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MILÍ

VRATISLAVIČÁCI,

ÚŘEDNÍ HODINY

úvodem bych Vám chtěl poděkovat za to, že většina
z Vás šla k volbám do poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které se konaly 8. a 9. října.
Volební účast ve Vratislavicích činila téměř
70 procent. Ať již jste svůj hlas dali komukoliv,
je dobře, že jste svoje právo volit využili.

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

V říjnu jsme měli tu čest ve Vratislavicích přivítat
vzácného hosta. Byla jím několikanásobná zlatá
slavice Lucie Bílá. A nepřijela jen tak náhodou. Její vystoupení bylo součástí oslav
10. výročí otevření Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. I když trochu opožděně.
Původní termín byl v loňském roce, kdy to opravdu vycházelo na den přesně na 10 let.
Ale Covid změnil mnoho plánů, a tak se i oslava tohoto výročí musela posunout. Nicméně
to nic neubralo na síle hudebního zážitku, který si nadšeně vychutnal zaplněný sál „desítek“.
A zatímco jedno kulturní zařízení má za sebou 10 respektive již 11 let provozu, otevřeli
jsme v říjnu nové. Jmenuje se IGI VRATISLAVICE, což je připomínka slavného
vratislavického rodáka Ignaze Ginzkeye. Součástí nově otevřeného domu je moderní
knihovna pro děti i dospělé, čítárna, promítací sál, rodinné a spolkové centrum.
Samotný objekt se skládá ze zrekonstruované historické budovy a moderní přístavby.
Uvnitř nalezneme mnoho úžasných architektonických i designových prvků, a také
koberec. A ne ledajaký. Koberec z původní vratislavické fabriky, který dostal ke svým
sedmdesátým narozeninám Willy Ginzkey, syn zakladatele továrny. Tedy důvodů, proč
naši novou knihovnu navštívit, máte hned několik.
Přeji Vám krásný listopad a zvu Vás na setkání při tradiční akci Rozsvícení vánočního
stromečku, která se koná již 27. listopadu 2021.

Váš starosta
Lukáš Pohanka
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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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Nová knihovna a spolkové centrum IGI VRATISLAVICE
Foto: T. Malý
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Lucie Bílá
v KC VRATISLAVICE 101010
Foto: P. Černoch
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INFO

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

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
Zřídili jsme pro Vás nové sociální poradenství v IGI VRATISLAVICE. Dvakrát měsíčně Vám budou k dispozici odborní poradci
ze spolku Déčko Liberec z. s., na které se mohou obrátit ti, kteří
se dostali do nepříznivé životní situace v oblasti rodiny, mezilidských vztahů, pracovního práva; lidé, kteří potřebují pomoc se
sociálními dávkami, v oblasti bydlení, spotřebitelských problémů
a zadluženosti. Občanská poradna bude v provozu každé
sudé pondělí od 10:30 - 16:00 hod. Do poradny je nutné
se předem objednat na tel.: 485 152 070 nebo 775 377 657.
Aktuální termíny poradny jsou 15. listopadu a 29. listopadu,
13. prosince.
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PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ZA ÚČAST
V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH
Rád bych na tomto místě poděkoval všem lidem, kterým není
lhostejná budoucnost naší země, a dorazili 8. a 9. října do vratislavických volebních místností. Volební účast během letošních
voleb do poslanecké sněmovny byla ve Vratislavicích 66,34 %,
tedy vyšší, než je celostátní průměr.
Lukáš Pohanka, starosta Vratislavic

BLÍŽÍ SE KONEC SVOZU BIOODPADU
Připomínáme lidem, kteří využívají popelnice na
bioodpad, že s přicházejícím obdobím vegetačního klidu přestanou být hnědé nádoby na
likvidaci bioodpadu vyváženy. Poslední svoz
bude v pátek 26. listopadu 2021. Po celou
zimu nebudou popelnice na bioodpad vyváženy
ani vydávány nové. Již dříve vydané hnědé
nádoby nebudou od domů odvezeny. Doporučujeme proto majitelům, aby je uschovali
na jaro, kdy bude svoz opět pokračovat. O přesném termínu začátku
jarního svozu budeme občany včas informovat prostřednictvím zpravodaje, FB a webových stránek městského obvodu.
Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit pracovní
a profesní poradnu Centra Kašpar v IGI VRATISLAVICE. Odborní
poradci Vám tentokrát budou k dispozici v pondělí 13. prosince
od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci.
Další termín poradny je 3. ledna. Více informací naleznete na
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 24. listopadu
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termín
poradny je 15. prosince.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Víte, kde ve Vratislavicích se nachází detail zachycený na fotografii
a co zobrazuje? Pokud ano, můžete své tipy s označením „Poznej
detail z Vratislavic“ a kontaktem na Vás až do 22. 11. 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 festival
sportovních filmů v IGI VRATISLAVICE. Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat o možnosti převzetí
ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! Ze správných odpovědí na říjnovou
otázku jsme vylosovali pana Jiřího Zavřela, který poznal detail fasády
IGI VRATISLAVICE a vyhrává deštník s logem Vratislavic nad Nisou.
Gratulujeme!
(red)
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OTEVŘELI JSME

Na státní svátek 28. října se návštěvníkům
poprvé otevřely dveře knihovny a spolkového centra IGI VRATISLAVICE. Nový
komplex vznikl přestavbou historické budovy nad kulturním centrem, které jsme
vrátili původní vzhled a přistavili k ní
moderní objekt. Možnost prohlédnout si
nově zbudované zázemí nejen pro knihovnu,
ale i občanské spolky, rodinné centrum,
sociální poradenství a další využilo přes
čtyři sta lidí, které provedl mimo jiné přímo
starosta Vratislavic nad Nisou pan Lukáš
Pohanka. Kromě komentovaných prohlídek
bylo součástí slavnostního dne otevřených
dveří v IGI VRATISLAVICE odhalení dvoumetrové skleněné lupy s portrétem Ignaze
Ginzkeyho, kterou pro Vratislavice navrhla renomovaná sochařka Paulina Skavová,
dále hudební vystoupení Thoma Artwaye,
dětské tvořivé dílničky v rodinném centru
a projekce filmu o Vratislavicích v novém
kinosále v suterénu knihovny.
Vedení obce
Foto: J. Appeltauer

