod.
Předprodej vstupenek v Informačním centru VRATISLAVICE 101010 nebo v síti Evstupenka.cz.

Cena vstupenek: 390 Kč / sezení hlavní sál a 290 Kč / stání balkon.

www.vratislavice101010.cz

JANEK

& BAND
LEDECKÝ
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Rozloučení s předškoláky a jejich slavnostní pasování na školáky se stalo 
významnou již několikaletou tradicí v naší mateřské škole “Lísteček“.
Každý předškolák hrdě probíhá špalírem, který si pro ně připravili mladší 
kamarádi včetně originálního pokřiku. Na jeho konci jej vítá starosta Vrati-
slavic, pan Lukáš Pohanka, aby mu předal dáreček a popřál hodně štěstí 
v nové životní etapě a paní ředitelka Mgr. Dana Keltnerová, která každého 
osobně pasuje velkým zlatým klíčem. Každé středisko “Lístečku“ si pro 
děti připravilo krásný doprovodný program s plněním různých zábavných 
úkolů a dokonce zazněla v originálním podání kamarádů dospěláků Josefa 
S. a Dany Z. naše krásná hymna…
Po pasování, dárečcích, spoustě radosti a úsměvů (a taky nějakých 
těch slzičkách dojetí) čekalo ve školce ještě jedno velké překvapení – 
svátečně připravené stoly se slavnostním obědem a přípitkem.
Díky takovýmto chvílím si neustále uvědomujeme, jak důležité je pečovat 
o společenství, udržovat zvyky, tradice a vést děti vlastním příkladem ke 
schopnosti umět naslouchat a porozumět. Věříme, že na takové 
rozloučení a milé vykročení do školních let budeme všichni s úsměvem 
a radostí vzpomínat. 
Děkujeme všem za spolupráci, vstřícnost, důvěru a přejeme klidnou 
a sluníčkovou dovolenou a plno zážitků o prázdninách!

Kolektiv mateřské školy Lísteček

Z důvodu stěhování knižního fondu do nových prostor bude 
vratislavická knihovna po celé prázdniny uzavřena. Děkujeme za 
pochopení a těšíme se na Vás v nové knihovně IGI Vratislavice!

knihovnice

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – 
PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY 
V „LÍSTEČKU“

KNIHOVNA JE O PRÁZDNINÁCH 
ZAVŘENÁ

LIBEREC

102.3 FM | R-LBC 
liberec.rozhlas.cz |  



1717

Vratislavický zpravodajSPOLEČNOST

17

SENIOŘI OPĚT SPOLU
Vratislavičtí senioři se opět vrátili ke svým společným aktivitám. Již usku-
tečnili několik společných výletů do zajímavých míst v okolí našeho měs-
ta. Navštívili jsme Jindřichovice a Nové Město pod Smrkem, Frýdštejn 
s Malou Skálou, Smržovku a Tanvald, a také nejmenší jizerskohorskou 
přehradu Mlýnici na Albrechtickém potoce u Nové Vsi. Do konce červ-
na máme připraven i zájezd do Žlebů a Slatiňan, výlet do Lužických hor 
v okolí Rybniště a Dolního Podluží. Tyto akce však v době psaní tohoto 
článku byly ve fázi přípravy. Na dny 7. až 9. září připravujeme zájezd na 
Severní Moravu do Beskyd. Přihlášky jsme sice již přijímali, ale zůstalo 
několik volných míst, zájemci se tedy mohou domluvit s paní Vanišovou 
a na zájezd přihlásit. Každému jsou dveře otevřené. Také připravujeme 
zájezd k Řípu a jeho okolí náhradou za neuskutečněný v měsíci květnu, 
kdy to opatření nedovolila. O jeho konání budeme včas informovat. 
Při svých akcích se řídíme aktuálními podmínkami podle opatření ke 
COVID 19, snažíme se předcházet všem problémům a jen doufáme, že 
se situace nezmění k horšímu a nepřijdou opět další omezení narušující 
naše plány.

