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VRATISLAVIČÁCI,
květen je měsíc dvou významných svátků. Svátku
práce 1. května a Dne vítězství 8. května, kdy si
připomínáme ukončení druhé světové války. A jak
jste si mnozí z Vás všimli, rozsvítila se právě na výročí
těchto státních svátků do našich národních barev
největší vratislavická dominanta, kostel Nejsvětější
Trojice. Na nejstarší budově ve Vratislavicích
bylo v minulých dnech naistalováno profesionální
nasvícení zvýrazňující jednotlivé architektonické prvky. Použitá moderní LED svítidla, která
jsou vyráběna v České republice, umožňují prakticky libovolnou kombinaci barev, a tak je
osvětlení možné měnit podle různých příležitostí.
V současné době také usilovně pracujeme na tom, abychom stihli otevřít rozhlednu na
Císařském kameni v průběhu letošní sezóny. Kontrola technického stavu totiž odhalila
potřebu generální opravy původní celodřevěné rozhledny. Nakonec jsme po zralé úvaze
s ohledem na vysokou návštěvnost a klimatickou zátěž dřevěných prvků na vrcholku
Císařského kamene došli k závěru, že bude vhodnější postavit novou rozhlednu s ocelovou
konstrukcí a dřevěným opláštěním.
Novinkou je dále spuštění nové webové prezentace městského obvodu. Po šesti letech
se tak mění podoba webu, který by měl být nyní přehlednější, uživatelsky přívětivější
a reagovat na aktuální požadavek zobrazení i na mobilních zařízeních.

pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00
úterý, čtvrtek a pátek:
na základě domluvy
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Nové nasvícení kostela Nejsvětější Trojice
Foto: Radek Drbohlav
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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.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KANCELÁŘI STAROSTY
Každá první středa v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin
(je nutné se předem objednat na tel.: 482 428 810)

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL
vratislavice@vratislavice.cz

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

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
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ZVEME VÁS

NA VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI
Pro ty, kteří rádi navštěvují Vratislavické slavnosti, přinášíme dobrou
zprávu. Letošní 23. ročník proběhne v sobotu 25. srpna od 14:00 hod.
v zámeckém parku a tentokrát se můžete těšit na skvělé koncerty ATMO
MUSIC, Superhero Killers a především na hlavní hvězdu Ewu Farnou.
Opět nebude chybět ani program a soutěže pro děti. Vstup na akci je zdarma.
(red)

ODEŠEL SPRÁVCE
VRATISLAVICKÉHO HŘBITOVA
S lítostní oznamujeme, že po vážné nemoci zemřel
správce místního hřbitova Josef Macháček.
Pan Macháček o hřbitov nadšeně pečoval téměř
jedenadvacet let a pro svou vstřícnost a ochotu
k návštěvníkům byl mezi lidmi velice oblíbený.
Chtěli bychom tímto vyjádřit hlubokou soustrast
pozůstalým a také poděkovat za jeho píli, díky
které máme ve Vratislavicích krásné a důstojné
místo posledního odpočinku.
Vedení obce

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit novou
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát
budou k dispozici v pondělí 21. května od 9:00 do 11:00 hod.,
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termín poradny je
18. června. Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz
nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 16. května
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termín
poradny je 20. června.

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 21. května
od 14:30 do 17:00 hod. Do poradny je nutné se s předstihem
objednat u paní Kalferstové v kanceláři matriky nebo na tel.:
482 428 818. Nadcházející termín je 18. června.

HLEDÁME POSILU
PRO NÁŠ TÝM
Starosta Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ÚČETNÍ
Bližší informace najdete na
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista
nebo na telefonním čísle 482 428 810.

UZAVŘENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU
NA ROZCESTÍ
Vážení návštěvníci Sportovního areálu Na Rozcestí, dovolujeme si
Vás informovat o celodenním uzavření areálu pro veřejnost ve dnech
9. a 16. června z důvodu konání rodinných sportovních dnů pro
zaměstnance velkých regionálních zaměstnavatelů. Uzavření platí po
celou dobu standardního provozu, tedy od 9 do 21 hodin. Přilehlá
dětská hřiště a park při ulici Na Rozcestí a Dlouhomostecká budou
veřejnosti přístupné bez omezení. Děkujeme za pochopení a těšíme
se na Vaši návštěvu hřiště v ostatních dnech:
pondělí – pátek