Thom Artway
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AUTOREM IGI
VRATISLAVICE JE
JIŘÍ JANĎOUREK
Od svého otevření sklízí IGI VRATISLAVICE
jednu pochvalu za druhou. Jaký máte ze své
práce pocit?
Vždy mívám pocit pokory, protože IGI má
značný kus života před sebou a je důležité, jak
bude v budoucnu sloužit a fungovat. Ve skrytu
duše mě ale samozřejmě těší, že je stavba
veřejností přijímána kladně.
Co Vás při návrhu inspirovalo?
Ta idea vzešla z požadavků ze strany Vratislavic. Od začátku bylo jasné, že se do starého
objektu nemůže vejít vše, co pan starosta
v novém centru chtěl mít. Bylo tedy potřeba
postavit další objekt. Nová budova byla ale
limitovaná tím, kde stojí. Z jedné strany byla
omezená kanalizací, z další původní stavbou,
a dále pak zámeckým parkem. To všechno
formovalo dům tvarově. Chtěli jsme v maximální
míře využít ty krásné výhledy do parku. Velmi
důležité pro mě rovněž bylo, aby prostranství
před budovou doplnilo centrum Vratislavic,
které za kulturním centrem nebylo dokončeno.
Jak dlouho jste na projektu od jeho
prvotních studií pracovali?
Pracovali jsme na tom v týmu společně
s kolegou Ondřejem Novákem, mojí ženou
Janou Janďourkovou Medlíkovou a Míšou
Říhovou zhruba pět let.
Potýkali jste se při samotné realizaci
s nějakými problémy?
Z mého pohledu jsem žádný zásadní problém
necítil, což je obdivuhodné. S jinými klienty
by těch problémů k řešení byla spousta, ale
pan starosta Pohanka umí veškeré nesnáze
překonávat. Vratislavice fungují naprosto
excelentně a tento přístup je opravdu nezvyklý.
Na začátku jsme si udělali základní koncept
a pan starosta byl od té doby velice otevřený
a toho konceptu jsme se i přes veškeré
nástrahy nepouštěli. Vyjma toho, že se nám

už opravdu nevešla autodráha. Pan starosta
chtěl do centra integrovat opravdu veškeré
aktivity, které Vratislavice nabízejí. To byl
ale jediný kompromis. V cestě nám stála
spousta problémů z hlediska statiky,
zakládání ve vztahu k historickému domu,
který byl ve stavu, jež odpovídal tomu,
že už dlouho nebyl v užívání. Řešili jsme
i problematiku umístění, protože stavba
je pod svahem a do základů stéká velké
množství srážkové vody, ale se vším se dá
technicky poradit. Musím vyzvednout i pana
Podlipného, který společně s panem starostou Pohankou vždy říkal, že daný problém
nějak vyřešíme. Musím přiznat, že jsem se
s takovým přístupem mnohokrát nesetkal.
Pro mě je toto způsob uvažování, který mám
velmi rád, protože posouvá věci dopředu.
Opravdu se mi mnohokrát nestalo, aby
byl partner takto otevřený a v takové míře
mi věřil. Takové klienty bych napočítal na
prstech jedné ruky a rozhodně to byl jediný
klient z oblasti veřejného sektoru.
Slavnostnímu otevření IGI byli přítomni
i potomci Ignaze Ginzkeye, z nichž jeden
je také architekt. Jak na Vaši stavbu pan
Christopher Schmidt - Ginzkey reagoval?
Oddělil bych to, že pán je profesí architekt
a to, že je potomkem rodiny Ginzkey. Byly
zde silné emoce v souvislosti s tím, jak
zásadně se Vratislavice chovají ke své
historii, jak ji znovu objevují, což je krásné.
Pan Schmidt – Ginzkey silně vnímal, že je
potomkem rodu, který Vratislavicím vtiskl
podobu, kterou doteď známe. Z hlediska
jeho role coby architekta byla jeho reakce
taková, že ten dům je potřeba pořád
objevovat, protože se do něj musíte vpravit
a hledat všechny detaily, které spolu souvisí
a jsou jakousi spojnicí, což byl i náš záměr.
Snažili jsme se opravdu doladit každý detail.
A to i zásluhou pana starosty, který chce
mít věci dotažené do posledního detailu
a já také, takže jsme se shodli. Svou práci
děláme opravdu od celku, který musí držet
dohromady, až po detaily, které tam jsou,
doufejme, všude vidět. Od truhlářských
výrobků, po zámečnické práce, tvary
a barevnost, které to celé sjednocují. Právě
to pan architekt Schmidt – Ginzkey velmi
oceňoval. Dokonce nám nabídl, že nám
velice rád ukáže svoji práci, až budeme ve
Vídni. Byl vůči nám celkově velmi otevřený
a vstřícný. On i další členové rodiny Ginzkey
nám říkali, že jsme odvedli excelentní práci,
která je hodna svého účelu, a i pomyslného
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odkazu jejich rodiny. Od kolegy to vážně
potěší, navíc od kolegy, který je z kulturního
okruhu, který mám osobně velmi rád, tzn.
Rakousko – Německo – Švýcarsko. Tamní
architekti jsou velmi zkušení.
Jaké realizace máte jako autor nejraději?
Věnuji se veřejným soutěžím, které se mi líbí,
ať už jde o veřejné prostranství či budovy nebo
zadání klienta, jehož požadavky musíme řešit.
Mým těžištěm jsou nyní především veřejné
prostory. Od té doby, co pracuji v rámci
Kanceláře architektury města Liberce, se
snažím v Liberci trochu kultivovat veřejná prostranství. V minulosti jsem pracoval na různých
zakázkách od náměstí, po největší dům, jaký
jsem kdy navrhoval – budovu G Technické
univerzity v Liberci, na které jsem spolupracoval s Jiřím Suchomelem. Se svou manželkou
jsem dělal rekonstrukci libereckého magistrátu.
Je to taková mnohovrstevnatá činnost a mám
samozřejmě rád i malé realizace typu lavička.
Máte nějaký profesní sen?
Rádi bychom pracovali na projektu typu škola
nebo školka. To jsou vždy skvělé úlohy k řešení.
A co se týká města Liberec, tak bych byl rád,
abychom dohnali Vratislavice, které už začaly
a předběhly nás mílovými kroky. Vždy jsme
říkali, ať se lidé jezdí podívat do Litomyšle,
která byla mekkou soudobé architektury.
A tou se nyní svým způsobem díky působení
Lukáše Pohanky stávají i Vratislavice. Panuje
zde nálada pracovat s tvůrci, kteří o tom místu
hodně přemýšlí, jsou konceptuální, nebojí
se experimentů, jsou zároveň soudobí
a srovnatelní s evropským měřítkem současné
architektury. Dnes se tedy do Vratislavic
může jezdit za soudobou architekturou, jako
se jezdilo do Litomyšle. A přál bych si, aby
se to samé vrátilo i Liberci. Liberec byl díky
SIALu známý takovým tím architektonickým
kvasem a v jistém smyslu i experimentováním
a hledáním neprošlapaných cest. Byl v tvorbě
velmi svobodný a také se to na něm ukazovalo.
V jistém smyslu je Liberec konzervativní,
ale existuje zde spousta svobodomyslných
lidí, kteří tvorbu posouvají hodně dopředu,
a to i díky fakultě. Takže bych opravdu přál
nejen Vratislavicím, ale i Liberci, aby k němu
celá republika vzhlížela a říkala si, že se zde
dělá skvělá architektura a veřejné prostory.
Abychom mohli budovat město a zkvalitňovat
veřejný prostoru v té nejlepší možné evropské
tradici. To je můj profesní sen a Liberci přeji,
aby znovu zažíval to, co dříve.
Kateřina Hladíková
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PŘED BUDOVOU
KNIHOVNY
STOJÍ LUPA
S PORTRÉTEM
IGNAZE GINZKEYE
Objekt nové knihovny a spolkového centra jsme
pojmenovali IGI VRATISLAVICE po významném
vratislavickém rodákovi Ignazi Ginzkeyovi, který se
spolu se svou rodinou na přelomu 19. a 20. století
zásadně podílel na rozvoji naší obce. Před budovu
jsme zároveň umístili skleněnou lupu s Ignazovou
podobiznou a věříme, že tím zachováme význam
jména Ginzkey i pro další generace. Slavnostního
otevření IGI VRATISLAVICE a odhalení sochy se
účastnili i potomci Ignaze Ginzkeye Flavia Winger
a Christopher Schmidt - Ginzkey. Dvoumetrovou
plastiku pro Vratislavice navrhla renomovaná sochařka
Paulina Skavová.
Vedení obce
Foto: J. Appeltauer

