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MILÍ

VRATISLAVIČÁCI,

ÚŘEDNÍ HODINY

doufám, že si užíváte příjemné letní dny plné
pohody, ať již léto trávíte jakýmkoliv způsobem.
Na dovolené, výlety se svými ratolestmi, příjemným
posezením s rodinou či přáteli nebo při čtení
zajímavé knížky. Pro výlety či aktivní trávení času
naleznete v rámci Vratislavic určitě mnoho vhodných
lokalit. S čím Vám ale určitě umíme také pomoci,
je výběr dobré literatury. Naše nová knihovna IGI
VRATISLAVICE je pro Vás po totiž celé prázdniny
otevřena ve standardním režimu, tedy od pondělí do soboty od 9 do 19 hodin.
Pokud patříte mezi ty, kteří se rádi začtou do knížky či časopisu přímo v knihovně,
připravili jsme pro Vás další možnost, jak si tento zážitek vychutnat naplno. V prostoru
u hlavní recepce knihovny jsme směrem do zámeckého parku vybudovali novou
dřevěnou terasu. Samozřejmostí je i napojení na cestní síť v parku a úpravy a osázení
okolí okrasnými rostlinami. Věříme, že Vám tento krok návštěvy naší knihovny ještě více
zpříjemní.
Na konci minulého měsíce jsme provedli renovaci dřevěných prvků u jezírka v zámeckém
parku. Zábradlí u menší dřevěné lávky a nad chrličem byla odvezena, obroušena
a opatřena ochranným nátěrem. Vnímáme náš park uprostřed obce jako velký dar,
a proto o něj pravidelně pečujeme.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na mnoho kulturních a společenských akcí, které
nás přes léto čekají. Dne 22. července se uskuteční Den vratislavické kyselky v nově
oživeném areálu kyselky ve Vratislavicích a hned 23. července Lazy Day v Parku Nové
Vratislavice. Již 18. srpna se můžete těšit na další přehlídku módní návrhářky Beaty
Rajské. V sobotu 20. srpna nás potom čekají již tradiční Vratislavické slavnosti, kde
kromě dalšího programu vystoupí kapely No Name, Těla a Ben Cristovao. No a v září
na nás čeká Festival Vína Liberec, konkrétně 3. září, a koncert Věry Martinové v kostele,
který se uskuteční 16. září.

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

www.vratislavice.cz

Léto bude opravdu nabité kulturními zážitky a věřím, že pro Vás také radostnými
okamžiky. Užijte si ho a těším se na setkání třeba při některé z výše uvedených akcí.
Váš starosta
Lukáš Pohanka

Facebook

Instagram

Radio Vratislavice

Nová terasa u IGI VRATISLAVICE
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Vratislavický Infoservis

INFO

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

ZAMĚSTNANEC TECHNICKÉHO
STŘEDISKA
Bližší informace najdete na
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista,
na telefonním čísle 482 428 810 nebo
na vratislavice@vratislavice.cz

Vratislavický zpravodaj

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

KDY PRO VÁS MÁME OTEVŘENO
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
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
září – květen
pondělí – pátek:
13:00 - 21:00
sobota a neděle:
9:00 - 21:00

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

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 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 není v červenci v provozu. Už nyní
si ale můžete rezervovat termíny na 8. a 22. srpna od 10:00
do 16:00 hod. Do poradny je nutné se předem objednat na
tel.: 485 152 070 nebo 775 377 657.

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

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

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

sobota a neděle: zavřeno
tel.: 482 321 811 nebo 773 584 374
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IGI VRATISLAVICE MÁ NOVOU
VENKOVNÍ TERASU
S příchodem teplých letních dní se nám podařilo dokončit novou
venkovní terasu před prostorem hlavního knihovního pultu v IGI
VRATISLAVICE. Po zapůjčení knihy od Vašeho oblíbeného autora si ji
tak téměř okamžitě můžete vychutnat na čerstvém vzduchu, v přírodním prostředí, a s dech beroucím výhledem na zámecký park. Kromě
bezpočtu zajímavých knižních titulů máte navíc možnost výběru z více
jak 60 tematických časopisů. Dovedete si představit stylovější posezení ve stínu vzrostlých stromů, obklopeni živoucí okrasnou vegetací
zámeckého parku? Přijďte to zažít osobně. Těšíme se na Vás.
Vedení obce