10:00 – 21:00

sobota – neděle

9:00 – 21:00
Bc. Lukáš Kajínek, vedoucí sportovních areálů
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VRATISLAVICE
MAJÍ NOVÉ
WEBOVÉ
STRÁNKY
Po šesti letech mění oficiální webové stránky
Vratislavic svou podobu. Od 1. května jsou
v provozu nové, modernější a přehlednější
webové stránky, na kterých občané snáze
najdou veškeré důležité informace
o dění v naší obci. Další výhodou nových
webových stránek je jejich jednoduchost
a responsivní desing, tzn. jsou kompatibilní
se všemi mobilními zařízeními.
(red)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Druhé zasedání zastupitelstva MO Vratislavice nad Nisou se
uskutečnilo v pondělí 16. dubna v hlavním sále KC VRATISLAVICE 101010. Zastupitelům bylo ke schválení předloženo
celkem osmnáct bodů.
Přítomní občané se zastupitelů dotazovali například na možnost opravy
sklepních oken v budově lékárny nebo požádali o úpravu plakátovací
plochy u kulturního centra. Zastupitelstvo hlasovalo například o zprávě
o činnosti SDH Vratislavice za rok 2017 a starosta Lukáš Pohanka při
té příležitosti představil nového velitele vratislavických hasičů Michala
Stejskala. Reprezentanti obce dále schválili zápisy z jednání finančního
výboru, 2. rozpočtové opatření roku 2018, poskytnutí dotace na rok
2018 pro vratislavické koupaliště Sluníčko, změny ve zřizovacích listinách
příspěvkových organizací týkající se vymezení svěřeného majetku. V souvislosti se změnami v přidělovaní dotací bylo nutné zrušit původní sportovní a kulturní fondy a zbývající prostředky převést do fondu nového.
Dalšími projednávanými body byly již konkrétní dotační programy roku
2018, přijetí daru pozemků, návrh odměňování členů zastupitelstva, rady,
komisí a výborů, nová vyhláška Statutárního města Liberec o nočním
klidu nebo zápisy z jednání kontrolního výboru.
Detailní informace o průběhu zastupitelstva a jak konkrétně hlasovali
jednotliví představitelé obce, naleznete na webových stránkách www.
vratislavice.cz v sekci Orgány městského obvodu/Zastupitelstvo městského obvodu/Zápisy Zastupitelstva.

OPRAVA TISKOVÉ CHYBY
Omlouváme se čtenářům za chybně uvedenou informaci v březnovém vydání Vratislavického zpravodaje týkající se hlasování
o finančních odměnách členů zastupitelstva, rady, komisí a výborů.
Zastupitelé návrh na únorovém zasedání neschválili. Problematikou
odměňování se opět zabývali v dubnu, kdy byl návrh přijat.
Kateřina Hladíková
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OTEVŘENÍ NOVÉ SILNICE DO
JABLONCE ULEVÍ PROVOZU
VE VRATISLAVICÍCH
Po více než dvou letech se v pátek 1. června odpoledne řidičům otevře
nový úsek silnice I/14, který vede z Kunratic do Jablonce nad Nisou.
Dlouho očekávaná silnice bude průjezdná v obou směrech, prozatím
v jednom pruhu na každé straně. Nejzazší termín úplného dokončení
je podle liberecké správy ŘSD 21. prosince 2018. Po celou dobu
výstavby vedla objízdná trasa Vratislavicemi a omezen byl pouze průjezd
vozidel nad 12 t. Přestože s otevřením nové silnice zákaz vjezdu těchto
vozidel končí, věříme, že se provoz ve Vratislavicích sníží a bude opět
plynulejší.
(red)

OBEC
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ROZHLEDNA NA CÍSAŘSKÉM KAMENI

DOSTANE NOVOU PODOBU

Vizualizace nové rozhledny
V rámci každoroční pravidelné kontroly se
v loňském roce ukázalo, že rozhledna na
Císařském kameni vyžaduje výraznější servisní
zásah. Celodřevěná rozhledna z roku 2009
se během několika málo let stala významnou
turistickou atrakcí v našem regionu. Jelikož si
uvědomujeme, že roční návštěvnost rozhledny
mnohonásobně převyšuje původní odhady

a také z důvodu značné klimatické zátěže
dřevěné konstrukce na vrcholku Císařského
kamene, rozhodli jsme se místo nákladných
investicí do oprav a krátkodobého prodloužení
životnosti původní dřevěné rozhledny pro
výstavbu rozhledny nové. Ta bude mít ocelovou
konstrukci s dřevěným opláštěním a vizuálně bude velmi podobná původní rozhledně.

Současná rozhledna
Protože to ale technologie pevnější konstrukce
dovolí, bude nová rozhledna o 3 metry vyšší
a dovolí tak výrazně lepší výhled do okolí.
V současnosti děláme vše pro to, abychom
stihli novou rozhlednu otevřít ještě v průběhu
letošní sezóny.
Vedení obce
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NAVYŠUJEME KAPACITU
MŠ LÍSTEČEK

FINIŠUJÍ ÚPRAVY NOVÉHO PARKU

Na konci minulého roku jsme obdrželi dotaci z Evropské unie na
rozsáhlé stavební úpravy MŠ Lísteček ve Východní ulici. Rozpočet na
rekonstrukci je 5,5 milionu korun bez DPH, přičemž dotace pokryje 90 %
předpokládaných nákladů. Přestavba bude spočívat především ve
změně dispozic vnitřních prostor a vybudování dvoupodlažní nástavby
nad kuchyní, díky čemuž dojde k navýšení kapacity školky o 12 dětí.
Zároveň zde vznikne zázemí pro personál, které doposud chybělo, budou zrekonstruovány šatny a sociální zařízení v přízemí a bude přistavěna krytá venkovní terasa. Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebylo
možné rekonstrukci realizovat pouze během školkových prázdnin,
a tak jsme museli najít řešení, kam od 9. května, kdy stavba začala, děti
umístit. Podařilo se nám však zajistit vhodné prostory pro všechny děti
navštěvující MŠ Lísteček. Předškoláci našli dočasné zázemí na Střední
umělecké škole na Nové Rudě a ostatní děti získají nové kamarády
v MŠ Tanvaldská a Poštovní. Věříme, že se dveře zrekonstruované
školky dětem otevřou už se začátkem příštího školního roku 2018/2019.
Vedení obce