starosta Lukáš Pohanka, Petr Seifert, Paulina Skavova, Flavia Winger, Christopher Schmidt-Ginzkey
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INTERIÉRU
NOVÉ KNIHOVNY
DOMINUJE
UNIKÁTNÍ
HISTORICKÝ
KOBEREC
Závěsný koberec s tematickými motivy naší obce
o rozměrech 3,4 m x 5 m zobrazuje vývoj firmy Ginzkey.
O téměř stoleté historii tohoto unikátního obrazového
koberce se můžete více dozvědět díky videoprojekci,
kterou jsme spolu s kobercem nainstalovali do centrální
části knihovny. Systém je propojen s monitorem,
na němž si návštěvníci mohou volit informace
o jednotlivých vyobrazených stavbách. Koberec byl
zhotoven ve vratislavické továrně na koberce jako dar
k 70. narozeninám Willymu Gizkeymu. Je vyrobený
z mohérové vlny a tvoří ho 1,74 milionu uzlů. Tehdejšímu majiteli továrny byl slavnostně předán 22. 10.
1926. Až do roku 1937 pak putoval po celém světě,
kde byl vystavován coby prezentace dovednosti
vratislavické továrny. Koberec jsme získali darem od
města Česká Skalice, kde byl po dlouhá desetiletí
uložen. Více o koberci samotném se můžete dozvědět
v aktuální příloze tohoto vydání.
Vedení obce
Foto: T. Malý
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PŘEDSTAVUJEME
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IGI VRATISLAVICE
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Foto: T. Malý, R. Drbohlav
10

OBEC

Vratislavický zpravodaj

11

Vratislavický zpravodaj UDÁLOST

KONCERTEM
LUCIE BÍLÉ
JSME OSLAVILI
10 LET KULTURNÍHO
CENTRA
Recitálem zlaté slavice Lucie Bílé v klavírním
doprovodu Petra Maláska jsme oslavili
10. výročí Kulturního centra VRATISLAVICE
101010. Deset let od otevření našich
„desítek“ sice uběhlo už vloni 10. října, ale
kvůli pandemickým opatřením jsme byli
nuceni toto unikátní hudební vystoupení
o rok odložit. V pátek 8. října tak měli
návštěvníci kulturního centra konečně
možnost vychutnat si neopakovatelný
hudební zážitek v podání držitelky již
dvaceti Českých slavíků a třinácti Slavíků
absolutních.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: P. Černoch, J. Appeltauer
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LUCIE BÍLÁ: „KDYŽ POŠLETE
DO SVĚTA DOBRO, NIKDY SE
NEZTRATÍ.“
Během nucené pauzy jste zrekonstruovala
divadlo, a to teď nese Vaše jméno. Přinesla
změna jména do divadla i jiné novinky?
Mně přinesla pocit svobody a nadšení pro
mého tvořivého a podnikavého ducha. Naše
divadlo je v samém srdci Prahy, pár metrů od
Karlova mostu a kousek od Staroměstského
náměstí. Kdykoli tam přijdu, mám pocit neuvěřitelné radosti. Obklopila jsem se jen těmi
nejbližšími a lety ověřenými lidmi a s nadšením
teď tvoříme repertoár, a rozmazlujeme naše
diváky. Divadlo hrálo posledních deset let
vizuální představení pro turisty, jsem ráda, že
ho mohu teď vrátit českému publiku. Do konce
roku nás čeká pár krásných činoherních představení Simony Stašové, Petra Nárožného,
Václava Vydry, hostovat u nás bude Miroslav
Donutil a já se budu těšit na vánoční koncerty
a mezi svátky na sváteční Recitály s Petrem
Maláskem. Už teď si mohou lidé pořídit dárek
pod stromeček na Crazy muzikál Láska je
láska, který bude mít premiéru na jaře příštího
roku.
Vloni Vám ještě vyšla kniha Posílám to dál,
už třetí v pořadí. O čem je?
Je o tom, že když pošlete do světa dobro,
nikdy se neztratí. Jednou se někomu vrátí…
Co aktuálně chystáte nového? Můžeme se
těšit například na další album?
Mé poslední album „Ta o mně" si zaslouží
ještě chvíli mou pozornost. Vyšlo těsně před