Za vedení spolku
Milena Vanišová a Antonín Ročňák

JUBILANTI
ČERVEN 2021  

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

21. 7. 2021 
ODJEZD 10:20 

MHD Fügnerova č. 18
Bedřichov – Severák – Josefův Důl

vedoucí pan Jokl, náročnost 2

28. 7. 2021 
ODJEZD 8:00

MHD Fügnerova č. 11
Krásná – Pěnčín – Jablonec nad Nisou

vedoucí paní Lžičařová, náročnost 1

4. 8. 2021 
ODJEZD 9:00

ČD Liberec
Josefův Důl – Maxov – Slovanka 

vedoucí paní Křížová, náročnost 2

11. 8. 2021 
ODJEZD 9:30 

ČSAD Liberec – Sobotka 
vedoucí paní Ondrová, náročnost 2

18. 8. 2021 
ODJEZD 9:08 

ČD Liberec, Jedlová – Naděje – Svor 
vedoucí pan Ročňák, náročnost 3

25. 8. 2021 
ODJEZD 8:00 

MHD Fügnerova č. 11
Čížkovice – Bzí – Železný Brod 

vedoucí paní Lžičařová, náročnost 2

1. 9. 2021 
ODJEZD 9:30 

ČSAD Liberec – Sobotka 
vedoucí paní Ondrová, 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

  70 let 
Zdeňka Drbohlavová 

Milan Koutský 
Miroslav Košťák 
Ladislav Helfer
Jarmila Susková 

Stanislava Straková
Milan Barac

Vlasta Jeništová 
Miloslav Žoha

Jiří Vytiska
Jiří Potůček 

Hana Dymáčková  
Marie Lhotáková

  
  75 let 

Vlasta Nepivodová
Etela Lorencová

Marie Ondráčková
Alena Košková 

Milena Čechová
Josef Holman 

Hanička Janků
Marie Bartoníčková
Vlasta Drozenová

Marie Copová   
 80 let 

Jiří Kvapil 
  85 let 

Anna Vráblíková
Libuše Glancová 

Július Perina 
92 let 

Mária Korecká  
94 let 

Jaroslav Šrůtek 
97 let 

Vlasta Šplíchalová  

PRVNÍ POSEZENÍ VRATISLAVICKÝCH 
SENIORŮ
Komise komunitního plánování v červnu připravila pro vratislavické 
seniory „Buřtiádu pro seniory“, která se konala v Parku Nové Vratisla- 
vice. Kromě klobásek opečených na místním grilu bylo pro návštěvníky 
připraveno i hudební vystoupení oblíbeného harmonikáře Vladimíra 
Lehotaje. Těší nás, že na první akci letošního roku, kterou jsme mohli 
uspořádat, byla hojná účast.

(red)
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SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ PROVOZU

VE VRATISLAVICKÉ 
KYSELCE

Při příležitosti slavnostního otevření navštívilo areál Vratislavické 
kyselky v sobotu 12. června na dva tisíce lidí. Areál byl řadu let 
nevyužívaný, až ho v roce 2018 koupila jablonecká společnost Kitl 
specializující se na výrobu bylinných a ovocných sirupů a vdechla 
místu nový život. Firma sem ze sousedního Jablonce nad Nisou 
přesunula svou výrobu a do budoucna má v plánu začít znovu stáčet 
také místní minerální vodu. 
Během slavnostního otevření představila společnost Kitl již dvanác-
tou – jahodovou příchuť sirupu, který byl v rámci akce Kitl v Kyselce 
přesně ve 12 hodin a 12 minut pokřtěn známým hercem Divadla Járy 
Cimrmana Miloněm Čepelkou. Součástí slavnostního odpoledne 
byly exkurze do nově zrekonstruované výrobní haly, návštěvníci se 
dozvěděli o objevení pramene kyselky, nechyběly přednášky o historii 
areálu Vratislavické kyselky a jejím „zámečku“, ale také doprovod-
ný program a soutěže pro děti, vystoupení hudebních kapel nebo 
dětský závod v orientačním běhu. Vrcholem večera pak byl kon-
cert skupiny Tata Bojs, čerstvého držitele Ceny Anděl pro nejlepší 
hudební skupinu roku.   
Kitl s.r.o. je držitelem certifikátu Regionální produkt Jizerských hor, 
vítězem několika ročníků soutěže Výrobek Libereckého kraje, k cen-
ným uznáním práce společnosti pak patří například titul Firma roku 
Libereckého kraje a 3. místo v celostátní soutěži Firma roku v roce 
2013, vítězství v prestižní americké soutěži The Mazer Cup Interna-
tional Competition 2015 či opakované ocenění na veletrhu Země 
živitelka, kdy poslední si Kitl s.r.o. přivezl v roce 2019, a to hlavní 
cenu Zlatý klas za limitovanou letní edici Kitl Syrob Okurka BIO. Jan 
Vokurka, zakladatel a majitel firmy Kitl s.r.o je také čerstvým držitelem 
titulu EY Podnikatel roku 2020 Libereckého kraje. 