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
ZÁŘÍ V BARVÁCH

Realizace nového volnočasového parku Nové Vratislavice při ulici
U Sila se blíží ke svému závěru. Stánek s občerstvením je nyní již zcela
hotový a výrazně pokročily také terénní úpravy. Dokončené jsou
i perkové cesty a dřevěné chodníky. V těchto dnech jsme vysadili keře
a dřeviny a zatravnili zbývající plochy. Zbývá dokončit oplocení areálu
a park může již v červnu přivítat své první návštěvníky.
Vedení obce

PRODLENÍ V DODÁVCE NOVÝCH
NÁDOB NA BIO ODPAD
Omlouváme se občanům, kteří v těchto dnech požádali o přistavení
bio popelnice, že nebudou mít nádobu ke svému domu přistavenou
ihned. Na straně dodavatele došlo k dočasnému výpadku
v dodávkách, nové nádoby budou rozvezeny žadatelům, jakmile
budou k dispozici u dodavatele služby. Občané Vratislavic mohou
dočasně využít jiných možností, jak s bio odpadem naložit:
- biologicky rozložitelný odpad lze umístit do pytle s logem technického střediska o objemu 120 l nebo 60 l (k zakoupení v Informačním centru KC VRATISLAVICE 101010, v technickém středisku,
na vozech technického střediska nebo ve Sportovním areálu Na
Rozcestí v ceně 25,-Kč/120 l pytel nebo 15,-Kč/60 l pytel)
- bio odpad přijímají sběrné dvory FCC Liberec – Ampérova ulice
a ul. Dr. Milady Horákové Děkujeme za pochopení!
Vedení obce

DOKONČUJEME STŘECHU NA ZŠ

Během uplynulých dvou let jsme se snažili v maximální možné míře zvelebit okolí kostela Nejsvětější Trojice. Byla vybudována přístupová cesta,
upravena a vysázena nová zeleň, přibyly stylové lampy veřejného osvětlení, lavičky a tolik oblíbené letničky. Letos jsme pořídili speciální reflektory,
které nasvítí reliéfy barokní budovy a její krása tak ještě vynikne. Od 1.
května je kostel vkusně barevně nasvícen každou noc a barevné kombinace je možné každý den změnit. Během významných státních událostí
plánujeme jeho speciální osvětlení v barvách národní trikolory. Věříme, že
kostel tak bude ještě atraktivnější a spolu se zámeckým parkem se stane
opravdovou chloubou Vratislavic.
Vedení obce
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Během státních svátků na začátku května a díky několika dalším extra
dnům ředitelského volna, kdy byla vratislavická základní škola uzavřena,
výrazně pokročily práce na nástavbě budovy. Nyní se dokončuje nová
střecha přístavby, a díky tomu můžou začít demoliční práce na střeše
původní a také samotná výstavba nových učeben.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

OBEC
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PROBÍHÁ PRAVIDELNÁ JARNÍ
ÚDRŽBA OBECNÍ ZELENĚ
Během zimy provedli pracovníci technického střediska na mnoha místech ve Vratislavicích pravidelný ořez stromů, vyřezali křoví a odstranili
náletové dřeviny. Kvůli bezpečnosti dětí pokáceli na trampolínovém
hřišti v ulici Za Kinem sedm javorů, které byly uhnilé a nahradí je nové
sakury. Další vzrostlé stromy budou v polovině května vysazeny kolem
jezírka u Tyršova vrchu. Tento prostor prošel vloni na podzim celkovou
revitalizací, jezírko bylo vyčištěno, přibyly lavičky a koš na odpadky.
Další výsadba se chystá také na sídlišti Nové Vratislavice. Nyní se
intenzivně pracuje na celkové úpravě travnatých ploch a úklidu. Jedná
se zejména o lokality obou lesoparků, zámeckého parku, okolí hřbitova
a Tanvaldské ulice, avšak jarní údržba a úklid zelených ploch se týká
celého katastru Vratislavic. Veškeré služby technického střediska
mohou využívat také občané Vratislavic. Přehled prováděných prací
a sazby za tyto úkony včetně kontaktů, na kterých je můžete objednávat, najdete v ceníku.

ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODU
V ulicích Prosečská a U Lesa budou v květnu společnosti
INNOGY a Severočeské vodovody a kanalizace realizovat rekonstrukce plynovodu a vodovodního řadu. Z tohoto důvodu budou
v místech dílčí uzavírky silnic, tak jak budou práce postupovat.
Následně budou provedeny opravy komunikací tak, že budou
celoplošně opraveny novými asfaltovými povrchy. Omlouváme se
občanům za dočasná omezení, která tato rekonstrukce přinese.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

CENÍK ZA SLUŽBY TECHNICKÉHO STŘEDISKA VRATISLAVICE NAD NISOU
Úkon
ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
čištění
přístavné
čištění
přístavné
čištění
přístavné
ruční úklid, čištění
DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE
doplňující práce
POKOS TRÁVY
čištění
přístavné
čištění
přístavné
čištění
přístavné
ruční úklid, čištění
ruční úklid, čištění
ruční úklid, čištění
ruční úklid, čištění
CENA ZA TECHNIKU