PŮJČTE SI NA LÉTO ZAJÍMAVÉ
ČASOPISY
Ve vratislavické knihovně jsou čtenářům k dispozici také časopisy.
Na výběr je opravdu pestrá nabídka - například Svět kulturistiky,
Forbes, Sluníčko, Rock and Pop, Žena a život, Harper´s Bazaar,
Amazing, Design, Architekt +, Mladý svět, Špuntíci, Hvězdička,
EURO, 21. století, Kutilství, Svět outdooru, Koktejl, Respekt,
Reportér, Run, Dům a zahrada, Elle, Marianne, Story, Automobil
Revue, Maminčin Puntík, Prasátko Pepa, Tečka, Computer, Střelecká
Revue, Chatař a chalupář, V zahradě, Květy, Vlasta.
Vedení obce
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KNIHOVNA VÁM BUDE
K DISPOZICI I O PRÁZDNINÁCH
Letos si můžete do knihovny přijít vypůjčit čtení na prázdniny i během
letních měsíců. V minulých letech bývala vratislavická knihovna o prázdninách zavřená. Chtěli jsme ale lidem i v létě umožnit půjčování knih,
časopisů a her bez omezení, a proto jim je naše knihovna k dispozici
bez omezení v běžné provozní době od pondělí do soboty v čase
9:00 – 19:00 hodin.
Vedení obce

Foto: J. Antošová

IGI VRATISLAVICE POSTOUPILO
MEZI FAVORITY ČESKÉ CENY
ZA ARCHITEKTURU
Je nám velkou ctí, že si zahraniční porota nejprestižnější profesní architektonické soutěže Česká cena za architekturu vybrala z 201 přihlášených projektů mezi 29 finalistů právě naše IGI VRATISLAVICE.
Členové odborné poroty budou v nadcházejících týdnech vybrané
stavby osobně navštěvovat a nám nezbývá než věřit, že je nevšední
objekt nové knihovny a spolkového centra dostatečně zaujme.
Vedení obce

Foto: R. Drbohlav
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PRACUJEME NA PROPOJENÍ
KNIHOVNY S PARKEM
K objektu IGI VRATISLAVICE jsme nechali ze strany od
zámeckého parku vybudovat nové cesty. Perkové chodníčky,
kterými jsme v parku rozšířili stávající cestní síť, vedou přímo
k nové letní terase u knihovny a zajistí další snadný přístup do ní.
Součástí revitalizace zámeckého parku, na které aktuálně pracujeme spolu s renomovaným zahradním architektem Ferdinandem
Lefflerem, je i rozšíření dosavadní výsadby. V blízkosti knihovny
vysadíme pestrý květinový záhon. Věříme, že barevné květy ještě
umocní příjemný zážitek z četby pod širým nebem.
Vedení obce
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ROZDĚLILI JSME 750 TISÍC
MEZI VRATISLAVICKÉ SPOLKY
Zájmovým činnostem ve volném čase se napříč všemi věkovými kategoriemi ve Vratislavicích daří. Podpora spolků dlouhodobě pracujících
s dětmi, mládeží či seniory pro nás tak i v roce 2022 zůstává prioritou. Podobně jako v minulých letech jsme i letos připravili tři dotační
programy. Na podporu pravidelné činnosti dětí a mládeže do 18-ti let,

na celoroční spolkovou činnost bez ohledu na věk účastníků, a na
jednorázové akce pro veřejnost. Z rozpočtu městského obvodu jsme
v tomto roce mezi spolky rozdělili bezmála 750 tisíc korun. Věříme,
že i díky této podpoře se budou zájmové aktivity ve Vratislavicích
i nadále rozvíjet.
Vedení obce

V ROCE 2022 PODPORUJEME NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY:
ŽADATEL

NÁZEV AKCE

Akademie sportu Liberec, z. s.

Pravidelná činnost + příměstské tábory "Sporťák a Adrenaliňák 2022"

FBC Liberec, spolek

Pravidelná celoroční činnost organizace + Rodinný florbal Vratislavice 2022
+ Dětský den s FBC Liberec

Beach Volley Vratislavice n. N., z. s.

Pravidelná činnost + Pohár Vratislavic nad Nisou 2022

Kouzelný svět hlíny, z. s.

Pravidelná celoroční činnost organizace

Turistický spolek seniorů z Vratislavic nad Nisou

Využití volného času seniorů ke společným fyzickým aktivitám

Jednota bratrská Vratislavice

Rodinné centrum Mozaika

AvantgArt, z. s.

Celoroční program v Zauhlovačce

Český svaz včelařů, z. s.

Přednášková činnost pro včelaře a širokou veřejnost v roce 2022

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou

Celoroční činnost organizace + Příměstský tábor s hasiči

TAJV, z. s.

Sportovní den mládeže s TAJV ve Vratislavicích nad Nisou

RunBo Team, z. s.

Vratislavický Běhoun 2022

POST BELLUM, z. ú.

Běh pro paměť národa, Vratislavice nad Nisou

Dětská sportovní akademie Liberecka, z. s.