tím zmatkem, který nastal, a jsou na něm
písničky tak osobní, že bych od nich
nerada hned utíkala k dalšímu CD. Právě
v této chvíli se chystáme na natočení klipu
k písničce O lásce. Moc se na to těším,
už proto, že to je po všech stránkách
nejnákladnější a nejsložitější klip, jaký jsem
kdy natočila. Doufám, že to splní svůj účel,
a na vánoční svátky budu mít pro lidi milé
překvapení.
Jak jste prožívala období bez kontaktu
s fanoušky? Přeci jen jste známá svou
vřelostí k nim.
Bylo to neuvěřitelně náročné a popravdě
po všech stránkách zlomové. Vše se mi zdá
doteď vzhůru nohama, ale jedna věc se nezměnila - potřebuji být na jevišti a potřebuji
být v osobním kontaktu se svými fanoušky.
Miluji svoje povolání a nesmět ho dělat, je
jako nedýchat. Když jsem po pár měsících
nejistoty stála na jevišti, viděla plné hlediště
a slyšela potlesk, brečela jsem jako malá
holka …
Jste nejen zpěvačka, ale i herečka,
producentka, spolumajitelka divadla
a majitelka kulturního domu, vyrábíte
šperky a je dost možné, že jsem ještě
něco vynechala. Jak při všech těch povinnostech vypadá běžný den Lucie Bílé?
Ještě mám svou značku kávy (smích). Můj
den je na minuty rozdělený, na přípravy na
vystoupení, schůzky s týmem, komunikaci
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s partnery, médii, lidmi, na zpívání a vše
prokládám výrobou šperků. Ty vlastně dělám
stále. Ráno, večer, v autě, v šatně (smích).
Baví mě to, miluji to už pro fakt, že za to kupuji
invalidní vozíky. Je to maximální využití volného
času, kdy relaxuji, tvořím, a tak úplně neutíkám
od svého povolání, pro které jsem se narodila,
a to dělat radost lidem.
Za svou kariéru jste posbírala nespočet
cen. Kterého svého úspěchu si nejvíc
vážíte?
Je to bezpochyby Český slavík. Tim, že je to
divácká anketa, tím, že jsem od lidí dostala už
20 těchto ocenění, je pro mě tato cena tak
vzácná, že se mi po zjištění o jeho znovuzrození rozbušilo srdce. Nemám na ceny monopol a neúčastním se letošního předávání
s očekáváním, naopak jsem se rozhodla
nezpívat a jen v sále fandit druhým. Ale co já
vím, třeba mi ten 21. rok 21. století toho
21. Slavíčka přinese (smích).
Co Vás čeká před koncem roku?
Mám před sebou mnoho plánů a moc málo
času, ale jak se říká: „Když chcete, aby někdo
něco rychle udělal, dejte to tomu, kdo neví,
kam dřív skočit.“ Na vše se těším a snad
jako každý rok nejvíc na svých 33 Vánočních
koncertů po celém “Česko-Slovensku“ - 19.
prosince i k vám do Liberce a na závěr roku
mezi svátky zpátky k nám do Divadla Lucie
Bílé. „Doma“" na jevišti se cítím vždy nejlíp
a toto divadlo mým domovem je…

Text: Kateřina Hladíková
Foto: P. Černoch
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JAK PRO VÁS BUDEME
V ZIMĚ UKLÍZET

UZAVÍRKA TANVALDSKÉ ULICE
POTRVÁ DO PROSINCE

Zimní údržbu komunikací a chodníků provádíme podle detailního plánu, který každoročně před sezónou připravujeme.
Abyste měli představu o tom, v jakém časovém horizontu bude
ulice, ve které žijete, uklizena, přinášíme mapu s označením
ulic zařazených do jednotlivých kategorií.
I. kategorie
- údržba nejpozději do 2 hodin po ukončení spadu
- průtahy obvodem a jiné důležité komunikace v centru obvodu
a na sídlištích
- přechody pro chodce v ul. Tanvaldská a Rochlická
II. kategorie
- údržba nejpozději do 6 hodin po ukončení spadu
- vybrané komunikace pro zásobování
III. kategorie
- údržba nejpozději do 24 hodin po ukončení spadu
- ostatní komunikace obvodu
Komunikace I., II. a III. kategorie se udržují mimo sněhovou
kalamitu od 04:00 hod. do 21:00 hod. (příp. do 15:30 hod.).

V případě potřeby kontaktujte technické středisko
na tel.: 485 161 077, mobil: 775 080 702,
e-mail: janicek.jan@vratislavice.cz
Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo 8. listopadu v Tanvaldské
ulici rozsáhlou opravu povrchu komunikace, která si vyžádá
uzavírku i v rámci našeho katastru. Tuto rekonstrukci provádí
vlastník komunikace (ŘSD), nikoliv Vratislavice. Proto jsme termín
ani rozsah opravy nemohli nijak ovlivnit. Na úseku od Nové Rudy
po nájezd na rychlostní silnici v ulici Pivovarská je úplná uzavírka,
která potrvá až do 13. prosince. Objízdné trasy jsou vedeny
ulicemi Kunratická, Broumovská, Krejčího a Dobiášova.
Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

