Vratislavický

zpravodaj
Měsíčník Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou

6

www.vratislavice.cz

Červen 2022

TŘETÍ STAVBA ROKU PRO VRATISLAVICE

4

NOVÉ TRASY A MOBILIÁŘ VE VAPARKU

6

NOVÉ ZNAČENÍ VRATISLAVICKÝCH ULIC

7

OCENILI JSME ABSOLVENTY AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

8

DĚTSKÝ DEN

10

Vratislavický zpravodaj ÚVODNÍK

MILÍ

VRATISLAVIČÁCI,

ÚŘEDNÍ HODINY

největším oceněním naší práce je to, když využíváte,
navštěvujete a oblíbíte si projekty, které pro Vás
realizujeme. Mám radost, když vídám spokojené
návštěvníky akcí v našem kulturním centru, úsměvy
dětí v naší mateřské škole na Nové Rudě a nadšené
ohlasy našich čtenářů, kteří využívají knihovnu v IGI
VRATISLAVICE. Třešničkou na dortu je, když to podobně vidí i profesionálové z řad odborné veřejnosti.
Proto mě těší úspěch, kterého jsme dosáhli s našimi
stavbami v architektonických soutěžích. Tento rok je ale speciální. V květnu jsme obdrželi
ocenění za stavbu roku Libereckého kraje, již třetí za naše působení ve Vratislavicích.
Po Kulturním centru VRATISLAVICE 101010 v roce 2011 a Mateřské škole Nová Ruda
v roce 2019 letos obdržela ocenění budova Knihovny a spolkového centra IGI VRATISLAVICE. Jsem hrdý na to, že můžeme ve Vratislavicích realizovat stavby, které Vám skvěle
slouží a zároveň dostávají ocenění od odborných porot.
Pozitivní hodnocení jsme si tentokrát vyslechli i na naše nové lesní tratě pro cyklisty v areálu
VAPARK. I když to nebylo v podobě ceny, těší mě pozitivní zpětná vazba od předních
českých jezdců v čele s Tomášem Slavíkem, Michalem Márošim nebo Vojtou Bláhou, kteří
náš areál navštívili. Lesní tratě se svojí obtížností řadí spíše k těm těžším, ale dobře navazují
na jednodušší traily na louce. Kromě nových tratí jsme dále provedli jarní údržbu areálu,
vybudovali nové cesty pro pěší a doplnili mobiliář v podobě laviček, košů a stojanů na kola.
Mobiliář a ostatní prvky udržujeme také v našem zámeckém parku. Při pravidelné kontrole
dřevěné pochozí lávky jsme ale odhalili její nevyhovující stav. Z důvodu bezpečnosti jsme
16 let starou konstrukci nechali vyměnit a včetně zábradlí ošetřit ochranným nátěrem.

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

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

KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE
tel.: 737 278 809 nebo 156

VRATISLAVICE ONLINE

Nový vzhled dostává i značení vratislavických ulic. Nevzhledné a často již poškozené
cedule budou postupně nahrazeny v celém katastru novým značením. Nechali jsme se
inspirovat v zahraničí a opustili tradiční formát obdélníkových cedulí ve vínové barvě.
Doufám, že se Vám nová podoba bude líbit.
www.vratislavice.cz

Váš starosta
Lukáš Pohanka
Facebook

Instagram

Radio Vratislavice

Nové značení vratislavických ulic
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VAPARK – nové lesní traily

Vratislavický Infoservis

INFO

Vratislavický zpravodaj

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
Zřídili jsme pro Vás sociální poradenství v IGI VRATISLAVICE.
Dvakrát měsíčně Vám jsou 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 je v provozu každé sudé pondělí
od 10:00 do 16:00 hod. Do poradny je nutné se předem
objednat na tel.: 485 152 070 nebo 775 377 657. Aktuální
termíny poradny jsou 13. a 27. června. O prázdninách není
poradna v provozu.

LÍBÍ SE VÁM VE VRATISLAVICÍCH?
POJĎTE S NÁMI TVOŘIT DOBRÉ
MÍSTO PRO ŽIVOT
jako

ŘIDIČ
VRATISLAVICE EXPRES
Bližší informace najdete na
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista,
na telefonním čísle 482 428 810 nebo
na vratislavice@vratislavice.cz

KDY PRO VÁS MÁME OTEVŘENO
PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Pracovní a profesní poradna Centra Kašpar v IGI VRATISLAVICE
nebude o prázdninách v provozu. Odborní poradci Vám budou
opět k dispozici v pondělí 12. září od 9:00 do 11:00 hod., aby
Vám pomohli najít tu správnou práci. Více informací naleznete na
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ

KNIHOVNA V IGI VRATISLAVICE
Oddělení pro dospělé
pondělí - sobota:
9:00 –19:00
neděle: zavřeno

Oddělení pro děti
pondělí - sobota:

9:00 –19:00
úterý: 12:00 –19:00
neděle: zavřeno

tel.: 482 321 808 nebo 773 584 381
www.igivratislavice.cz/knihovna

SOKOLOVNA

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 15. června
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 27. července a 31. srpna.