Prostředek

UNIMOG U400
MULTICAR
UNIVERSÁLNÍ ČISTÍCÍ
STROJ
PRACOVNÍK
UNIMOG U400
MULTICAR
PRACOVNÍK
TRAKTOR
SCAG
CARRARO
RUČNÍ SEKAČKA
DAKR
KŘOVINOŘEZ
PRACOVNÍK
TRAKTOR
RENAULT valník

různé činnosti
MULTICAR
GEHL
NAKLADAČ NOVOTNÝ

Cena za jednotku vč. DPH
1,80 Kč/m2
33,80 Kč/km
825,00 Kč/Mth
20,00 Kč/km
1 075,00 Kč/Mth
20,00 Kč/km
200,00 Kč/hod
1 930,00 Kč/Mth
900,00 Kč/Mth
200,00 Kč/hod
1 930,00 Kč/Mth
900,00 Kč/Mth
825,00 Kč/Mth
20,00 Kč/km
1 075,00 Kč/Mth
20,00 Kč/km
200,00 Kč/hod
200,00 Kč/hod
200,00 Kč/hod
200,00 Kč/hod
23,00 Kč/km
200,00 Kč/obsluha-hod.
23,00 Kč/km
200,00 Kč/obsluha-hod.
20,00 Kč/km
200,00 Kč/obsluha-hod.
650,00 Kč/hod
650,00 Kč/hod

Úkon
PRÁCE S TECHNIKOU
kácení a prořez stromů
frézování pařezů
štěpkování
přístavné
ZIMNÍ ÚDRŽBA
pluhování
pluhování
pluhování
inertní materiál

Prostředek

Cena za jednotku vč. DPH

MOTOROVÁ PILA

460,00 Kč/hod

PAŘEZOVÁ FRÉZA BERTI

viz. samostatný ceník
825,00 Kč/hod

ŠTĚPKOVAČ LS 120 D

20,00 Kč/km

TRAKTOR
MULTICAR
UNIMOG U400
posypová sůl, drť

900,00 Kč/hod
1 680,00 Kč/Mth
4 560,00 Kč/Mth
dle aktuální ceny

PRODEJ DŘEVA

725,00 Kč/m3
CENÍK - FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

Úkon

Měrná jednotka

Cena za jednotku vč. DPH

PRÁCE S TECHNIKOU
do 20 cm

318,00 Kč

21 - 30 cm

480,00 Kč

31 - 40 cm
frézování pařezů

41 - 50 cm
51 - 60 cm
61 - 70 cm
71 - 80 cm
81 - 90 cm
91 - 100 cm
za každý další 1cm nad
100 cm průměru pařezu

643,00 Kč
806,00 Kč
968,00 Kč
1 131,00 Kč
1 293,00 Kč
1 456,00 Kč
1 618,00 Kč
16,00 Kč

Ke každé činnosti budou účtovány přístavné kilometry dle použité techniky

KONTAKT: Tel.: 485 161 077 Email: strakova.zdenka@vratislavice.cz

Jan Janíček, vedoucí technického střediska
7

Vratislavický zpravodaj UDÁLOST

VRATISLAVICKÉ
ČARODĚJNICE
NAVŠTÍVILY
STOVKY LIDÍ
Každoročně vyráží v poslední dubnový podvečer od
vratislavického kulturního centra průvod rodičů a dětí
s lampiony, aby si pak společně v lesoparku užili tradiční
čarodějnickou zábavu. Také letos byl pro více než pět set
návštěvníků přichystaný program plný soutěžních disciplín, výtvarné dílny nebo opékání buřtů zdarma. Čarodějnickou slavnost zakončil velkolepý ohňostroj.
Centrum dění bylo opět v lesoparku, kde čekalo na ty nejmenší šest
soutěžních stanovišť, zatímco se dospělí mohli občerstvit v jednom
ze stánků. Děti skákaly v kouzelném pytli, létaly slalom na koštěti, trefovaly se do „netopýrů“, prolézaly tajemným tunelem nebo přenášely
„dračí“ vejce. Za razítka, která nasbíraly na stanovištích, pak dostaly
malou odměnu a buřt k opečení. Ve výtvarných dílnách si pak mohly
vyrobit malou papírovou čarodějnici nebo originální zapichovátko.
Kdo chtěl ještě dodat své masce ten správný šmrnc, mohl si zde
nechat pomalovat obličej. Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka ještě
před setměním odměnil společenskými hrami ty nejhezčí čarodějnické masky a nejoriginálnější lampiony. Děti z vratislavických školek
poté představily ježibaby, které pro tuto noc vyrobily a připravily
k upálení na velké vatře na louce nad hasičárnou. Na své si přišli také dospělí, kterým ve večerních hodinách zahrála liberecká
pop-rocková kapela Cover/Power. Vrcholem letošního sletu vratislavických čarodějnic byl tradiční filipojakubský ohňostroj.
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Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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NETRADIČNÍ DOPOLEDNE DĚTÍ
Z MŠ SÍDLIŠTĚ
Teplé jarní počasí těchto dnů přímo vybízí k vycházkám a výletům a jeden takový, vskutku neobvyklý, podnikly děti ze třídy
Kytiček se svými učitelkami. Informace o chovateli panu Růžičkovi,
který chová suchozemské i vodní želvy na pozemku Vratislavic
nad Nisou děti nadchla. S chutí se začalo s přípravami. Rodiče
dětí ochotně zajistili krmení pro želvy ve formě kvalitní zeleninky.
Tu nesly děti v batůžcích s sebou. Pan Růžička želvy chová již
řadu let. V úvodu návštěvy dětem odborně vysvětlil, jak se o své
býložravé i masožravé svěřenkyně stará. Dále si děti mohly želvy
potěžkat, pohladit a později i nakrmit. Závěr tohoto dopoledne
patřil dětem. Radost jim udělala paní Černá, maminka z naší
školky, která zajistila sponzorským darem všem dětem buřtíky na
první letošní opékání. Tímto paní učitelky i děti ze třídy Kytiček
panu Růžičkovi i paní Černé děkují za krásné a obohacující zážitky.
Děti a paní učitelky Kytiček z MŠ SÍDLIŠTĚ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U KINA JE V PROVOZU
Od 1. května můžete opět navštěvovat trampolínové hřiště Za Kinem.
Za příznivého počasí bude otevřeno každý den až do konce září od
9:00 – 19:00 hod. Vstupné s možností návratu kdykoliv během dne
je Kč 50,- na osobu a nově je v nabídce zvýhodněné vstupné při
zakoupení 10 vstupenek po 40,- Kč. Děti, které doposud nechodí,
z dětských domovů nebo v pěstounské péči a držitelé průkazu ZTP,
mají vstup zdarma. Také letos jsou připraveny novinky. Kromě
původních herních prvků přibylo mlhoviště, kde se děti mohou
v horkých dnech osvěžit, další skluzavky, vodní bomby a jiné atrakce.
Těšit se můžete také na nový stánek s občerstvením, ohniště, místo
pro grilování včetně nového sezení a rozšířené parkoviště. Komfort
návštěvníkům zajistí také více slunečníků.
(red)
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NETRPĚLIVÉ ČARODĚJNICE
Jako každý rok v dubnu zrodily se v MŠ Lísteček čarodějnice. A to
rovnou tři: Korkovnice Špuntová, Krabicová Lady a Idareba Duhová.
Při společném tvoření s dětmi jsme se všichni pěkně pobavili. Čarodějnicím se u nás sice líbilo, ale nechtělo se jim jen tak čekat až na
pondělí 30. dubna. Tak jsme jim to čekání zkrátili a umožnili společné
setkání nejen čarodějnic, ale všech kamarádů z Lístečku. Ze všech
stran Vratislavic se ve středu 25. dubna slétaly čarodějnice a přicházeli
malí i velcí čarodějové, kouzelníci i jiné masky do hlavního stanoviště na
zahradě MŠ Tanvaldská. Dopolední čarodějnický rej mohl začít. Každý
účastník obdržel kartu, do které mu velké čarodějnice zaznamenávaly
plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Za vyplněnou kartu dostaly
děti od nejvyšší řídící čarodějnice čarodějnické vysvědčení. Všichni, i ti
nejmenší, prospěli na výbornou. Jak je to možné? Důvod je prostý: jsme
kamarádi a ti si přece pomáhají.
Kolektiv MŠ Lísteček