LEGENDA:
Červeně jsou označeny komunikace I. kategorie
Fialovou jsou označeny komunikace II. kategorie
Žlutou jsou označeny komunikace III. kategorie
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STRAŠIDELNÁ ŠKOLKA
V MŠ SÍDLIŠTĚ
Konec října každoročně patří v naší školce oslavám Halloweenu.
S dětmi i za pomoci rodičů dlabeme dýně a naši pěknou školku
oblékneme do strašidelného kabátku. Projekt je zakončen na školní
zahradě, kde se ve večerních hodinách sejdeme společně s dětmi
i rodiči v maskách a za světelného průvodu se projdeme sídlištěm. Děti
si s chutí zasoutěží v netradičních disciplínách a na závěr si pochutnáváme na dýňových a jiných pochoutkách. V letošním roce jsme
prvně poprosili o pomoc základní školu. V rámci projektu Férové školy
zaměřeného na interakci mezi MŠ a ZŠ se spolupráce uskutečnila,
a navíc s velkým nadšením. Děkujeme tímto paní učitelce Mgr. Martině
Novotné a dětem celé třídy 5.D, které nám k výzdobě budovy a školní
zahrady přispěly krásnými usměvavými i strašidelnými dýněmi. Na
oplátku předškoláci ze třídy Kuřátek vyrobili školákům do oken jejich
třídy papírové draky. Věříme, že nastane více příležitostí ke vzájemné
pomoci a spolupráci mezi dětmi vratislavických školek a základní školy.
Mgr. Daniela Petrová

DEN S HASIČI V MŠ SÍDLIŠTĚ
V rámci projektového dne se ve třídě Kuřátek uskutečnilo setkání
předškoláků s dobrovolnými hasiči. Brzy ráno je navštívil člen JPO Vesec
Marek Petr, aby dětem práci hasičů přiblížil. Děti se naučily rozlišovat
a správně používat čísla tísňového volání. Poté měly možnost se
seznámit i vyzkoušet váhu hasičské výstroje. Zaujala je hra na opravdové
hasiče, co vyprošťují osoby z havarovaného vozidla. Došlo i na polytechnickou výuku, kdy děti načas šroubovaly spoje hadic. Před závěrem
si děti ověřily své vědomosti při ohlášeném poplachu v MŠ. Tečkou
zdařilého dopoledne byl příjezd a pobyt hasičského vozidla Scania
s členy JPO Vesec na naší školní zahradě, přičemž si všechny děti mohly
auto „osahat“ a vyzkoušet jeho funkce.
učitelky Kuřátek
16

LÍSTEČEK VYRAZIL ZA KRÁSAMI
NAŠÍ ZEMĚ
Co Vás napadne, když se řekne září? Někdo se těší, že se ochladí,
prvňáky čeká velká životní změna a děti se těší do školky, protože už tam
všechno znají, a někdo vlastně ještě ani neví, co ho tam čeká. Tak či tak –
září je měsíc plný změn a velkých životních kroků, které musí zvládnout i ti
naši nejmenší. Nové prostředí, noví kamarádi, noví dospěláci, kteří
s mateřskou školou přicházejí do jejich života – s tím vším už se seznámili,
a proto jsme mohli vyrazit na harmonizační výlety, které jsou na Lístečku
už takovou malou zářijovou tradicí. Celý den jsme strávili v přírodě mimo
školku. Někteří v lesoparku Horka s obrem Mázou a další s hastrmanem
Vráťou poznávali různá lesní zvířátka, prošli přírodním bludištěm plným
pohádek, překonávali přírodní překážky a jedli oběd poprvé venku. Jedním
z dalších zážitků byla i cesta velkým autobusem, kde jsme si zazpívali
i s pány řidiči. Zkrátka máme zase dlouho na co vzpomínat.
Všichni z Mateřské školy Lísteček
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TERÉNNÍ VÝUKA NA JEŠTĚDU
PIRÁTSKÁ STEZKA
Na projektový den 27. září si žáci 9.D připravili stezku se stanovišti, kde děti z 1.A plnily různé úkoly. Zadání znělo na jednotlivých stanovištích připravit úkoly s pirátskou tematikou, a tak
děti zachraňovaly papouška, stavěly loďky pro piráta, prolézaly
lany, střílely na cíl a mnoho dalších. Každé z osmi stanovišť
bylo označeno erbem - motivem úkolu. Cestu k jednotlivým
stanovištím museli prvňáčci s paní učitelkou najít podle žlutých
fáborků. Po úspěšném splnění všech úkolů čekalo děti společné
hledání pokladu. Všichni prvňáčci byli moc šikovní a deváťákům
z déčka patří poděkování za perfektní organizaci. Pirátský den
jsme si užili!

V pondělí 11. října se žáci 6.E zúčastnili výuky zeměpisu v terénu. Výuka
byla připravena a realizována ve spolupráci se studenty a vyučujícím
dr. Arturem Boháčem z katedry geografie Technické univerzity v Liberci.
Žáci procházeli různá stanoviště – vrchol Ještědu, suťové pole, lanovka Skalka, Pláně pod Ještědem. Jednotlivá stanoviště byla zaměřena
například na geologii a hydrosféru Ještědského hřbetu, dále na pedosféru
– zde žáci odebírali vzorek půdy a měřili její pH. U lanovky Skalka odhadovali vzdálenost – nejprve výpočtem, poté měřením. Na Pláních si žáci
zkusili práci meteorologa, zaměřovali se faktory ovlivňující počasí, pozorovali a určovali druhy oblaků, měřili sílu větru a hlučnost. Na všech stanovištích žáci využili pracovní list a zaznamenávali do něj svá zjištění. Spojily
se tak různé předměty – zeměpis, přírodopis, chemie, matematika
a tělesná výchova.
Mgr. Markéta Pacltová

Mgr. Zuzana Vraná a žáci 9.D

EDUCA VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ
PO STOPÁCH RYTÍŘE
V pondělí 27. září vyrazily páté třídy do Liberce. Všechny děti
se vydaly "Po stopách rytíře Rolanda", aby našly jeho ztracené
brnění. Při pátrání se setkaly s mnoha památkami a získaly
spoustu nových informací. Svačinka na terasách krajského úřadu,
úžasný výhled na město, prohlídka strojovny a konečná jízda
páternosterem byly jen zaslouženou tečkou zajímavého dne.
Děti a učitelky pátých tříd ZŠ Vratislavice nad Nisou