září – květen
pondělí - neděle:
9:00 - 21:00

červen – srpen
pondělí – pátek:
13:00 - 21:00
sobota a neděle:
9:00 - 21:00

tel.: 775 080 703

SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ

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

září – květen
pondělí – pátek:
13:00 - 21:00
sobota a neděle:
9:00 - 21:00

červen – srpen
pondělí - neděle:
9:00 - 21:00

tel.: 777 710 255

PARK NOVÉ VRATISLAVICE
březen – listopad

červenec – srpen

každý den: 8:00 – 21:00

každý den: 8:00 – 22:00

tel.: 608 812 909

INFOCENTRUM VRATISLAVICE
pondělí a středa:
7:30 - 11:00
12:00 - 17:00

úterý, čtvrtek, pátek:
7:30 - 11:00
12:00 - 16:00

FACEBOOK

sobota a neděle: zavřeno

Vratislavice nad Nisou

tel.: 482 321 811 nebo 773 584 374
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TŘETÍ STAVBA ROKU
PRO VRATISLAVICE
Ve čtvrtek 26. května se v Kulturním centru VRATISLAVICE
101010 uskutečnil slavnostní galavečer předávání ocenění
v soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2022. V celé
řadě ambiciózních a kvalitativně zajímavých projektů zaujal
odbornou porotu právě jeden. Naše IGI VRATISLAVICE!
A byl to výjimečný okamžik. Po mateřské školce na Nové
Rudě v roce 2019 a kulturním centru v roce 2011 se
tak jedná o třetí cenu Stavba roku Libereckého kraje pro
Vratislavice za posledních 11 let. Největším oceněním je
pro nás to, že do IGI VRATISLAVICE chodíte rádi
a zamilovali jste si ho stejně jako kulturní centrum
a mateřskou školu na Nové Rudě. Jsme hrdí, že společně
budujeme dobré místo pro život!
Vedení obce

POTŘETÍ
SPOLEČNĚ
HRDÍ
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STAVBA ROKU

LIBERECKÉHO KRAJE

2022

IGI VRATISLAVICE
STAVBA ROKU

LIBERECKÉHO KRAJE

2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA
STAVBA ROKU

LIBERECKÉHO KRAJE

2011

KC VRATISLAVICE 101010
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NOVÉ TRASY
A MOBILIÁŘ VE VAPARKU
V letošním roce jsme areál rozšířili o dva nové lesní traily. Ty vznikly
v přilehlém lesíku, který se nachází nad ulicí Tanvaldská. Cyklisté
zde naleznou nové singletraily, které nesou označení Porsche trail
a Ginzkey trail. Názvy odkazují na známé vratislavické rodáky. Tratě
jsou určeny pro pokročilé cyklisty s vyznačenou obtížností červená
a černá. Navazují tak na stávající modrý a červený trail, které jsou na
louce. Poděkování patří organizaci Městské lesy Liberec, která vznik
tratí umožnila.
Slavnostního otevření nových trailů se v neděli 29. 5. 2022 zúčastnili kromě starosty Vratislavic pana Lukáše Pohanky i hvězdy MTB
scény Tomáš Slavík a Vojta Bláha.
Kromě vybudování nových tratí přibyl ve VAPARKu také nový
mobiliář v podobě laviček, stojanů na kola a odpadkových košů.
Dále zde byla doplněna cestní síť pro pěší. Vratislavický areál je tak
připraven na letní příval návštěvníků všech věkových kategorií.
Ing. Ivan Zimmel
manažer projektu VAPARK
Foto: J. Appeltauer, archiv MO
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NOVÉ ZNAČENÍ
VRATISLAVICKÝCH ULIC
Rozhodli jsme se věnovat pozornost značení vratislavických ulic.
Zmapovali jsme všechny cedule s názvy ulic v celém katastru Vratislavic. Chybějící, nevhodně umístěné nebo v mnoha případech
poničené cedule v rozličných formátech a podobách nahradíme
zcela novým značením v jednotném stylu a provedení. Od začátku června se nám postupně podařilo umístit přibližně šedesát
nových uličních cedulí a další boudou následovat.
Vedení obce
Foto: J. Appeltauer

VRATISLAVICE NAD NISOU
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OCENILI JSME ABSOLVENTY AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Ve středu 1. června jsme s potěšením a radostí předali absolventská
osvědčení našim účastníkům Akademie třetího věku. Kurzy Sedm
trpaslíků: nejmenší státy Evropy, Nastartujte svou paměť a Nenechte
svůj mozek zahálet navštěvovalo v letním semestru pravidelně
bezmála šedesát nadšených posluchačů. Vzrůstající zájem o naši
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akademii nás velmi těší. Od září tak pro Vás, ve spolupráci
s Vysokou školou politických a společenských věd v Kutné Hoře,
chystáme další kurzy.
Vedení obce
Foto: J. Appeltauer