Sportem zpět k aktivnímu životu 3 + Sportem zpět k aktivnímu životu 4

ŘEŠÍME NEVHODNĚ PARKUJÍCÍ AUTA
V ULICI DOPRAVNÍ

USILUJEME O ZVÝRAZNĚNÍ
PŘECHODŮ PRO CHODCE

Nevhodně zaparkovaná vozidla v zatáčce u zauhlovací věže
v Dopravní ulici řešíme s dopravním inspektorátem Policie ČR
a opakovaně také s majitelem autoservisu. Pozemky, na kterých auta
stojí, nejsou v majetku obce, a tím pádem máme jen velmi omezené
možnosti nápravy. Majitele jsme požádali o odstavení vozidel někam,
kde by nepřekážela plynulému a bezpečnému provozu, a ten nám
přislíbil nápravu.
Vedení obce

Chceme předejít případným nebezpečným situacím na jedné
z nejfrekventovanějších komunikací, Tanvaldské ulici. Obrátili jsme
se proto na vlastníka komunikace s požadavkem na dodatečné
zvýraznění přechodů u pošty a základní školy.
Vedení obce
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ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
PŘEDŠKOLÁCI SE ROZLOUČILI SE ŠKOLKOU
krásné poslední prázdniny ve školce a úspěšný vstup do školních
let. Další dvě desítky předškoláků z MŠ Sídliště si slavnostní ceremoniál užily 17. června. Všichni budoucí školáci z Vratislavic dostali
pamětní polštářky s vlastnoručně kreslenými obrázky. Po prázdninách jim všem přejeme hodně štěstí na cestě do školy!
Vedení obce

Všechny předškolní děti z MŠ Lísteček se 7. června
sešly v areálu Na Rozcestí ke slavnostnímu pasování
na školáky. Bezmála osmdesáti novým vratislavickým
školákům osobně popřál starosta Lukáš Pohanka
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PŘEDALI JSME KNÍŽKY NAŠIM PRVŇÁČKŮM

Ve středu 22. června jsme předali všem našim prvňáčkům originální knížky "Dubánek a tajný vzkaz". Doufáme, že letošní
knížka z projektu Knížka pro prvňáčka udělala dětem radost a přejeme jim krásné prázdniny.
Vedení obce
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ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
DEVÁŤÁCI OPUSTILI ŠKOLNÍ LAVICE
ní učitelé jim popřáli mnoho štěstí v další životní etapě, předali
poslední vysvědčení ze základní školy a na památku věnovali
každému z šedesáti devíti deváťáků drobné dárky.
Vedení obce

Vedení Vratislavic přichystalo pro žáky devátých tříd místní
základní školy poslední školní den slavnostní rozloučení
v obřadní síni vratislavické radnice. Starosta Vratislavic
Lukáš Pohanka, ředitel školy Mgr. Libor Rygál a jejich tříd-

MATURANTI SI PŘEVZALI
VYSVĚDČENÍ
Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka 8. června předal
šestnácti maturantům ze Střední umělecké školy maturitní
vysvědčení. Slavnostního aktu v obřadní síni vratislavické
radnice se zúčastnily také třídní učitelka maturitního ročníku
a zástupkyně ředitele SUŠ Liberec. Studentům přejeme
úspěšný vstup do života!
Vedení obce
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OPRAVILI JSME DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
NA SÍDLIŠTI NOVÉ VRATISLAVICE
Dětské hřiště mezi obytnými domy v ulici U Sila jsme po dvanácti
letech užívání kompletně zrekonstruovali. Veškeré hrací prvky prošly
důkladnou revizí. Vyměnili jsme všechny části, které byly ve špatném
stavu. Dřevěné díly jsme obrousili a ošetřili ochranným nátěrem. Díky
této povrchové úpravě vydrží dřevěné prvky další desítky let.
Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

DĚTSKÝ HRAD V LESOPARKU
POŠKODILI VANDALOVÉ
Běžným poškozením dětských hřišť se vymyká událost z poloviny
června. Díky kamerám Městské policie Liberec, umístěným v okolí
hradu v lesoparku, se podařilo zachytit počínání nezletilých vandalů,
kteří dosti nevybíravým způsobem „upravili“ ocelové bezpečnostní
výplně oken. K opravě jsme přistoupili okamžitě, událost dále řeší
policie.
Vedení obce

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA
KOMUNIKACE U PIVOVARU
Z důvodu celkové rekonstrukce jsme uzavřeli část komunikace ulice
Nad Školou, od pivovaru HOLS směrem ke hřbitovu. Provádíme zde
šířkové úpravy včetně nového chodníku a veřejného osvětlení. Doba
uzavírky je plánována v řádech týdnů, o přesném datu otevření komunikace Vás budeme informovat. Omlouváme se za případné komplikace v dopravě a děkujeme za pochopení.

PEČUJEME O ZÁMECKÝ PARK
U rybníčku v zámeckém parku jsme na konci června opravili menší
lávku a dřevěné zábradlí nad chrličem. Všechny prvky ze dřeva
jsme spravili a ošetřili ochranným nátěrem.
Vedení obce

Vedení obce

NOVÁ SLUŽBA VE VRATISLAVICÍCH
MASÁŽE JAN TOMÁNEK
Pro jednotlivce, firmy a jejich zaměstnance, sportovní organizace a týmy
i pro hotelové hosty nabízím masáže relaxační, rekondiční, sportovní
(včetně kineziotapingu), zad a šíje, lymfatickou manuální masáž, lávovými
kameny, indickou masáž hlavy, reflexní masáž chodidel.