Během tří dnů od 14. do 16. října se v liberecké Home Credit Aréně
konal veletrh vzdělávání Educa, kde měli žáci příležitost seznámit se
s možnostmi v oblasti vzdělávání i uplatnění v budoucí práci. Naši žáci
8. a 9. ročníků, kteří veletrh navštívili, prošli desítky stanovišť jednotlivých
studijních oborů a prezentace zajímavých firem našeho regionu. Věříme,
že jim blízký kontakt s jednotlivými školami pomůže ve výběru vlastního
zaměření.
Mgr. Barbora Blažková
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ZVEME VÁS DO ZAUHLOVAČKY
čalounický. 14. a 27. 11. se odehrají kurzy truhlářské
a 24. 11. se uskuteční kurz výroby podzimního věnce pod vedením
Jany Krupové z Jizerského kvítí. Hlásit se můžete přes e-mailovou
adresu avantgart@email.cz.
Důležitá listopadová data z Dílny Zauhlovačky:
5., 12., 19. a 26. listopadu: Dílna otevřena pro Vaše opravy
s lektorem
13.11. Čalounický kurz
14. 11. Truhlářský kurz
24. 11. Kurz výroby podzimního věnce
27. 11. Truhlářský kurz
28. 11. SWAP = vzájemná výměna rostlinek, hraček a oblečení

Milí vratislavičtí čtenáři,
z naší Dílny Zauhlovačky, kterou najdete v areálu Intexu jen kousek
od vodárenské věže, vám tentokrát přinášíme samé skvělé zprávy!
Měsíc listopad je měsícem, kdy zahajujeme spolupráci dílny s obcí.
S podporou pana starosty jsme pro vás připravili bohatý program,
jehož základními tématy jsou lidová řemesla a předcházení plýtvání.
Věnovat se budeme také dětem. V rámci Týdnů řemesel si do Dílny
Zauhlovačky pozveme předškoláky ze všech vratislavických školek.
Děti si budou moci vyzkoušet práci se dřevem a nářadím a odnést
si z dílny vlastnoruční dřevěný výrobek, vrtané korále či malovaný
kobereček.
Díky podpoře obce otevřeme Dílnu Zauhlovačky široké veřejnosti
každý listopadový pátek. K dispozici budou, kromě zázemí dílny
a jejího nářadí, také náš truhlář Štěpán nebo lektorka Lucka. Celý
den v Dílně Zauhlovačky můžete strávit za symbolické jednodenní
vstupné 200 Kč a přinést si můžete např. rozklíženou židli, zlomenou
dřevěnou násadu, stolek se starým lakem nebo oprýskanou vařečku.
Rádi Vám s opravou pomůžeme nebo poradíme, jak správně postupovat. Jediné, co je z vaší strany třeba, je poslat nám datum (jeden
z listopadových pátků) s časem, kdy dorazíte, a s informací, co
budete chtít opravovat. Veškeré kontakty najdete na našem webu
www.zauhlovacka.cz
Máte hezké oblečení, které Vám leží ve skříni nevyužité? Hračky,
s kterými si už Vaše děti nehrají? Zařizujete domácnost a potřebujete byt zazelenit? Nebo máte opačný problém, pokojovky Vám bují
a už nevíte, kam s nimi? Tak si zapište datum 28. listopadu a mezi
desátou dopolední a čtvrtou odpolední přijďte k Dílně Zauhlovačky.
Právě tady bude probíhat SWAP neboli bezpeněžní vzájemná
výměna oblečení, hraček i rostlinek (semínek, pokojovek i trvalek).
Prosíme o výběr hezkého sezónního oblečení, funkčních hraček
i květin, které někomu mohou udělat radost podobně, jako jejich
věci vám. Vstup na akci je 100 Kč a jejich zaplacením v den akce
podporujete nejen život naší řemeslné dílny, kterou vybudovali dobrovolníci, ale i záchranu věže, o kterou se jako dobrovolníci staráme.
Věci k výměně nám můžete donést již v pátek 26. 11. anebo s nimi
přijít rovnou v den akce.
Kromě výše uvedených akcí proběhnou v Dílně Zauhlovačky již
tradiční oba řemeslné kurzy. V sobotu 13. 11. se můžete těšit na kurz
18

V Dílně Zauhlovačky i nadále sbíráme starý nábytek, pro který už
nemáte využití. Nábytek opravíme nebo ho pošleme dále k někomu,
kdo by právě takový kousek chtěl. Na rozšíření našich služeb právě
spolupracujeme s obcí, a tak se už brzy můžete těšit na další
novinky v oblasti minimalizace vzniku odpadu.
Jen připomínáme, že Dílna Zauhlovačky se nachází v areálu Intex,
cca 200 metrů od věže, GPS souřadnice dílny jsou: 50.7430891N,
15.0844662E. Více na www.zauhlovacka.cz.
Text: Kateřina Pořízová
Foto: Miroslav Prousek

SPOLEČNOST

Vratislavický zpravodaj

JUBILANTI
ZÁŘÍ 2021

80 let

František Koucký
ŘÍJEN 2021

70 let

VÝLET SENIORŮ DO POLSKA
Turistický spolek seniorů pokračuje v realizaci plánovaných zájezdů. Ve
středu 20. září jsme uskutečnili již jedenkrát odložený zájezd do Polska.
Za cíl jsme si vybrali území Kladska, které je dnes jedním z okresů
Dolního Slezska. Je historicky spjaté s našimi zeměmi, jejichž součástí
jako hrabství bylo až do doby vlády císařovny Marie Terezie. Ta o území
přišla při válkách s Prusy v 18. století. Společnou historii zde připomíná
mimo jiné i český lev jak ve znaku okresu, tak okresního města Kladska.
Návštěvu jsme začali ve stejnojmenném okresním městě Kladsku, které
pro svou architekturu a atmosféru bývá nazýváno „malou Prahou“. Po
středověkém mostě svatého Jana, připomínajícím pražský Karlův, jsme
vstoupili do historického centra s radnicí, kostely a úzkými uličkami,
kterým vévodí barokní pevnost ze 17. století, obdoba našeho Terezína či
Josefova u Jaroměře. Navštívili jsme také kostel Nanebevzetí Panny Marie, v němž je pochován významný český církevní hodnostář arcibiskup
Arnošt z Pardubic, současník Karla IV. Pochutnali jsme si na místních
specialitách a vydali se k dalším cílům. Kladsko je známé také několika
lázeňskými městy. K prohlídce jsme si vybrali lázně Polanica Zdroj
a nejznámější lázně Kudova Zdroj. Zde jsme si prohlédli zejména
lázeňské kolonády a krásně upravené a udržované parky se spoustou
květin. Ochutnali jsme zdejší minerální prameny využívané jak pro léčebné kúry, tak i pro běžnou potřebu obyvatel. Domů jsme se vrátili plní
nových dojmů a mnozí i s přesvědčením, že návštěva lázeňských měst
nebyla jistě poslední a že se sem zcela jistě rádi vrátí.