UDÁLOST
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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ
VRATISLAVICKÉ OBČÁNKY
Starosta Lukáš Pohanka přivítal v obřadní síni vratislavické
radnice celkem třicet nových občánků Vratislavic. O kouzelnou
atmosféru se v úterý 24. května svým vystoupením postaraly
děti z Mateřské školy Lísteček, Poštovní ulice. Děkujeme všem
účastníkům za báječné dopoledne.
Vedení obce
Foto: J. Appeltauer
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DĚTSKÝ DEN
Tradiční slavnost v podobě každoročního dětského dne jsme
uspořádali v sobotu 28. května v zámeckém parku. Bohatý pódiový
program zahájila svým vystoupením děvčata z Akademie sportu
Liberec, následována pohádkami o Červené Karkulce Divadélka
koloběžka a superhrdinskou pohádkou Čtyři dobří od Rudy
Hancvencla. Svojí originální show pobavil diváky Zdenek Polach
a jeho miminko Matýsek. Doprovodný program v podobě stezky
popletených pohádek, jízd na ponících, sportovních stanovišť
Decathlonu a Sportkids nebo nejdelší nafukovací překážkové
dráhy v Čechách, si užili všichni, často i dospělí. Cyklo exhibice
bikerů, včetně trojnásobného mistra světa ve fourcrossu Tomáše
Slavíka a mistra ČR v enduru Vojty Bláhy, v našem VAPARKU byla
už jen „třešničkou na dortu“ povedeného květnového dne.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: J. Appeltauer
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skupina NO NAME
vychytaný doprovodný program
zábavné aktivity pro děti
animační program a dětská pohádková scéna

20.
08.

SLAVNOSTI

Ben Cristovao

sobota

26. Vratislavické

v zámeckém parku
vystoupí

2022
Vstup zdarma
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LÁVKA V ZÁMECKÉM PARKU PROŠLA
KOMPLETNÍ OPRAVOU
Po šestnácti letech od vybudování lávky mezi budovou úřadu
a zámeckým parkem bylo nutné provést její rekonstrukci. Pravidelná
kontrola hojně využívaného místa odhalila nevyhovující stav nosné
konstrukce. Nechali jsme tedy vyrobit novou, aby byla lávka opět
v perfektní kondici po mnoho dalších let.
Vedení obce

STUDENTI ARCHITEKTURY
PŘEDSTAVILI SVÉ VIZE
V rámci semestrální práce studenti Fakulty architektury ČVUT Praha
představili své vize možného budoucího využití továrního komplexu
v srdci Vratislavic. Dvě různá potenciální řešení začlenění industriálního areálu do městského centra Vratislavic lze shlédnout do
24. června ve foyer KC VRATISLAVICE 101010 v podobě modelů
a doplňujících grafických panelů.
(red)

JÍZDENKY NA MĚSTSKOU
HROMADNOU DOPRAVU
Všechny druhy jízdenek pro cestování městskou hromadnou dopravou si můžete nově zakoupit v Informačním centru VRATISLAVICE
101010, v knihovně IGI VRATISLAVICE nebo v sokolovně. Vnímáme,
že po uzavření trafiky na zastávce u kostela je zakoupení jízdenky na
MHD bez nadsázky úkol téměř neřešitelný. Jízdenky lze zakoupit ve
všech našich zmíněných budovách dle jejich otevírací doby.
IC VRATISLAVICE 101010: od pondělí do pátku
IGI VRATISLAVICE: od pondělí do soboty
Sokolovna Vratislavice: od pondělí do neděle
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Vedení obce

NA HŘBITOVĚ JSME NAINSTALOVALI
INFORMAČNÍ CEDULE
Nový plánek a informační cedule, které jsme nainstalovali na našem
hřbitově, usnadní orientaci jeho návštěvníkům. Věříme, že Vás i tyto
drobnosti potěší.
Vedení obce

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST

NÁVŠTĚVA NAŠÍ VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNY
V průběhu dubna všechny třídy z MŠ Lísteček postupně navštívily
knihovnu v IGI VRATISLAVICE. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem knihovnicím, které dokázaly děti provést a velmi poutavě je
seznámit s prostory nejenom dětského oddělení. Dozvěděli jsme se,
kdo je pán na skleněné lupě před budovou, společně jsme poznávali
místa z Vratislavic zobrazená na koberci zavěšeném v interiéru, ze
kterého děti byly nadšené. Všichni si pamatujeme, že koberec je vysoký
jako žirafa a široký jako slon.
Po prohlídce interiéru a krátkém pozorování ptáků a veverek z okna
čítárny v nejvyšším patře knihovny čekal děti program v dětském
oddělení. Paní knihovnice dětem ukázaly největší, nejmenší i nejtlustší
knihu, kterou v knihovně mají. Děti si společně zopakovaly veršovanou
pohádku Princeznička na bále… a poztrácené korále rychle pomohly
nalepit zpět na papíry s nakreslenou nitkou. Na závěr si každý – během
čtení pohádky O Karkulce – připevnil na magnetickou tabuli část
obrázku pohádky, až vznikl velký obraz.
Prohlídka knihovny byla po všech stránkách zajímavá a plná pěkných
aktivit. Děti se seznámily nejen s knížkami, ale obrovský úspěch mělo
i hravé uspořádání prostoru. Je velmi příjemné zjištění, jak i ti nejmladší
dokážou být zaujatí zajímavou architekturou a ocení i milou a vstřícnou
atmosféru, která z našeho pohledu v knihovně panuje.
Ze školky od dětí víme, že se mnoho z nich do knihovny vrátilo i se
svými rodiči.
Děkujeme paním knihovnicím za podporu budoucích čtenářů!