Kateřina Hladíková

Lukáš Pohanka
starosta Vratislavic nad Nisou

Jak vnímáte obnovení výroby ve vratislavickém areálu? 
Těší nás, že se majitel společnosti Kitl pan Jan Vokurka rozhodl 
investovat a pozvednout dříve chátrající areál, který k Vratislavicím 
neodmyslitelně patří. Jeho dosavadní kroky nám dávají naději, že se 
areál podaří obnovit do původní podoby. Máme opravdu radost, že 
se tam po mnoha letech vrátil život.
Co byste společnosti v jejím novém působišti popřál?
Především, aby pana Vokurku neopouštěly podobně skvělé nápady 
a zápal pro věc. Zároveň i tu trochu potřebného štěstí, aby se mu 
podařilo dotáhnout své vize do finále. A také, aby se v budoucnu sku-
tečně znovu povedlo začít stáčet věhlasnou Vratislavickou kyselku. 

Jan Vokurka
majitel společnosti Kitl
Letos jste do Vratislavic přesunuli výrobu. Naplnil přesun 
z Jablonce Vaše očekávání? Jak se společnosti ve Vratislavicích 
zatím daří? 
Jsme rádi, že jsme se do Vratislavic přestěhovali, protože zde máme 
více místa než v našem předešlém areálu v Jablonci. Aktuálně 
rosteme 24 % meziročně a nedokážeme si představit, že bychom 
takové množství syrobů byli schopni vyrobit v Jablonci.
Jaké zde máte plány do budoucna?
Chtěli bychom začít tzv. čerpací zkoušky, což jsou dlouhodobé 
testy čerpání minerální vody, při kterých se zjišťují její parametry. Na 
základě výsledků zkoušek můžeme přistoupit k pořízení technologií 
pro minerální vodu a další kroky. 
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Vážení fanoušci Desítek,

vzhledem k možným změnám dle aktuálního vývoje pandemické situa- 
ce 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

PRO RODINY: MAREK ZTRACENÝ – 
TOUR DE LÉTO

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA: BEATA RAJSKÁ –
C´MON COMMON

Víc než jen koncert. Hudba, soutěže… a speciální host 
– masterchef Roman Staša. Pořádá: Marek Ztracený.

Špičková módní návrhářka Vám již po desáté představí svou 
kolekci v atriu KC. 

Foto: archiv Marek Ztracený

24. 7. od 16:00 hod.
Vstupné: 150 - 1490 Kč

19. 8. od 20:00 hod.
Vstupné:   200 Kč stání 

350 Kč sezení

29. 7. od 19:30 hod.
Vstupné:    350 Kč 

10. 8. od 19:30 hod.
Vstupné:    350 Kč 

DIVADLO: CAVEMAN – LETNÍ SCÉNA

DIVADLO: CAVEWOMAN – LETNÍ SCÉNA

Humorná one man show o rozdílech mezi muži a ženami, 
tentokrát pod širým nebem v atriu Desítek. Pořadatel: Point s.r.o.

Představení je venkovní a koná se i v případě nepříznivého 
počasí.

Souboj pohlaví, tentokrát ženskou perspektivou a open-air. 
Pořadatel: Point s.r.o.

Představení je venkovní a koná se i v případě nepříznivého 
počasí.

Zdroj: Point s.r.o. 

Zdroj: Point s.r.o. 

Foto: Lenka Hatašová
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VRATISLAVICKÝ
INFOSERVIS

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. 

Dostávejte informace z Vratislavic
přímo do Vašeho mobilu. 

Registrujte se na 

www.mobilnirozhlas.cz/registrace
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VRATISLAVICKÝ POHÁR 2021

VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ SE VRÁTILA 
NA KURTY

SVĚTOVÝ BEACHVOLEJBAL

VRATISLAVICE HOSTILY ČESKÝ 
POHÁR KADETEK

Během červnových víkendů jsme uspořádali tradiční tři série beach-
volejbalových turnajů Vratislavický pohár 2021, který má výrazný 
přesah do okolí. Jezdí k nám hráčky a hráči nejen z Libereckého, 
Královéhradeckého, Ústeckého a Středočeského kraje a Prahy. Jsou 
to sobotní turnaje mužů a žen a v neděli je na pořadu oblíbená kate-
gorie mixů. Každé série se účastní na čtyřicet týmů. Držíme standard 
turnajů, kdy hráči a hráčky mají ovoce zdarma, příjemnou atmosféru, 
dobré zahrání a vítězové malého i velkého finále tílka s logem 
a designem Vratislavic n. N. a ceny vratislavického pivovaru.