SPOLEČNOST

Vratislavický zpravodaj

VRATISLAVICE MAJÍ ŠAMPIÓNKU
VE VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽI
Nejšikovnější žáci třetích tříd se sešli na ZŠ Český Dub, aby
poměřili své síly ve vědomostní soutěži „Dubák šikula“. Naši školu
reprezentovali Adéla Podholová a Marek Záklasník. Úspěšně se jim
podařilo vyřešit kvízy, logické hádanky i rébusy. Adéla Podholová
ze 3.D se stala absolutní šampiónkou s nejvyšším počtem bodů.
Za své výsledky získala hodnotnou cenu – tablet. Tím ale úspěchy
malé Adélky nekončí. V minulém čísle zpravodaje jsme informovali
o jejím vítězství v okresním kole recitační přehlídky Dětská scéna
2018. Máme radost, že 14. dubna obstála i v krajském kole. Ze
všech recitátorů byla porotou nejlépe hodnocena a získala její
čestné uznání. Adélce gratulujeme a přejeme, aby stejně úspěšná
byla i v příštím roce.
Mgr. Jana Habelová

DEN ZEMĚ
V pátek 20. dubna jsme si s žáky 2.A připomněli Den Země.
Vysvětlili jsme si, co je to za významný den a proč ho slavíme.
Zaměřili jsme se na výuku přírody a vyrazili do nedalekého lesoparku.
Jako správní badatelé jsme měli pracovní list, na který jsem zaznamenávali určitá zvířata a rostliny, které jsme cestou viděli, ale také
co lidé dělají správně a co se nám v přírodě nelíbí. Většinou to byly
volně pohozené odpadky, které se nám nelíbily, a tak jsme je sebrali
a vyhodili do košů. Na závěr jsme se vrátili do třídy a vyrobili si ptačí
hnízdo z přinesených klacíků a starých obalů. Naučili jsme se tedy
i něco o recyklaci.
Mgr. Zuzana Vraná

DEN NARUBY
LEKCE JÓGY
Ve čtvrtek 5. dubna zavítala na hodinu tělesné výchovy paní
Jechová, která je instruktorkou jógy. V úvodu jsme se s dívkami
dozvěděly, co vůbec jóga je, její základní myšlenky a principy. Pak
už jsme si vyzkoušely základní prvky nejen z power jógy, ale i ze
skupinového cvičení. Zjistily jsme, že dobře zvládnout některé
cviky je opravdu dřina. Se zaujetím jsme čerpaly nové poznatky
a své tělo pěkně protáhly. Na závěr naší hodinové ukázky proběhla
krátká relaxace v poloze „mrtvoly“ a poté jsme s dobrým pocitem
odcházely domů.
Mgr. Marika Tomšová