DEN MATEK
Letošní den matek jsme ve třídě Hvězdiček oslavili po dlouhé době opět
s rodiči. Maminky měly volno a my jsme pozvali tatínky, aby společně
s dětmi vytvořili dárek pro maminku. Prožili jsme tvořivé odpoledne plné
smíchu a rodinné atmosféry. Připravili jsme sladké i slané občerstvení
a kávičku.
Dana Meinerová a Pavlína Kozáková MŠ Sídliště

Kolektiv a děti z Mateřské školy Lísteček

VÝLET NA JEŠTĚD
Ve středu 18. května předškoláci ze třídy Kuřátek MŠ Sídliště absolvovali
výlet na Ještěd, kam je vyvezl školní autobus. Součástí pěší cesty zpět
byla bojová hra s názvem „Cesta kolem světa“. Děti plnily vědomostní
i pohybové úkoly týkající se zvířátek napříč kontinenty, za které dostávaly
razítka do vyrobených cestovních pasů. Za správné plnění úkolů byly děti
odměněny nanuky. Počasí bylo krásné a všichni si společně výlet užili.
Lucie Netušilová a Daniela Petrová MŠ Sídliště

ZA AMULETEM SLUNCE
Ve čtvrtek 19. května vyrazila třída Hvězdiček za náčelníkem kmene
Navajů pro Amulet slunce, aby byla zachráněna říše indiánů. Děti si
vyrobily indiánské kostýmy a vyrazily na dobrodružnou výpravu. Po
splnění všech úkolů je čekal náčelník a u svátečního ohně dětem předal
Amulet. Děti byly nadšené a vyzkoušely si i střelbu z luku.
Dana Meinerová a Pavlína Kozáková MŠ Sídliště
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ

TURISTICKÝ KURZ 9.D
V týdnu 16. - 20. května se žáci ze třídy 9.D vydali na turistický
kurz do Jizerských hor. Celkem za týden zdolali bezmála stovku
kilometrů, zažili typické jizerskohorské počasí - mlhu a déšť,
i přívětivější sluníčko. Z ubytování na chatě Bajama vyráželi každý
den na dopolední a odpolední výlet zpestřený např. výstupem na
rozhledny Královka a Slovanka nebo návštěvou musherky s husky.
Večerní program byl pestrý a zahrnoval nejen různé hry, ale také
táborák, bowling nebo diskotéku. Unavení, ale s novými zážitky,
jsme se v pořádku vrátili ke školním povinnostem.

Od pravěku k pokémonům. V tomto tématu si žáci 3.B a 4.A užívali
celých pět dní 9. - 13. 6. ve škole v přírodě v krásném prostředí
Českého ráje v Roudném. Činnosti, které děti během pobytu
zdolávaly, byly náročné, ale zajímavé. Plavba na raftech, střelba z luku
či laserové pistole byly pro většinu dětí novým zážitkem. Nechyběl ani
výšlap na Frýdštejn, kde si cestou pomocí otázek žáci ověřili vlastivědné znalosti naší vlasti i tohoto kraje. Velkým dobrodružstvím pro
všechny pokémonské tlupy byla závěrečná hra – geokešing. Cílem
bylo najít ukryté kešky v přírodě pomocí navigace. Všichni se úspěšně
vrátili do cíle. Škola v tomto duchu byla super, počasí nám přálo
a kamarádství mezi žáky jednotlivých tříd se utužilo. Děti se vracely
k rodičům spokojené a nadšené.
Tř. uč. M. Horáková a J. Hübnerová

Mgr. Barbora Blažková

ČARODĚJNICE 1.A
V pátek 29. dubna se do 1.A slétli čarodějové a čarodějnice. Učili se
zaklínadla, létali na koštěti, počítali pavouky. Vyrobili si čarodějnici
a za odměnu dostali vysvědčení a různé dobrůtky.

IGI NÁM POSKYTLO PŘÍJEMNÉ
ZÁZEMÍ
Žáci ZŠ Vratislavice strávili společně se členy S-Art klubu
pondělní dopoledne v příjemném prostředí IGI VRATISLAVICE.
Náplní času bylo vzájemné portrétování, během kterého jsme
stihli mimo jiné probrat, jak jde život. Tvůrčí atmosféra byla
provoněna vzájemnou inspirací a obohacením, lidským přístupem a také kávou a štrůdlem. Žáci ocenili pozitivně naladěnou
starší generaci a smysl pro humor, odcházeli s heslem na
rtech: „Starouškové jsou fajn!“ Mohu s klidem na duši napsat,
že vzájemná spolupráce těšila obě strany. Všem, kteří pomohli
akci uskutečnit, velmi děkuji. Ušli jsme další krůček směrem ke
sbližování generací. Přeji všem pohodové dny.