Božena Vrňatová
Drahomír Franců
Bohumil Houdek
Irena Michalíková

75 let

Vladislava Josefová
Jindřich Vodseďálek
Daniela Pilátová
Květoslava Legerová
Stanislav Gremlica

80 let

Jozef Halamček
Hana Fersterová
Jana Bělinová
František Novák

90 let

Věra Hájková

92 let

Karel Machuta
Valerie Kužionová

93 let

Božena Lacinová

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
PRO SENIORY
Komise komunitního plánování srdečně zve všechny vratislavické
seniory na tradiční Mikulášskou besídku, která se koná ve středu
1. prosince od 16:00 hodin ve velkém sále Kulturního centra
VRATISLAVICE 101010. Pro návštěvníky akce bude připraveno
pohoštění a k tanci a poslechu zahraje oblíbená kapela Kantiléna.
Vstup i pohoštění je zdarma. Těšíme se na Vaši účast!
Michaela Dorníková, Komise komunitního plánování

Za spolek Antonín Ročňák

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
17. 11. 2021
ODJEZD 13:10

ČSAD Liberec
Záskalí - Hodkovice
vedoucí paní Ondrová, náročnost 2

24. 11. 2021
ODJEZD 11:01

ČD Liberec
Kryštofovo Údolí
vedoucí paní Pokorná, 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

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ NAŠICH
SENIORŮ
Spokojené tváře a úsměvy zcela jistě svědčí o radosti ze setkání dnes
již neaktivních členů našeho turistického spolků seniorů. Jak jsme již
informovali, ti se schází každé první úterý v měsíci v 15:00 hod.
v cukrárně v Dlouhomostecké ulici.
Antonín Ročňák
Foto: Josef Janků
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LISTOPAD

VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
Milí čtenáři, v knihovně IGI VRATISLAVICE jsme pro Vás
připravili řadu novinek. Podrobné informace naleznete již od
konce tohoto týdne na novém webu www.igivratislavice.cz.
Náš tým milých knihovnic se těší na Vaši návštěvu.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

SPORTOVNÍ DEN PRO LIAMA
V neděli 12. září se uskutečnil náš první Sportovní rodinný den ASL,
který jsme věnovali nemocnému Liamkovi. Akce byla plná sportovních
zážitků - na děti čekala různá sportovní stanoviště, za jejichž splnění
získaly cenná razítka, která si v cíli mohly směnit za milé dárečky.
Kromě těchto stanovišť čekaly na všechny účastníky ukázky různých
sportovních oddílů, kterým ještě jednou tímto děkujeme za jejich
spoluúčast! Konkrétně se jednalo o sportovní klub Sakura Judo
Liberec, HC Bílí Tygři Liberec, Karate USK Slavia Liberec, taneční
skupinu Altadance, skupinu Vem Camará Capoeira Liberec, tým Šerm
Liberec, vratislavické dobrovolné hasiče, a hlavně náš tým ASL, který
zajistil sportovní vyžití na různých stanovištích po vzoru projektu Děti
na startu. Velké díky patří i okouzlující zpěvačce Magdě Malé, která
roztančila nejmenší holčičky a svým zpěvem potěšila leckteré z nás.
Bylo to prostě úžasné, a ještě jednou velké díky všem, kdo se na této
akci podílel - zapomenout nemůžeme ani na skvělý „organizační"
tým Liamka (rozumějte perfektní partu jeho přátel a kamarádů), kteří
napekli dobroty, navařili guláš, zajistili pivo, tombolu a pomohli i s celou
organizací. Děkujeme i pracovníkům MO Vratislavice nad Nisou, kteří
nám mj. poskytli sportovní prostory areálu Na Rozcestí a vypůjčili,
dovezli i odvezli potřebné. Celá akce se podařila díky vám všem a díky tomu může Liamek podstoupit potřebné léčebné procesy, které
mu alespoň částečně ulehčí v jeho těžké životní situaci a zároveň
zakoupit i kompenzační pomůcky, které odlehčí nejenom jemu. Jeho
životní příběh můžete sledovat (a podpořit) na FB Liam Middelkoop.
My ještě jednou opravdu upřímně a z celého srdce děkujeme všem!
A už střádáme plány a nápady pro náš další Sportovní rodinný den ASL.
Veronika Kolmann

PROGRAM
23/11/17:00
Filmový klub: SNOW FILM FEST
Vstupné: 190 Kč

Každý rok přináší SNOW FILM FEST ty nejlepší filmy o zimních
sportech z celého světa i z domácí produkce do více než 200
českých a slovenských měst, letos premiérově i do Vratislavic.
Promítání bude probíhat v kinosále IGI VRATISLAVICE.
Program (změna vyhrazena) : 17:00 zahájení, 17:10 Persian
Lines, 17:45 Viktor, 18:10 Float to Ski, 18:50 beseda
19:40 Horse piste, 20:20 K2 – The Impossible descent,
21:30 Crossing Lebanon, 21:45 konec

30/11/18:00
Autorské čtení: PETR FEJK
Vstupné: 80 Kč

LIBEREC

102.3 FM | R-LBC
liberec.rozhlas.cz |
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Autorské čtení s Petrem Fejkem, dlouholetým ředitelem pražské
zoologické zahrady, z jeho nové knihy JAK SE DĚLÁ ZOO.

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE
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KONCERT: JAKUB DĚKAN BAND - KŘEST CD

PŘEDNÁŠKA:
RADIM UZEL EKONOMIE SEXU
(NÁHRADNÍ
TERMÍN)
22. 11. od 19:00 hod.

10. 12. od 19:30 hod.

Vstupné: 299 Kč

Vstupné: 330 Kč

Foto: Jakub Děkan

Protože každé potěšení něco
stojí. Pořadatel: Motivace
a úspěch, s.r.o.