Popletené dopoledne si užili žáci i paní učitelka 5. D v úterý 3. dubna.
Během čtyř vyučovacích hodin zkoušeli, jaké je to být učitelem.
Připravili si různé jazykové, matematické, přírodovědné a vlastivědné
soutěže, pracovní listy, vyvolávali k tabuli, vypracovali test. Naopak
paní učitelka se zase na chvíli vrátila do školních lavic a stala se novou
vzornou žákyní. Den naruby se vydařil, všichni se svých rolí zhostili na
výbornou a patří jim pochvala.
Mgr. Jitka Hübnerová
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KVĚTEN

VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2018
– STŘEDA 16. KVĚTNA
Přijďte podpořit ve středu 16. května do naší knihovny 22. ročník
celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině. Český den
proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná již
od roku 1996. Hlavní téma letošní sbírky jsou nádory tlustého střeva
– rakovina tlustého střeva a konečníku. Po rakovině prostaty u mužů
a rakovině prsu u žen je to třetí nejrozšířenější druh nádorů u nás
i v Evropě. V knihovně proběhne prodej žlutých kvítků (tentokrát
s vínovou stužkou) a budou se rozdávat letáčky s informacemi
o prevenci rakoviny. Zakoupením kytičky v minimální hodnotě 20,-Kč
umožníte Lize proti rakovině Praha plnit své poslání: šířit nádorovou
prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavení onkologických
pracovišť. Děkujeme!

Výběr z nových knih pro měsíc květen:
Rok ve Svatojánku, Eva Francová - Čtyři roční období očima
Evy Francové – autorky úspěšných Kuchařek ze Svatojánu. Naučíte
se připravovat chutná a zdravá jídla podle netradičních receptů.
Seznámíte se s prastarými zvyky a rituály, které můžete dělat při
slunovratu, rovnodennosti nebo na Hromnice. A poznáte zázračné
účinky bylin, jejich použití při domácím léčení, v kuchyni a také
v přívětivé domácí magii. Souzněním s přírodou, zvířaty i celou zemí
získáte pocit harmonie a spokojenosti.
Nové putování po československém opevnění 1935-1989,
Martin Dubánek, Jan Lakosil, Tomáš Fic - Zcela nová podoba
originálně koncipovaného průvodce, který čtenáře seznamuje
s objekty československého opevnění a dalšími vojenskými stavbami
nejen z druhé poloviny 30. let minulého století, ale i z období
německé okupace a studené války. Kromě aktualizovaných podrobných informací o oficiálně zpřístupněných muzeích obsahuje tipy na
výlety k volně dostupným objektům v turisticky atraktivních oblastech.
Jednotlivé objekty jsou přehledně geograficky řazeny podle krajů,
nechybí ani orientační mapky s přístupovými informacemi, GPS
souřadnice či tipy na další zajímavosti v okolí.
Biblické příběhy pro nevěřící děti, Martin Vopěnka, Jiří
Votruba - Jak máme hájit evropskou civilizaci, když neznáme její
kořeny? Jak máme hájit svou identitu, když ani nevíme, z čeho
vyrostlo evropské myšlení? Tato srozumitelná naučná kniha nám
v tom může pomoci. Nečekejte jen zjednodušenou literární podobu
biblických příběhů, jak ji známe třeba od Ivana Olbrachta. Vopěnka
přistupuje k odkazu Bible, tedy Starého i Nového zákona, moderně.
Neváhá použít odkazy k současnosti, poukázat na biblické protimluvy nebo připomenout současné vědecké poznání. Biblické příběhy
v jeho podání promlouvají k současným dětem. Jsou tím minimem,
které by měl každý Evropan znát, aby porozuměl sám sobě, svým
12

evropským kořenům. Tato kniha nemá věkové omezení. Tak jako má
Bible mnoho vrstev, i zde si mohou svou látku najít děti na prvním
i druhém stupni, stejně jako na středních školách. A jakési biblické
minimum z ní mohou čerpat i dospělí.
Markéta Fizková, Helena Brestovanská,
knihovnice

ZVEME VÁS NA
„ZVÍŘÁTKOVÉ“ ODPOLEDNE
Komise ŽP připravuje další odpoledne pro děti, přednášku na
téma „ZVÍŘATA NEJEN V ZOO, co děláme pro jejich ochranu“,
konanou dne 17.5. od 15 do 17 h. v multimediálním sále kulturního centra. Přednáší a pomocí dataprojektoru prezentuje:
MVDr. Jiří Dousek Ph.D.
Jaroslava Holíková

SPOLEČNOST

Vratislavický zpravodaj

JUBILANTI
BŘEZEN 2018

70 let

Miloslav Huml
Josef Drechsler
Josef Jeništa

75 let

NOC KOSTELŮ 2018
VE VRATISLAVICÍCH

Srdečně Vás i letos zveme na Noc kostelů! Tato tradiční akce se
uskuteční v pátek 25. 5. opět po celé České republice. Program je
u nás ve Vratislavicích připraven jak v kostele Nejsvětější Trojice, tak
v kapli Vzkříšení. Další informace najdete na webu www.nockostelu.cz
Těšíme se na Vás!