Mgr. Zuzana Vraná

ROBOSOUTĚŽ 2022 NA ČVUT
Matěj Matula, Václav Adámek, Ondřej Toločko, Matěj Volejník, René
Rimár, Matěj Alexy, Jan Pižl, Štěpán Vorel, Denis Novotný a Filip Lát
zkonstruovali a naprogramovali své roboty a jeli změřit síly s žáky
jiných škol z celé ČR. Pátek 29. 4. na Fakultě elektrotechnické ČVUT
v Praze patřil tradiční Robosoutěži FEL ČVUT s úlohou "Mountain
Climber". V těžké konkurenci naše týmy Gang of light a Cihla skončily
na krásném 9. místě a tým Zaploydi na 13. místě. Všichni si soutěž
a setkání s ostatními konstruktéry a programátory užili. Za jejich práci
a reprezentaci naší školy jim děkujeme a k výsledkům blahopřejeme.
Mgr. Jan Kvapil

Mgr. Jana Zástěrová
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JUBILANTI
KVĚTEN 2022
70 let

Václav Džobák
Jarmila Dousková
Alena Kracíková
Gizela Grünerová
Vlasta Buganová
Vlasta Škapincová
Libuše Studničková
Naděžda Valková
Václav Valášek
Václav Vaněk
Jaroslava Varcholová

75 let

Dagmar Prchalová
Květa Popelová
Věra Sinkevičová

Antonín Suk
Eva Tučaniová
Jana Formanová
Zdenka Hnídková
Ladislav Pěnička
Miloslav Plíšek
Zdeněk Chalupa

80 let

Eduard Šinkovsky

85 let

Irena Štemberová

92 let

Emma Nedomlelová

93 let

Marie Zemanová

95 let

Marie Bukvičková

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
15. 6. 2022
ODJEZD 10:25

MHD Fügnerova, Maliník – Hašlerka – Harcov
vedoucí pan Pánek, náročnost 2

22. 6. 2022
ODJEZD 9:35

ČD Liberec, Harrachov – Jakušice
vedoucí paní Křížová, náročnost 1

29. 6. 2022
ODJEZD 8:02

ČSAD Liberec, Lomnice – Skuhrov – Morsinov
vedoucí pan Janků, náročnost 2

6. 7. 2022
ODJEZD 9:05

ČSAD Liberec, Mařenice – Cvikov
vedoucí paní Pokorná, náročnost 2

13. 7. 2022
ODJEZD 8:28

ČD Liberec, Zittau – Bertsdorf (květiny)
vedoucí pan Ročňák, 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

GRILOVÁNÍ S HUDBOU PRO SENIORY
Komise komunitního plánování pro vratislavické seniory připravila
„Grilování pro seniory“, které se uskuteční v úterý 14. června
v Parku Nové Vratislavice od 16:00 hodin. Pro návštěvníky
bude připraveno malé pohoštění v podobě klobásek opečených na
místním grilu. Těšíme se nejen na pravidelné účastníky našich akcí,
ale i na nové tváře, které mezi nás ještě nezavítaly. Atmosféru nám
opět zpříjemní známé písně oblíbeného harmonikáře.
Michaela Dorníková, Komise komunitního plánování
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VYDAŘENÉ VÝLETY SENIORŮ
Využíváme příznivého počasí a vydáváme se na cesty za poznáváním
krás naší přírody a historií našich měst. První květnový výlet nás zavedl
ke známému přírodnímu skvostu Českého Švýcarska. Od obce Mezní
Louka, kde začínají turistické cesty do oblasti nádherných skalních
útvarů, které jsou pro tuto oblast charakteristické, jsme se vydali
po jedné z nejznámějších, vedoucí po úbočích kopců s úžasnými
výhledy na skály. Potěšeni nádhernými výhledy jsme dorazili k cíli naší
cesty – Pravčické bráně, nejvyššímu skalnímu útvaru tohoto typu
v Evropě. Bohužel skála je již od roku 1982 nepřístupná, proto zůstalo
jen u prohlídky zdola. Od Pravčické brány jsme se vydali na zpáteční
cestu nejprve do Hřenska a odtud přes Děčín zpět do Liberce. Další
úspěšný výlet jsme uskutečnili hned v následujícím týdnu. Cílem bylo
město Kolín s historickými i novodobými památkami. Prvním cílem
našeho výletu byl kostel svatého Bartoloměje, který je dominantou
města a třetí stavbou známého architekta Petra Parléře. Nelze se tedy
divit, že připomíná jak chrám svatého Víta v Praze, tak chrám svaté
Barbory v Kutné Hoře. V interiéru probíhala rekonstrukce, takže jsme
vystoupali na věž zvonice s úchvatným výhledem na město a okolí
a také jsme navštívili přilehlé zahrady. Následovalo Královské náměstí
s tržnicí, Stará synagoga a Židovský hřbitov. Po překročení řeky Labe
jsme v přilehlém parku zavzpomínali na mládí v koutku s památkami
na medvědy z pohádek „Potkali se u Kolína“.
Za turistický spolek seniorů Antonín Ročňák