Jan Kvapil

Od května bylo povoleno trénovat na venkovních sportovištích. Naše 
předškolní děti, mladší i starší žákyně a kadetky trénovaly minimál-
ně dvakrát týdně a stejně jako každý rok jsme organizovali páteční 
turnaje mládeže. Většinou hrály tři kategorie – začínající, mladší 
a starší. Účast byla zdarma, bez nutnosti přihlášení a pro každého 
jsme měli cenu. Před prázdninami jsme pro děti uspořádali pět 
takových turnajů! 

Jan Kvapil

Vratislavická Michala Kvapilová s budějovickou Michaelou Kubíčko- 
vou bojovaly koncem června ve finále Kontinentálního poháru 
v Holandsku, kde si vítězové mohli zajistit poslední místo na OH 
Tokio 2021. Bohužel v souboji s nejvýše nasazenou dvojicí z Polska 
naše děvčata prohrála ve zlatém rozhodujícím zápase 0:2 na sety. 
Nyní je čeká 11. – 15. 8. 2021 ME ve Vídni. Barbora Hermannová 
s Markétou Nausch-Slukovou a Odřej Perušič s Davidem Schwei-
nerem už účast na OH v Tokiu mají díky bodům ve světovém žebříč-
ku jistou. Tím se beachvolejbal stává bezkonkurenčně nejúspěšněj- 
ším kolektivním sportem u nás. Podrobné informace najdete na 
www.beachvratislavice.cz 

Jan Kvapil

Nejlepší dvojice starších žákyň (Mariana a Natálie Ďuroňovi) bojují 
v celorepublikové beachvolejbalové soutěži Český pohár kadetek. 
Aktuálně se prokousávají kvalifikacemi, většinou zatím neúspěšně. 
V této kategorii budou hrát i další dvě sezóny. BV Vratislavice n. N. 
pořádal o víkendu 19. – 20. 6. právě Český pohár kadetek. Mimo 
zmiňovaných sester Ďuroňových se turnaje zúčastnily vratislavické 
Nela Rychnová s Jasmínou Herešovou i Lenka Ruckensteinerová 
(BV Vratislavice) s Terkou Studenou (Dukla Liberec). V sobotní 
kvalifikaci na náš turnaj bylo 18 týmů, postupovalo 6 dvojic. V neděli 
pak v hlavní soutěži pro 16 týmů pokračovalo zabijácké počasí 
s teplotami nad 30 ° C a nebem bez mráčku. Turnaj byl těžkou 
zkouškou nejen na beachvolejbalové dovednosti, ale i na fyzickou 
a psychickou odolnost a umění se vyrovnat s danými podmínkami. 
Celkové vítězství po obrovském boji ve finále získaly Karolína Michaj- 
líková s Eliškou Hemerovou (Praha a Hradec Králové), když zdolaly 
až v tie-breaku Justýnu Novákovou s Kateřinou Brunclíkovou (Dukla 
Liberec), které postoupily z kvalifikace. V těchto podmínkách také 
obdivuhodný výkon. Třetí místo vybojovaly Nathalie Hadrava a Ema 
Buličková (Praha). Žádná z našich dvojic nepoustoupila v hlavní 
soutěži ze skupiny do play off, ale získané zkušenosti i body z hlavní 
soutěže jsou nezbytné pro další rozvoj. V kvalifikaci i hlavní soutěži 
hráčky ocenily ovoce zdarma, domácí citronádu, pro každého 
pamětní nebo vítězné medaile, poháry a beach tílka. Bylo příjemné 
slyšet, že se hráčky do Vratislavic rády vracejí. 