PROVOZNÍ DOBA
Sudý týden: dopoledne + sobota po celý den
Lichý týden: odpoledne + neděle po celý den
Dopravní 1508, Liberec 30, Vratislavice n. N.
T: 722 194 125
www.jtmobilnimasaze.cz
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PRVNÍ VRATISLAVICKÝ
BURGER FEST
Ani horký letní den v neděli 26. června neodradil návštěvníky
prvního vratislavického Burger & Grill Festivalu od toho, aby si
do zámeckého parku přišli vychutnat ty nejlahodnější burgery
od lokálních dodavatelů a zhlédnout závody špičky českých
sportovních dřevorubců STIHL Timbersports Czech Cup 2022.
Nabídku toho nejlepšího ze svého jídelního lístku představila čtyři
vyhlášená bistra – Reno Bar, Coyote Diners & Bar, Burger Grill
Pub Jablonec a FatCow. K akci takového formátu neodmyslitelně
patří také dobré pivo, které zajistil frýdlantský Pivovar Albrecht.
Vůně pečeného masa a zvuk motorových pil přilákaly do Vratislavic
na dva tisíce návštěvníků.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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HVĚZDIČKOVÁ PARTY, ROZLOUČENÍ
SE ŠKOLNÍM ROKEM
V pátek 27. května proběhla na zahradě MŠ Sídliště rozlučková party
třídy Hvězdiček. Počasí nám přálo a po deštivém dni odpoledne
vykouklo i sluníčko. Po krátké besídce a slavnostním pasování školáků
jsme si na zahradě užili soutěže, kvízy, opékáni buřtů i diskotéku.
Všem rodičům děkujeme za úžasný catering a program. Ostatní třídy
Sluníčka, Kuřátka a Kytičky se loučily se školním rokem 17. června.
Všechny děti potěšily své rodiče vystoupením plným básniček, písní
a tanečků. Předškoláci třídy Kuřátek tak vykonali pomyslný první krok
do základní školy. Teplé odpoledne jsme si užili s báječným kouzelníkem, který všechny přítomné náramně pobavil svými kousky. Na
bohatém občerstvení se podíleli všichni rodiče i naše paní kuchařky.
Všem velké díky!
Dana Meinerová a Pavlína Kozáková, MŠ Sídliště

NÁVŠTĚVA PRAHY A POSLANECKÉ
SNĚMOVNY
Ve středu 8. června se žáci 9. ročníků vydali na exkurzi do Prahy.
Jedna parta objevovala krásy našeho hlavního města a plnila
zadané úkoly. Druhá skupina navštívila Poslaneckou sněmovnu.
Na třicet vybraných studentů mělo tak možnost zhlédnout prostory, kde sněmovna sídlí a diskutovat s poslanci Petrem Beitlem
a Jakubem Jandou. Ti jim přiblížili, jak celý parlament funguje
a jaká je náplň práce poslanců. Získali jsme tímto setkáním mnoho
cenných informací a pro všechny zúčastněné to byl mimořádný
zážitek. ,,Děkuji žákům z Vratislavic za návštěvu, zvídavé dotazy
a jsem rád, že se jim tu líbí, třeba se tu někdy ještě potkáme,“
dodává bývalý skokan a vítěz Turné čtyř můstků, Jakub Janda.
I my děkujeme, tak zase příště, Praho!
Mgr. Marika Tomšová

FYZIKALNÍ JARMARK
Ačkoli fyziku se v první třídě ještě neučíme, vyrazili jsme na
Fyzikální jarmark. Akce se konala v aule Technické univerzity
v Liberci, kde si studenti gymnázia připravili spoustu pokusů.
Děti sbíraly razítka na kartičku a dostaly i malou odměnu.
Mgr. Zuzana Vraná
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JSME O KRÁSNÝ ZÁŽITEK BOHATŠÍ
Delší dobu jsme nyní žili přípravami na Školní koncert. Výsledkem
bylo, dle ohlasů publika, povedené představení, na němž se podílelo
8 tříd, dramatický kroužek a školní kapela. Celý podvečer uváděli
žáci naší školy Eliška Krupičková (8.C) a Vojta Rous (6.B), kterým
tímto děkuji za jejich energii, dobré nápady, pohotovost a skvělou
improvizaci. Vyjádřeno v číslech: účast – odhadem 250 rodičů
a přátel školy, organizace – 16 dospělých a 12 žáků, zisk - 4566,- Kč
na podporu projektu Mary´s Meals. Věřte, bylo na co se dívat. Opět
zvítězila lidská tvořivost a nadšení pro věc. Oceňujeme především
zodpovědný a obětavý přístup všech dětí, které nám při akci jakkoli
pomohly. Děkujeme samozřejmě pedagogům a vystupujícím, bez
kterých by se akce nemohla uskutečnit a městskému úřadu za
podporu a poskytnutí zázemí. Přejeme všem podařené pohodové
prázdniny!