VRATISLAVICE
SE PŘIPOJÍ
K NÁRODNÍM
OSLAVÁM K POCTĚ
JANA AMOSE
KOMENSKÉHO
Ve čtvrtek 16. června 2022 od 17 hodin si v kostele Nejsvětější Trojice připomeneme 430 let od narození učitele národů
Jana Amose Komenského. Vydáme se spolu s poutníkem na
cestu Komenského Labyrintem světa a ráje srdce. Části díla
přednese sólista Národního divadla Luděk Vele, hudbou celý
pořad propojí třígenerační sbor složený z žáků ZŠ Světlá pod
Ještědem, Bohemia Chóru Fakulty pedagogické a sboru Aurea
Rosa Univerzity třetího věku Technické univerzity v Liberci pod
vedením Jany Konvalinkové. Záštitu nad akcí převzal starosta
městského obvodu Lukáš Pohanka. Jste srdečně zváni.
Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

INFO
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10. 6.
18:00 - 23:00
PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC
U příležitosti festivalu muzejní noci srdečně zveme do Rodného domu
Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích. Návštěvníci se mohou seznámit
s impozantním životním dílem slavného automobilového konstruktéra
a průkopníka elektromobility, rodáka z Vratislavic nad Nisou. Ke zhlédnutí bude výstava „Austro-Daimler Ferdinand Porsche“, která představí
automobil, jež tento rok zdobí expozici Rodného domu. Návštěvníky jistě
potěší komorní koncert Tria Lenky Nové za klavírního doprovodu Petra
Maláska. Koncert se uskuteční ve venkovním prostoru Rodného domu
ve dvou 45 min. hudebních vstupech (19:00 a 21:00 hod.). Připraveny
jsou také komentované prohlídky (bez nutnosti předchozí rezervace).
Děti jistě neminou tematický dětský koutek. Kavárna v Rodném domě
nabídne chutné občerstvení a ochutnávku vín. Vstupné je zdarma.
Bc. Pavla Nováková, ŠKODA Muzeum

SOUSEDSKÉ ČARODĚJNICKÉ
SETKÁNÍ
Občané na okálech si sami zorganizovali a připravili po dvou letech
absence kvůli Covidu sousedské setkání u vatry při "pálení čarodějnic".
Všem se líbilo, že se už zase můžeme svobodně společensky stýkat při
kulturních akcích bez omezení.
Ing. Petr Jeništa

PŘIPRAVUJE SE VZPOMÍNKOVÁ
KNIHA O JÜRGENU KAWANOVI
Spisovatel Jan Šebelka připravuje vzpomínkovou knihu o Jürgenu
Kawanovi a hledá hudebníky a pamětníky, kteří se s ním znali, nebo
s ním spolupracovali. Pokud můžete do knihy přispět nějakou vzpomínkou nebo historkou, určitě bude pro autora velkým přínosem. Kontakt
na autora: jakub.sebelka@volny.cz.
(red)
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PROGRAM
9/6/19:30

Kino: NENÍ ČAS ZEMŘÍT

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

Foto: MGM

Zatím poslední, dvacátá pátá bondovka. Vstupné: 100 Kč

12/6/10:00 F
 ilmová pohádka: ADDAMSOVA
RODINA 2

Foto: MGM

Nejoblíbenější strašidelná rodinka se vrací a vyráží na dovolenou.
Vstupné: 50 Kč

23/6/14:00

Film pro seniory: YESTERDAY

Poslední stanice Hamburk - Martin Vopěnka - Psychologickopornografický román o vině, prázdnotě a naději. Život Marka Stejskala
je poznamenaný jakýmsi vrozeným pocitem viny. Jeho máma trpěla
těžkou duševní nemocí, a když byl na druhém stupni, spáchala
sebevraždu. On sám dostal z nepochopitelných důvodů ve dvaceti
devíti letech rakovinu kůže, ze které se uzdravil za cenu operace
a silné chemoterapie. Celkem oprávněně má pocit, že mu život něco
dluží. A tím něčím je štěstí. Jeho vztah s manželkou Romanou je
vyhořelý, studující dcera se od nich odstěhovala a žije vlastní život.
Přestože je Marek úspěšným spekulantem na burze a investorem,
tento druh obživy ho duševně neuspokojuje. Cítí, že spekulacemi nic
nevytváří, jen těží ze systému. Marek potkává bývalého spolužáka
Jirku, někdejšího třídního grázla a nynějšího mocného bosse a pornomagnáta, a vydává se s ním do Hamburku, kde objevuje jiný svět
a potkává Veroniku. Jeho život se začne ubírat zcela novým směrem,
ale dojde konečně kýženého pocitu štěstí? Jakou útěchu, vizi anebo
smysluplnou cestu nabízí vlastně současný svět ztraceným, nešťastným a hledajícím? A nabízí vůbec nějakou?
Tanec v ohni – Graham Masterton - Osmý díl série s komisařkou Katie Maguirovou. V irském Corku panuje dusno. Taneční studio
jen pár kroků od policejní stanice se ocitlo v plamenech — a spolu
s ním i mladí tanečníci, kteří se tam právě připravovali na taneční
soutěž. Ze střechy se podařilo zachránit jen desetiletou dívku,
která nemůže — nebo nechce — mluvit. Tam, kde obyčejní lidé vidí
pouhou nehodu, však Katie Maguirová vytuší vraždu. Není to první
požár, který se Corkem prohnal. Navíc se ukáže, že dvě oběti byly
mrtvé ještě dřív, než se oheň vůbec rozhořel. Při vyšetřování ve
zvláštním, až fanatickém prostředí irských tanců se Katie musí
postavit zatím nejchladnokrevnějšímu vrahovi.
Čistá duše – Sylvia Nasar - Životní příběh Johna Nashe, matematického génia, který se už ve svých třiceti letech stal legendou. Postihla jej však duševní nemoc, o níž zprvu nevěděl, ale jež mu velmi
ztrpčovala život. Díky obětavosti své krásné a láskyplné ženy
a díky loajalitě matematické společnosti se z nemoci po desetiletích,
během nichž přežíval jako přízrak, vyléčil. Nakonec se mu dostalo
světového uznání a stal se nositelem Nobelovy ceny. Biografie
autorky Sylvie Nasar představuje drama o tajemství lidské mysli,
v němž vítězí láska navzdory nezměrné nepřízni osudu.
knihovnice