PROGRAM
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
16.00 - 22.00

Návštěva kostelní věže

18.00 - 19.00

Generace Gospel choir – gospelové zpěvy pěveckého souboru

19.30 - 19.45

Pozdrav jaru – pěvecký sbor Zpívající Blechy při ZŠ Vratislavice

19.55 - 20.25

Večerníček v kostele – biblický příběh pro děti

20.35 - 21.15

Ladislava Bambuchová
Věra Gebhartová
Josef Haman
František Pták
Jana Křehnáčová
Jiří Havrda
Marie Havrdová
Ivan Popel

80 let

Miroslav Tondr

85 let

Danuše Červenková
Zdenka Nádeníková
Libuše Fritscheová
Daniela Tuzarová

90 let

Mária Kršáková

91 let

Josef Turek

92 let

Jiří Schovanec
Jaroslava Janatová

94 let

Libuše Straková

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
16. 5. 2018
ODJEZD 8:30

ČD Liberec, Dolánky – Malá Skála
vedoucí pan Třešňák, náročnost 1

Co vidíme v kostele? – komentovaná prohlídka kostela

23. 5. 2018
SRAZ 6:00

Restaurace Svoboda, Wrocław
vedoucí pan Ročňák, pozn.: 250,- Kč, 50,- Zl

21.20 - 21.50

Gregoriánský chorál – komentované ukázky jedno i vícehlasého chorálu v podání vokální skupiny Choroš z Liberce

30. 5. 2018
SRAZ 7:00

Letiště Václava Havla, Průhonice,
vedoucí paní Hlavatá, pozn.: 250,- Kč

18.00 - 22.00

Příležitost k osobnímu rozhovoru, modlitbě a předání Vašich
záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné, rodiny, za
zemřelé, atd.). Modlitby se uskuteční v kapli Vzkříšení v 22.00h.

6. 6. 2018
ODJEZD 8:58

ČD Liberec, Křižany – Krkavčí skály
vedoucí pan Jokl, náročnost 2

KAPLE VZKŘÍŠENÍ
16.30 - 17.00

Modlitba růžence

17.00 - 17.45

Mše svatá

18.00 - 18.45

Kdo najde poklad aneb chvilka pro Vás všechny s duší
dítěte… – krátká zamyšlení doprovázená hudebním
programem dětí z farnosti

19.00 - 19.50

Komentovaná prohlídka kaple

20.00 - 21.00

Liturgický letokruh – pěvecký soubor I Dilettanti z Prahy

21.10 - 21.50

Varhanní concertino – ztišení v kapli za tónů varhan

22.00 - 22.15

Závěrečné modlitby

16.30 - 22.00

Po celou dobu večera, mimo konání jednotlivých programů,
je příležitost k prohlídce kaple, osobnímu rozhovoru a předání
Vašich záležitostí k přímluvným modlitbám (za nemocné,
za rodiny, atd.)

18.00 - 21.00

Výtvarná dílnička pro děti

18.00 - 21.00

Výstava výtvarných prací žáků ze ZŠ Vratislavice n.N.

18.00 - 21.00

Kavárna pod kaplí

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

SÁL POD KAPLÍ
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IVO TOMAN:
„CHTĚL JSEM, ABY MĚ BRALI
JAKO ROVNOCENNÉHO“
Ivo Toman, který v rámci svého motivačního turné „Kurvítka v hlavě“ v dubnu navštívil vratislavické kulturní centrum, je jedinečnou ukázkou toho, že je
člověk i přes výrazný hendikep schopen díky ctižádosti a píli dosáhnout svého
cíle. Narodil se s Tourettovým syndromem, který se projevuje nápadnými
pohybovými i zvukovými tiky. Přesto se stal jedním z nejúspěšnějších českých
marketingových odborníků a přednáší o osobním rozvoji a motivaci. Je také autorem řady knih, video školení a motivačních audio CD na téma osobní rozvoj.
Je podle Vás mylné, že starého psa novým
kouskům nenaučíte? Můžeme kdykoliv svůj
„osud“ změnit?
Já si myslím, že můžeme, ale neděláme to. Čím
jsou lidé starší, tím jsou konzervativnější, mají
své navyklé jednání. Ale změnit se to dá. Je to
stejné, jako když přestanete kouřit. Například
můj otec kouřil padesát let a přestal.
Jaký typ lidí nejčastěji navštěvuje Vaše
přednášky? Proč za Vámi chodí?
Jsou to dva typy lidí. Jedni, které zajímá téma
osobního rozvoje. Jsou to také lidé se zdravotními problémy, protože na mě je vidět, že
mám zdravotní problémy, a chtějí zjistit, jak si
zjednodušit a zkvalitnit život. A pak je druhý typ
lidí, ti s velkou vnitřní motivací, jako například
podnikatelé. Ti si chtějí najít efektivní fígle, jak
víc prodávat a jak vést lidi. Ti, kteří se chtějí mít
materiálně hodně dobře.
Jaké jsou nejčastější chyby, které lidé dělají?
Jsou dva druhy chyb, vnitřní a vnější. Ty vnitřní
souvisí s naší intuicí, která je dána geneticky.
Z naších předků přežili ti, kteří se intuitivně
dobře rozhodovali. Výsledkem je, že dnes
máme určité instinkty. To je intuice, která
je daná historicky. V tom se lidé nemýlí, ale
šeredně se mýlí u věcí nepředvídatelných jako
je třeba pohyb na burze nebo u věcí nových.
Další chybou je, že si pleteme naději s realitou.
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Vnější chyby jsou pak vlivy působící na nás
z venku, například to, jak se necháváme
manipulovat reklamou.
Existuje nějaký prostý návod, jak být
úspěšnější?
V práci se nejvíce osvědčuje mít velký monitor. Je vhodné pracovat na stále stejném
místě a dodržovat zažité rituály, například
pracovat vždy ve stejnou dobu. Nenechat si
do života příliš zasahovat elektroniku, kterou
neustále sami sebe vyrušujeme. Nemít pracovní mail v mobilu. Velký problém jsou také
tzv. „bloudivé myšlenky“, které se nám honí
hlavou, když se máme soustředit na něco
jiného. Ty se musíme naučit zastavit.
Co se stalo se společností, že nyní v takové míře vyhledává rady koučů a různých
motivátorů, když například moji rodiče
nikoho takového k životu nepotřebovali?
Vaši rodiče nevyužívali ani pornostránky,
protože nebyly. Nechodili ani do heren a kasin, protože tady nebyly. Je to zkrátka nový
obor, který se objevil. Ale já nejsem kouč.
Veřejně prohlašuji, že mě koučování nezajímá, protože je to myšlenka skvělá jen ve
sportu, když se potřebujete zlepšit, abyste
porazili soupeře. Kdežto u podnikatele je
potřeba myšlení generála, ne kouče. Navíc
koučování osobního rozvoje má definici,