Křest nového CD „A jak se máš ty?“, support Niko + Marcell.
Pořádá: RedHead music.
Foto: Motivace a úspěch

DIVADLO: PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
KONCERT: DAVID KOLLER
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

12. 12. od 19:30 hod.

Vstupné: 430 Kč

Foto: VIP-ART Company

Foto: JUGI s.r.o.

Komedie o mnohdy neuvěřitelných vztazích mezi lidmi. Hrají:
Daniela Šinkorová, Karel Zima, Jarmil Škvrna, Yanna. Pořádá: VIP
Art Company.

26. 11. od 20:00 hod.
Vstupné: 590 Kč

David Koller se vrací do klubů a přiveze i nové písničky.

KONCERT: LENKA FILIPOVÁ VÁNOČNÍ KONCERT
Foto: Lenka Filipová

PRO RODIČE S DĚTMI: MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA

15. 12. od 19:30 hod.

Vstupné: 350 Kč

5. 12. od 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 hod.

Mikulášský balíček: 150 Kč

Mikuláš se svojí družinou letos opět dorazí do Vratislavic a přinese
dětem bohatou nadílku, kterou najdou v Mikulášském balíčku.

Vánočně laděný recitál jedinečné české skladatelky, zpěvačky,
šansoniérky a kytaristky.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení
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VRATISLAVICKÝ
INFOSERVIS

BONNIE TYLER A CHRIS NORMANN
6. 11. 2021

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.
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SOUBOJ O KRÁLE SEVERU
16. 11. 2021
MICHAL DAVID - BRITTERM TOUR 2021
10. 12. 2021

SPORT
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CO SE DĚJE U HASIČŮ
PRVNÍ TURNAJE VRATISLAVICKÝCH
VOLEJBALISTŮ
Všechny naše skupiny – předškolní, míčovky, mladší, kadet kategorie
trénují 2 - 3x týdně. Máme ve skupinách i chlapce, což je oživení
turnajů, tréninků a klimatu v klubu. Aktivní členové klubu ze všech
skupin se účastní Podještědské beach ligy – pravidelné soutěže
dvojic pro všechny věkové kategorie. Kategorie U10 (přehazovaná)
náš klub úplně ovládl, v dalších kategoriích U12 až U18 máme mnohá
úspěšná zastoupení. Perspektivní dvojice (např. sestry Ďuroňovy) jezdí
na turnaje i do pražských areálů – Pražská beach junior liga. Zde se
většinou probojujeme až do semifinále soutěží. Rozšířili jsme tréninkové možnosti, mladší kategorie si může vybrat beach trénink na písku
v kryté hale na Harcově. Stále pokračujeme ve všech kategoriích
v atletických trénincích a věnujeme se především všeobecnému tělesnému rozvoji. Je radost vidět, např. na školním tělocviku, jak dětem
zůstávají, i po skončení účasti v našem klubu, získané pohybové
dovednosti. Nezanedbáváme ani halový volejbal, větší parta vždy více
přitahuje. Mladší hráli krajský minivolejbal ve Varnsdorfu (7 našich dvojic a trojic). Nejvíce týmů z kraje. Kadet kategorie rozehrála kvalifikaci
krajského přeboru v Turnově – zatím dvě vítězství a dvě porážky. Nyní
je čeká další turnaj ve Varnsdorfu. Více informací, fotek a výsledků na
www.beachvratislavice.cz

Starší žáci opět vyjeli na závody a přivezli nám medaile! Závodili
v požární všestrannosti, tzv. braňák a vybojovali krásné 3. místo.
S dětmi z přípravky jsme navštívili Funpark v Babylonu, kde jsme
sportovali a rozvíjeli svou kreativitu. Na vstup jsme využili dotace od
OSH, kterému tímto velice děkujeme! V září nás také zasáhla velmi
smutná zpráva o úmrtí dvou dobrovolných hasičů z Koryčan. Na jejich
počest jsme, jako většina sborů v ČR, drželi minutu ticha před naší
hasičárnou. Také jsme se zúčastnili slavnosti hasičských praporů,
kterou pořádalo OSH Liberec. Akce byla poděkováním sborům dobrovolných hasičů z Libereckého kraje za jejich nasazení a každodenní
pomoc lidem. Každý sbor tak dostal památeční stuhu na svůj prapor.
Za SDH Vratislavice nad Nisou Nicole Rolantová

STÁLE NABÍRÁME NOVÉ TANEČNÍKY

VRCHOLOVÝ VOLEJBAL
Ženy v beachvolejbalu čeká velká výměna, skončily dva naše nejlepší
páry (Sluková, Hermannová a Kvapilová, Kubíčková). Vratislavická
Kvapilová je v očekávání a nyní je asistentka trenéra u ženského bundesligového klubu. Stále vratislavický Jan Kvapil (56 let) se v kategorii
volejbalových superveteránů (nad 50 let) stal znova mistrem republiky
pro 2021, kdy ve finálovém turnaji těsně porazili tým Brna.
Jan Kvapil

Maestro-motion má za sebou nábor, ale stále nabíráme nové
tanečníky, takže kdo by měl zájem se k nám přidat, stačí přijít na lekci
a vyzkoušet si ji. Nabízíme nesoutěžní i soutěžní složky pro všechny
věkové kategorie. V hodině rozvíjíme hudební cítění, kreativitu, pohyb,
umět se nebát vlastního projevu a najít svůj taneční styl. Vše o nás se
můžete dozvědět na našich webových stránkách www.maestro-motion.cz a instagramu. Otevřeli jsme nový taneční kurz contemporary
neboli současný tanec, který se vyvíjel během poloviny dvacátého
století a od té doby se rozšířil po celém světě. Tento tanec je vyjádření
příběhu, myšlenky nebo pocitu. Důraz je kladen na plynulý tok pohybů,
přirozenost a originalitu pohybového vyjádření. Tato „plynulost“ pohybu
zcela odlišuje contemporary dance od tradičních tanečních stylů. Lekce contemporary máme každý čtvrtek od 16:30 hod. v tělocvičně ZŠ
ve Vratislavicích, tak si přijď vyzkoušet tento originální taneční styl.
Eunika Rucká - Šimberská
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