Foto: Universal Pictures

Britská hudební komedie s legendárními hity, které zná celý svět.
Nebo ne? Vstupné: 50 Kč senioři / 100 Kč ostatní
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE
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DIVADLO, KONCERT:
VRATISLAVICKÉ KULTURNÍ LÉTO

KONCERT: PODKRKONOŠSKÝ
SYMFONICKÝ ORCHESTR – KONCERT
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
20. 6. – 24. 6. od 19:30 hod.
Vstupné: 90 Kč jednotlivá
představení

Foto: KC

Divadelní klasika, autorská představení, koncert a letní pohoda
pod širou oblohou v atriu KC Vratislavice 101010.
20. 6. Divadlo: COMMEDIA Á LA CARTE
Autorská komedie DK Jirásek Česká Lípa vycházející
z improvizovaného divadla renesanční Itálie.
30. 6. od 19:00 hod.

21. 6. Divadlo: EGOCENTRICKÁ SAMOTA
Hořká komedie souboru STOPA Liberec,
nevhodné dětem mladším 12 let.

Vstupné: 250 Kč

Foto: Podkrkonošský symfonický orchestr

22. 6. Divadlo: BACHA, POJIŠŤOVÁCI
Satirickou komedii o starých nešvarech v novém kabátě uvede
DS Vojan Český Dub.
23. 6. Divadlo: TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
Komedie DS J. K. Tyl podle románu Julese Vernea.
24. 6. Koncert: JUSTIN LAVASH
Výjimečný anglický kytarista, zpěvák a skladatel na rozmezí folku,
jazzu a blues. Pořádá: Kavárna Bez konceptu.

Po několikaleté přestávce se do Liberce vrací Podkrkonošský
symfonický orchestr, když vůbec poprvé zavítá do Kulturního
centra VRATISLAVICE 101010, kam v poslední červnový den
přiveze úspěšný odlehčený program s hudbou z muzikálů Noc
na Karlštejně a Drákula nebo z Dvořákovy opery Rusalka.

KONCERT: O5 A RADEČEK
– NA STŘECHÁCH

TALKSHOW: VEČER S JOSEFEM ZÍMOU
A IVANKOU DEVÁTOU

19. 7. od 19:30 hod.
Vstupné: 450 Kč

Foto: O. Mrakota

Radečkové se opět vrací na střechy a ta naše opět nemůže
chybět.

27. 6. od 18:00 hod.
Vstupné: 200 Kč

Foto: ag.Gardes

Večer plný historek, postřehů, vzpomínek a příběhů z hereckého,
hudebního, spisovatelského i osobního života, okořeněné jedinečným stylem humoru Josefa Zímy a Ivanky Deváté. Zazní také
celá řada známých melodií v podání pana Josefa Zímy.
Pořádá: DePejSek Liberec z.s.

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení
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A CO SE DĚJE U HASIČŮ?