Vratislavický zpravodaj

ZPÁTKY DO HISTORIE
Třídy 4.B a 4.C zavítaly společně na exkurzi do Polabského národopisného muzea v Přerově. Zde si žáci mohli prohlédnout nejstarší
český skanzen lidové architektury a způsob života venkovských lidí
z doby dávno minulé – poloviny 20. století. Následně po přesunu do
vesničky Ostré si v Centru řemesel žáci mohli na vlastní kůži zkusit,
jak náročné je vyrobit svíčku, vyzkoušeli si povolání dráteníka, výrobu
ručního papíru, rýžování zlata apod. Do školy se pak všichni vrátili
nejen se zajímavými zážitky, ale i s vlastnoručně vyrobenými výrobky.
Třídní učitelky 4. tříd

Mgr. Jana Zástěrová a organizační tým

VESELÝ PÁTEK

VÝLET NA PROSEČSKOU ROZHLEDNU
16. června se třída 5.A vydala na výlet na Prosečskou rozhlednu.
Počasí nám přálo a až na pár kapek bylo krásně. U rozhledny
jsme se napojili na naučnou stezku, kde jsme si společně pročítali
jednotlivá zastavení a zopakovali si vlastivědné znalosti. Při cestě
zpět jsme se pokochali rozhledem z rozhledny a zahráli si několik
soutěží.

V pátek 13. 6. přivítali žáci 5.D milé hosty. Předškoláci z MŠ Lísteček
Tanvaldská přišli na malinkou ochutnávku svého budoucího školního
života. Páťáci si pro děti připravili zajímavý program plný písniček,
her a výtvarného tvoření. Věříme, že si to všechny děti užily a těšíme
se, až budoucí školáčky v září přivítáme v prvních třídách.
5.D a tř. učitelka Mgr. Martina Novotná

Mgr. Klára Havlová
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VRATISLAVICKÉ KULTURNÍ LÉTO
Poslední týden v červnu patřil ve Vratislavicích již tradičně kultuře
pod širým nebem. Umělci z různých koutů Libereckého kraje přivezli
divákům do atria KC VRATISLAVICE 101010 svá divadelní představení a koncert, aby navodili tu správnou předprázdninovou
letní pohodu. Vratislavické kulturní léto přilákalo několik stovek
návštěvníků. Divadelní přehlídku zahájila v pondělí 20. června autorská komedie DK Jirásek Česká Lípa COMMEDIA Á LA CARTE
vycházející z improvizovaného divadla renesanční Itálie. V úterý byla
na programu hořká komedie EGOCENTRICKÁ SAMOTA souboru
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STOPA Liberec. Satirickou komedii o starých nešvarech v novém
kabátě BACHA, POJIŠŤOVÁCI nastudoval DS Vojan Český Dub.
Divadelní spolek J. K. Tyl představil vratislavickému publiku komedii
podle románu Julese Vernea TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH.
Vratislavické kulturní léto v pátek završil koncert výjimečného
anglického kytaristy, zpěváka a skladatele na rozmezí folku, jazzu
a blues JUSTINA LAVASHE, který uspořádala kavárna Bez konceptu
101010.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: KC a Bez konceptu 101010

SPOLEČNOST

Vratislavický zpravodaj

JUBILANTI
KVĚTEN 2022
70 let

Zdeňka Pluhařová

LÉTO SENIORŮ V PLNÉM PROUDU
I když počasí není vždy ideální, pokračujeme v plnění naplánovaných
výletů. Dalším na řadě byl výlet do Českého ráje, kde jsme navštívili
rybník Vidlák, Hrubou Skálu a odtud „myší dírou“ sešli do Sedmihorek. Na příštím výletě z Bělé u Staré Paky nás provázel déšť, po
lesních a polních cestách a kolem místního letiště jsme došli do
cíle cesty Lomnice nad Popelkou. Následující výlet nás zavedl do
oblíbených „Klokočských skal“ se zříceninou hradu Rotštejn, odkud
jsme malebnými vesničkami v okolí řeky Jizery došli do Turnova. Mezi
zcela jistě zajímavé se zařadil autobusový zájezd do oblasti Spreewaldu v Dolní Lužici v německém Braniborsku. V centru této oblasti
ve městě Lubennau jsme nasedli na předem objednané pramice, na
kterých nás povozili po uměle vytvořených kanálech řeky Sprévy. Zde
jsme obdivovali zemědělské, ale dnes i turistické usedlosti umístěné
na umělých ostrovech. Naprostá většina domů je v původním duchu
zdejší architektury, tak jak zde byla obyvateli z národa Lužických Srbů
po staletí budována. Krásné a upravené zahrádky plné květin byly
„pastvou pro oči“. Navštívili jsme obec Lehde, kterou lze nazvat živým
skanzenem, kde jsme měli přestávku na občerstvení a na seznámení
s historií i současností života Lužických Srbů v místním skanzenu. Po
návratu jsme si prohlédli i samotné městečko Lubennau, kde bylo
možno ochutnat i zakoupit známé místní speciality, zejména vyhlášené
sprévaldské okurky. Odtud jsme se přesunuli do oblasti města WeissWasser, kde jsme u městečka Boxberg, kterému dominuje jedna
z posledních tepelných elektráren v Německu, navštívili známý Lužický
park bludných kamenů. Prošli jsme se mezi různými kameny, které sem
v historii ledovec donesl až ze Skandinávie a také obdivovali spoustu
květin, kterými jsou skály a kameny obklopeny. Počasí nám povětšinou
přálo, tak se všichni těšíme na další hezké společné zážitky z našich
výletů.
Za turistický spolek seniorů Antonín Ročňák