Jan Kvapil
4. 9. 2021
LIBEREC
H O M E  C R E D I T  A R E N A

SPORTOVNÍ
VELETRH
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TJ JISKRA VRATISLAVICE

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA - 
MINIPŘÍPRAVKA

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ

HIPHOPOVÍ TANEČNÍCI NEZAHÁLÍ 
ANI NA KONCI ROKU

V červenci nám nastávají fotbalové prázdniny, a tím pádem rekapitulace 
ukončené sezóny 20/21 a přípravy na novou. Po přerušení během podzimu 
až jara kvůli koronaviru začali naši vedoucí družstev a trenéři ihned jak to šlo, 
obnovovat tréninkové plány. Po rozvolnění jsme odehráli několik přípravných 
utkání ve všech našich kategoriích. V červnu se také povedlo OFS rozjet 
náhradní soutěž, ve které bylo nalosováno několik utkání. Celý tento nelehký 
ročník byl zakončen nejdříve rozlučkou mladších a starších přípravek 
a hned týden na to se přidali i mladší i starší žáci a dorostenci. Nyní nás čeká 
příprava na letní soustředění, které proběhne od 8. srpna pro starší i mladší 
žáky a dorostence a od 15. srpna nás vystřídají mladší a starší přípravky. 
Jako každým rokem už několik let vyrážíme do sportovního areálu v Jiřetíně 
pod Jedlovou, kde bude týden probíhat intenzivní příprava na novou sezónu 
21/22, která začíná už koncem srpna a snad už proběhne bez přerušení. Na 
soustředění máme k dispozici travnaté fotbalové hřiště, UMT hřiště, beach-
volejbalové kurty, tenisové kurty a minigolfové hřiště.
Naši muži také nezahálel,i a jak postupně začali trénovat po nucené pauze, 
tak už mají za sebou několik přátelských zápasů. I v této kategorii se nám 
podařilo přilákat nové posily a tím doplnit náš kádr. A nyní už mají nalosované 
zápasy pro novu sezonu 20/21. První zápas je se soupeřem VTJ Rapid 8.  8. 
2021 na travnatém hřišti Svojsíkova. Postupně vás budeme informovat na 
našich stránkách a FB.

Marek Hoffman, TJ Jiskra Vratislavice 

V červnu se nám povedl rozjet náš nový projekt fotbalová školička pro mladší 
ročníky dětí U6. Musíme prozradit, že jsme nečekali až takový zájem o tuto 
nejmladší kategorii, a to nás velmi těší. Minipřípravky měly během června 
několik tréninků, kde se učí všeobecnému pohybovému rozvoji s pomocí 
míče. Na tvářích dětí ale i rodičů je vidět, že je to hodně baví. Jsme rádi, že 
se nám to i v této nelehké situaci povedlo a nalákali jsme tak nové děti ke 
sportu. V polovině srpna již tuto kategorii naplno začleníme do tréninkových 
plánů a postupně i do některých turnajů. Veškeré informace z dění v našem 
spolku se dozvíte na ww.jiskravratislavice.cz , nebo na facebooku 
tjjiskravratislavicefotbal a instagramu.

Marek Hoffman, TJ Jiskra Vratislavice 

V posledním měsíci školního roku jsme si pro děti připravili malé půldenní 
soustředění. Dopoledne jsme věnovali trénování uzlů, značek, technickým 
prostředkům a zdravovědě. Děti si tak mohly procvičit všechno, co se za ten 
letošní krátký rok naučily. Poté je čekala soutěž v podobě minibraňáku 
a za odměnu jsme všichni vyrazili to Nisaparku na trampolíny. V mezičase se 
na hasičárně ještě odehrála vodní bitva, kterou si všichni moc užili. Poslední 
červnový víkend nás ještě čekají závody, článek prázdninového čísla se píše 
předem, zatím tedy nevíme, jak naše děti dopadnou. Natrénováno mají sen-
začně, a tak doufám, že vše zvládnou. Užijte si všichni krásné slunečné dny!

Nicole Rolantová

Poslední tři soboty v červnu jsme nelenili a měli různé taneční aktivity. 
Uspořádali jsme například workshop s Hankou Fis, kde jsme si zopakovali 
pár akrobatických triků a naučili se i něco nového. Další víkend jsme natáčeli 
naše promo videa, na která se můžete těšit. K dispozici budou začátkem 
července na youtube a instagramu. Také jsme se zúčastnili poslední online 
soutěže O Stodůleckou růži, které se pravidelně účastníme každý rok. A do-
padli jsme naprosto úžasně. Naše tanečnice Adélka Masaříková skončila ze 
22 soutěžících na skvělém 7. místě, Emilka Nahodilová a Emmička Šestáková 
získaly bronzovou medaili, Lola Šestáková a Sofie Vodičková skončily na 
2. místě, Vaesska Kirschnerová a Terezka Stejkozová také vybojovaly bronz 
a Kamča Záhorová s Barčou Vodseďálkovou zvítězily. Jsme opravdu pyšní 
na to, že i v této těžké době na sobě holky pracovaly, nevzdaly to a jely 
i online. Moc Vám gratulujeme. 25. 6. jsme uspořádali naši závěrečnou 
show, kde jsme všem rodičům a ostatním divákům ukázali, co všechno se 
naše tanečnice dokázaly naučit za celý online rok. Musím uznat, že všichni 
udělali kus práce a jsem moc ráda, že vydrželi a že jsme mohli být alespoň 
na dva měsíce opět spolu. Přejeme všem krásné léto a těšíme se, že vás 
uvidíme na našem tanečním kempu.

Eunika Rucká
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