BEACH KEMP – ITÁLIE 2022
Po dvou letech a podeváté náš školní beachvolejbalový klub pořádal
začátkem května beach kemp pro mládež a dospělé v Itálii, Bibione
Pineda. Velký autobus pro 63 osob a několik osobních aut v pátek
6. května večer vyrazilo za 8 krásnými beachvolejbalovými hřišti
postavenými přímo na pláži u moře. Počasí nás letos potěšilo, všechny
tréninky jsme si užili přímo na pláži. Obsahem kempu je mimo každodenní dva tréninky i ranní výběh, společné stravování, moře, pláž, italské
pochutiny (zmrzlina, pizza, těstoviny, káva), klubový turnaj, odměna
všem trénujícím, parádní diskotéka, kempová trička, a nakonec návštěva
největšího open turnaje na světě v beachvolejbalu – Beach Volley
Marathon Bibione, kde jsme fandili české reprezentaci (J. Dumek,
J. Sedlák), konečné 4. místo. Na 300 kurtech hraje přes 30 000 lidí
z Itálie, USA, Austrálie, Číny, Japonska atd. Vše zaznamenáno na mnoha fotkách a videích na www.beachvratislavice.cz. Základem našeho
kempu jsou skvělí lidé, dovolte pár trenérských jmen: Alena Rychnová
(míčovky), Dáša Varnušková a Martin Votrubec (žákyně), Martin Fikar
(kadetky, juniorky), Jan Kvapil (ženy, muži). Nepostradatelné kuchařky
Zuzana Dlouhá a Iveta Kominíková. Velké díky také ZŠ a MO Vratislavice za podporu našich akcí. Nyní nás čekají na vratislavických kurtech
páteční mládežnické turnaje a série turnajů Vratislavický pohár pro ženy,
muže a mixy. Mládež zahraje podještědskou beach ligu na Harcově.
Podrobnější info, fotky a videa na www.beachvratislavice.cz

Starší žáci uzavřeli hru Plamen, která letos slaví 50 let, krásným 4. místem.
Od lepší příčky je dělily pouze 2 body! Celá hra začíná na podzim závodem požární všestrannosti, v jarním kole pak soutěží v požárním útoku,
útoku CTIF, štafetě dvojic, štafetě 4 x 60, 400 m štafetě CTIF a hodnotí
se také kronika, kterou každý sbor musí vést a splnit 4 okruhy témat.
Plamen je tedy pořádně nadupaný a prověří u dětí jejich zdatnost. Trenéři
Simona Franková a Martin Frank děkují všem dětem a jejich rodičům za
veškerou podporu a pomoc při těchto závodech. Jednotka se také nenudí,
čeká je spousta výcviků a ukázek. Jednou z nich byla akce S rodinou do
Vesce, kde ukázali hasičské auto a jeho vybavení a poté provedli ukázku
hašení hořícího auta, která je mezi návštěvníky velice oblíbená.
Za SDH Vratislavice n. N. Nicole Rolantová

Jan Kvapil

SPORTOVNÍ KURZ 8.A

HUMORIÁDA
na cestách

středa 29. června | 18.00
Městské divadlo
Jablonec nad Nisou
Více na humoriada.cz
JOSEF DVOŘ ÁK | URŠULA KLUKOVÁ | TOMÁŠ TÖPFER
PATRIK ROZEHNAL | PAVEL VÍTEK | JANA CHLÁDKOVÁ

Začátkem května jsme si namasírovali svaly a vyrazili na tři dny na sportovní kurz do Českého Dubu. S vypětím všech sil jsme se vyškrábali na
Ještěd, kde na nás čekaly koloběžky a asi 10 kilometrů dlouhý sjezd plný
adrenalinu až do Dubu. Druhý den jsme navštívili Johanitskou komendu
– zapomenutý opevněný klášter, který je obrovskou historickou chloubou
celého Libereckého kraje. Došlo i na turistiku, došli jsme na Čertovu zeď,
která je zase obrovským geologickým skvostem. Podještědský sportovní areál v Českém Dubu byl pro nás skvělým zázemím. Využívali jsme
"umělku" na fotbal, jezdili na motokárách, večer se vířili ve vířivce a taky si
zaběhli orientační běh. Výborného jídla byly hromady a skvělých zážitků
nepočítaně. Sportovní kurz jsme ukončili unavení, ale s úsměvem na tváři.
Mgr. Lada Slámová a 8.A
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Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST

VRATISLAVICE EXPRES
Služba pro všechny občany Vratislavic nad Nisou, kteří
jsou starší 60 let nebo jsou držiteli ZTP nebo ZTP/P.
A dále i pro děti do 7 let s doprovodem dospělé osoby.

Odvezeme Vás

k lékaři

do nemocnice

na úřad

na poštu

na rehabilitaci

Vratislavice nad Nisou – 10 Kč/osoba/cesta
Liberec nebo Jablonec nad Nisou – 20 Kč/osoba/cesta
Rezervace v pracovních dnech od 8:30 – 11:00 a 12:00 – 13:00 hodin.
Služba Vratislavice Expres je provozována v pracovních dnech
od 6:30 – 14:30 hodin.

na nákup potravin

Od ledna jezdíme na nákup každý den v 8 a 12 hodin.
Preferujeme okolní prodejny. Rezervujte si svůj přesný čas!

773 584 374
www.vratislavice.cz

skvělá hudba nonstop a bez reklam

...tvoříme pro vás dobré místo pro život

zprávy z Vratislavic a okolí

pozvánky na kulturní akce v KC VRATISLAVICE 101010 a našem regionu
knižní novinky v IGI VRATISLAVICE
rozhovory se známými osobnostmi

informace o aktuálním počasí
polední menu restaurace Zámecká konírna

tipy na výlety

JAK POSLOUCHAT
NA POČÍTAČI
www.radiovratislavice.cz
www.radia.cz

radiovratislavice.cz
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Aplikaci radia.cz
pro mobilní
zařízení
stáhnete na
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