ČERVEN 2022
70 let

Jaroslava Šounová
František Kadlec
Vladimíra Fotrová
Jaromíra Nevečeřalová

75 let

80 let

Zdeňka Manová

90 let

Jiřina Čížková

93 let

Mária Korecká

95 let

Jaroslav Šrůtek

98 let

Vlasta Šplíchalová

Helena Matějčíková

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
20. 7. 2022
ODJEZD 9:35

ČD Liberec, Desná – Mariánská Hora
vedoucí paní Křížová, náročnost 2

27. 7. 2022
ODJEZD 8:02

ČSAD Liberec, Loktuše – Dubecko – Sedmihorky
vedoucí pan Janků, náročnost 2

3. 8. 2022
ODJEZD 10:20

ČSAD Liberec, Chrástná vodopád – Kundratice
vedoucí paní Hovorková, náročnost 1

10. 8. 2022
ODJEZD 9:35

ČD Liberec, Desná – Pustiny – Pardubická chata
vedoucí paní Křížová, náročnost 2

17. 8. 2022
ODJEZD 7:35

ČD Liberec, Navarov – Jílové – Držkov
vedoucí paní Seidlová, náročnost 2

31. 8. 2022
ODJEZD 9:33

ČČD Liberec, Hejnice – Ořešník
vedoucí pan Hauptman, náročnost 3

6. - 8. 9. 2022
SRAZ 7:00

ČD Liberec, Desná – Pustiny – Pardubická chata
vedoucí paní Křížová, 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 15. září
v Parku Nové Vratislavice od 16:00 hodin. Pro návštěvníky
bude připraveno malé pohoštění v podobě klobásek opečených
na místním grilu. Těšíme se na Vaši účast.
Michaela Dorníková, Komise komunitního plánování
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PROGRAM
28/7/19:30

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

Filmový klub: CHINASKI – KAŽDEJ
VÍ KULOVÝ

Foto: Chinaski

Příběh mapující více než třicetiletou historii jedné z našich nejpopulárnějších kapel. Vstupné: 100 Kč

25/8/19:30 Kino: ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

Foto: CinemArt

Komedie o tom, jak může hra s mobilními telefony narušit křehké
vztahy mezi přáteli. Vstupné: 100 Kč

KLUB SENIORŮ

Holčičky - Magda Váňová - Pomsta, Holčičky a Lví dvůr jsou
tři novely, které tvoří novou knihu Magdy Váňové. V první jde spíš
o příležitost oplatit osudovou křivdu, to však na sebe naváže bludný
kruh pomsty dalších lidí a zničí pouze toho, kdo křivdu opravdu
utrpěl. Je rozumnější na pomstu nikdy nepomýšlet, protože ve svých
důsledcích je nespravedlivá. V druhé novele vystupuje mnoho
holčiček, a to díky učiteli, který si občas vyhlédne zakřiknuté děvčátko, kupuje mu dárky, napravuje jeho nedostatky, a nakonec s ním
sdílí tajemství fotografií, na kterých zachycuje, jak se mění v ženu.
Fotografie jsou jeho největší potěšení, stojí ho čas i peníze, dokonce
si kryje záda bezdětným manželstvím, ale nakonec mu jeho zvrácená
idylka přeroste přes hlavu a nebýt manželky, která ho kdysi jako
holčička také obdivovala, jeho posedlost by skončila skandálem.
Třetí novela Lví dvůr je výmluvným příkladem přitažlivosti protikladů
a návodem k užitečné toleranci a dobrým vztahům s partnery. Příběh
Gabriely a Marty nejde ani jinak vyprávět než s humorem a nadsázkou.
Vedle společné prosperující restaurace, kterou vybudovaly
z ničeho, mají dohromady i manžela a milence.
Pět ročních období - Jíří Klečka - Příběh Filipa začíná tam, kde
jiné životní příběhy končí. Stojí s pětiletou dcerou nad hrobem své
ženy Sylvie, která mu byla vším. Proslula jako ilustrátorka dětských
knih se sovím bojovníkem Kuliočkou. Během náhlé nemoci začala pracovat na kresbách k dalšímu příběhu, který ale nestihla dokončit. Jak
Filip postupně zjišťuje, Sylvie si přála, aby právě tento poslední příběh
vyprávěl jejich malé dcerce. Problém je, že za sebou nezanechala ani
písmenko textu.
knihovnice

Každé čtvrteční odpoledne. Přátelská posezení, společenské hry,
čtenářské besedy, řemeslné dílny a jednou měsíčně film pro pamětníky.

RODINNÉ CENTRUM
Rodinné centrum Mozaika nabízí kromě pravidelných klubů
(Rodinné centrum, Tvořivý kroužek, Klub pro dříve narozené) i mnoho
jednorázových akcí, jako jsou přednášky, tvořivé dílny, výlety či burzy
oblečení.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení
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Madame Piaf a píseň lásky - Michelle Marly - Paříž, rok 1944:
Po skončení německé okupace je zpěvačka Édith Piaf obviněna
z kolaborace. Obává se zákazu vystupování. Zatímco se snaží
prokázat svou nevinu, pozná Yvese Montanda, neobratného, ale
talentovaného mladého zpěváka. Začne s ním pracovat. Netrvá dlouho a z obou šansoniérů se stanou milenci. Štěstí po Yvesově boku
inspiruje Édith k vytvoření písně, díky níž se jednou stane legendou …

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

Vratislavický zpravodaj

DIVADLO: CAVEMAN – LETNÍ SCÉNA

KONCERT: THE BEATLES REVIVAL
+ KAREL KAHOVEC

24. 7. od 19:30 hod.
Vstupné: 390 Kč

Foto: Point s.r.o.

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

KINO: LETNÍ KINO V DESÍTKÁCH
17. 7. od 18:00 hod.

Vstupné: 300 Kč v předprodeji
390 Kč na místě

Foto: The Beatles Revival

Karel Kahovec slaví 75 let. The Beatles Revival slaví 30 let na
scéně. Vzpomínka na Karlova kamaráda Petra Nováka - 25 let
od jeho úmrtí.
Legenda českého bigbítu Karel Kahovec se v novém exkluzivním
a originálním koncertním projektu spojil s jednou z nejlepších
světových revivalových kapel The Beatles Revival. Ve zhruba
tříhodinovém koncertu zazní nejdříve blok největších pecek
The Beatles Revival, na ně naváže blok hitů Karla Kahovce.
Open-air koncert v atriu KC VRATISLAVICE 101010
(v případně nepříznivého počasí se uskuteční v hlavním sále).
Pořádá: The Beatles Revival

KONCERT: O5 A RADEČEK
– NA STŘECHÁCH

8. – 12. 8 od 21:30 hod.

Vstupné: PŘIPRAVUJEME

Jako tradičně se o prázdninách přesouvá kino i pod širou oblohu. Po setmění promítáme v atriu KC VRATISLAVICE 101010.
Program bude uveřejněn na webu KC.

DIVADLO: VZPOMÍNKY ZŮSTANOU

22. 9. od 19:30 hod.

19. 7. od 19:30 hod.

Vstupné: 450 Kč

Vstupné: 450 Kč

Foto: O. Mrakota

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

Foto: Studio DVA divadlo

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek v milostném příběhu
barového klavíristy.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení
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SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE S TAJV
VRATISLAVICKÝ BEACH NAPLNO
Radost, potěšení, důvěra v budoucnost, to jsou pocity, které zažíváme,
když vidíme všechny tři vratislavické beach kurty u školy zaplněné
v době tréninků dětí a mládeže. Podporujeme je pravidelnými pátečními
mládežnickými turnaji. Vrcholem je celostátní český pohár kadetek
(U18), organizovanými na našich kurtech. Po trénincích mládeže nastupují trénující dospělí všech kategorií. Kurty jsou zase zaplněny, značně
populární se stal open trénink pro příchozí. I pro dospělé děláme turnaje s názvem Vratislavický Konrád Cup. Série 3 víkendů po 14 dnech,
kdy soutěžíme v kategoriích mužů, žen, mixů. Radostí je nárůst účastí
juniorů a juniorek na těchto turnajích. Radost máme i z nového partnera
– společnost Kitl doplňuje naši snahu o regionální partnerství. Vrcholem
budou celostátní turnaje mužů a žen, které pravidelně organizujeme
v srpnu a mužský turnaj bude i součástí vratislavických slavností.
O týden později bude celostátní turnaj žen. Těšíme se na vaši návštěvu.
Více na www.beachvratislavice.cz.

2. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV ve
Vratislavicích jsme uspořádali ve čtvrtek 9. června ve Sportovním areálu
Na Rozcestí. Jednalo se o semifinálové kolo z 250 turnajů v ČR. Soutěžící
z vratislavické školy sbírali body ve fotbalu, florbalu, házené, frisbee a tenisu. Z vítězství se nakonec zaslouženě radovali Štěpán Cakl, Matyáš Brož
a Štěpán Tomáš. Finalisté vratislavického turnaje získali diplomy, věcné
odměny a mnoho dalších sponzorských cen. Společně s cenami obdrželi
finalisté vstupenku na závěrečný celorepublikový turnaj, Národní finále
v Poděbradech, který se bude konat začátkem prosince. Na tomto turnaji
budou hráči reprezentovat ZŠ Vratislavice a Liberecký kraj. Vítěz Národního finále v Poděbradech převezme putovní pohár TAJV od ministra
školství, mládeže a tělovýchovy. Sportovní den mládeže s TAJV ve Vratislavicích nad Nisou byl zrealizován za podpory MO Liberec – Vratislavice
nad Nisou, Krajského úřadu Libereckého kraje a partnerů projektu.
Mgr. Jan Váňa, organizátor soutěže TAJV

Jan Kvapil

HASIČSKÝ FESTIVAL PŘÍPRAVEK
Naši nejmenší členové, tzv. přípravka, se zúčastnili svého festivalu.
Festival přípravek se uskutečnil v Liberci a sešlo se na něm mnoho
družstev ze všech sborů. Na této akci děti každoročně předvedou, co
se všechno za celý rok naučily. Každé družstvo má připravenou nějakou
scénku ze života hasičů, nechyběly tedy útoky, ale mohli jsme vidět
třeba zásah hasičů u roje včel. Na akci také dorazili psovodi z Hejnic.
Všichni si odnesli medaili a dárečky. Bylo krásné počasí a celý den byl
na jedničku. Moc děkujeme pořadatelům!
Nicole Rolantová, SDH Vratislavice
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NÁBORY DO VÍCE JAK 40+ SPORTOVNÍCH KLUBŮ
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SPORT

Vratislavický zpravodaj

Foto: Ota Mrákota

VAPARK HOSTIL DĚTSKÝ MTB CUP
Ve vratislavickém VAPARKu se v sobotu 18. června konaly závody
seriálu Dětský MTB cup. Tratě na louce opanovaly téměř dvě stovky
závodníků od těch nejmenších na odrážedlech až po zkušené juniorské
jezdce. Závod pro nadšené cyklisty uspořádali profesionálové z North
Bike Clubu ve spolupráci s MO Liberec - Vratislavice nad Nisou.
(red)

MAESTRO-MOTION MISTŘI SVĚTA
Naši tanečníci letos měli největší úspěchy v historii Maestro-motion.
Tato sezóna byla velice náročná, ale pro nás velkým přínosem.
Probojovali jsme se až na mistrovství České republiky, kde jsme
se stali vicemistry a 2. vicemistry ČR. Díky našim úspěchům nás
nominovali na mistrovství světa World Dance Association v Budapešti, kde se naše nejmenší děti s choreografií Backstreet Girls staly
mistryněmi světa a junioři tančili poprvé za hlavní věkovou kategorii
a vyhráli neuvěřitelné 3. místo. Moc děkuji všem, co nás podporovali,
fandili a pomáhali nám celou sezónu. V září budeme opět připravovat
nábory a konkurzy do soutěžních složek, tak přijď a my se budeme těšit.
Eunika Rucká

MINI AEROBIČÁK PRO HOLČIČKY
Z ASL
Druhý červnový víkend zakončily závodní i nezávodní sezónu vesele
všechny Aerobičky, GymAerobičky, Berušky, a to včetně trenérek
a jejich dětí. Sešlo se tedy téměř 70 děvčat a dva chlapci. Nejprve se
děti rozdělily do 4 týmů, ve kterých si poté vymýšlely pokřiky a tvořily
si krásné masky na téma „Dítě džungle“. Poté následovala napínavá
stopovaná plná hlavně „pubertálních nápadů“ starších aerobiček. To
byla ale legrace. Při zpěvu a hudbě na kytary se pak krásně opékaly
dobroty a se zapadajícím sluncem se děti přesunuly do tělocvičny, kde
se vyřádily na diskotéce. Spaní v tělocvičně bylo zakončeno skvělou
snídaní, kterou připravily maminky dětí. A my jim za to děkujeme a děkujeme rovněž obci za poskytnutí prostor na tuto skvělou "přespávačku".
Přejeme všem krásné léto a brzy na viděnou. Od září budou probíhat
nábory do všech kurzů, neváhejte nás kontaktovat co nejdříve, pro velký
počet zájemců jsou kapacity brzy naplněny. Děkujeme!

Začátkem června, jako každý rok odlétáme s jógovým programem
ke Středozemnímu moři. Letos 26. rokem a vždy se skvělou partou
jogínů. Všem účastníkům srdečně děkuji za krásný pobyt plný zážitků
s výjimečnými osobnostmi.

Za tým trenérek ASL Michaela Žďárská

Kateřina Bachmanová

STUDIO K NA KEFALONII
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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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