a to neexpertní pomoc. Čili on nás má otázkami navádět, abychom si na vše přišli sami.
Což mi připadá úplně hloupé. Já, když budu
mít problém, budu chtít experta a ne otázky,
abych si sám pomohl. A to je problém, protože
dnes může kouče dělat opravdu každý. Navíc,
když chcete mít autosalon, potřebujete hodně
peněz. Chcete-li ale dělat kouče, nepotřebujete nic. Stačí si vzít bílý plášť, hrát si pomalu
na doktora a pomáhat řešit například vztahy,
protože každý má dnes problémy ve vztahu.
Já si ani nemyslím, že jsem motivátor, jsem
naopak demotivátor. Napsal jsem dokonce
i knížku o tom, že motivace zvenčí je jako smrad.
Motivovat druhé je krátkodobé, a pak se lidé
po čase vrátí do svého bahna. Takže to je
zbytečná práce. Je třeba hledat lidi, kteří už tu
dobrou velkou motivaci nebo talent mají. Máte
pravdu v tom, že se s motivátory roztrhl pytel
a z mého pohledu je to naprosto zbytečné
povolání.
Čím to tedy je, že jste právě Vy se svými
postupy tak úspěšný?
Asi je to ten můj příběh. Moje bývalá přítelkyně
řekla: „To, že jsi úspěšný, není zas tak výjimečné. To, že jsi postižený, taky není až tak
výjimečné. To, že jsi postižený a úspěšný, tak
to je bomba!“ Já jsem se od malička snažil
vyrovnat normálním lidem. Mám vrozenou
ctižádost a obrovskou vnitřní motivaci. První
byla dostat se na úroveň těch normálních, aby
mě holky braly jako normálního, což nebraly
a v pubertě jsem si myslel, že budu do smrti
panic. Chtěl jsem, aby mě brali jako rovnocenného. Všichni dnes tvrdí, jak bojovali s komunisty a demonstrativně odcházeli z SSM, já ale
ne. Chtěl jsem tam být alespoň nástěnkářem,
já chtěl být členem toho stáda. A když jsem se
dostal na úroveň toho stáda, za čas jsem
ostatní přeskočil. A protože mi zůstala ta
pracovitost, jsem na tom dnes takto. A když lidi
vidí, že jsem to dokázal já, mohou to dokázat také.
Jaká je Vaše definice úspěchu?
Zařídit si život podle svých představ. Někdo
si to definuje finančně a chce vydělat miliony.
Jsou ale také lidé, kteří zasvětí svůj život charitě.
Moje švagrová například pracuje na LDN, kde
pomáhá lidem dožít, což je také úspěch.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: archiv I. Tomana

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

Vratislavický zpravodaj

DIVADLO: MILÁČEK ANNA

VERNISÁŽ: LVT ANEB LIBEREC
VE TVÁŘÍCH 3
12. 5. od 18:00 hod.
Vstupné: ZDARMA

Již třetí ročník výstavy, která sklidila v předešlých ročnících mimořádný
úspěch, a vernisáže navštívily stovky návštěvníků. I letos můžete očekávat fotografie portrétů libereckých osobností, které se nějak přičinily
o dobré jméno našeho města, či mají silný lidský příběh. Vernisáž
bude opět typická pro tuto výstavu a cílem je krásný, přátelský večer,
spojený s výbornou zábavou. Letos se jedná o poslední ročník, kterým
se uzavře počet fotografií na krásných 100. Těšit se můžete na koncert
skupiny TĚLA, jejíž frontman Luboš Beránek je jakýmsi duchovním
otcem celého projektu. Pořádá: Radek TEOPE Drbohlav.

Světově proslulá komedie Marca Camolettiho o tom, že není
šikovné přivést si domů milence právě ve chvíli, kdy má váš manžel
v ložnici svou přítelkyni. Naštěstí však ještě doma zůstala pohotová hospodyně Anna … Hrají: Martina Hudečková, Linda Rybová,
Petra Špalková, David Prachař a Saša Rašilov.

WORKSHOP: FOTÍME GLAMOUR
A FASHION

PŘEDNÁŠKA: PSYCHOSOMATIKA
A HOMEOPATIE

29. 5. od 19:30 hod.

Vstupné: 350

Kč v předprodeji
390 Kč na místě

Foto: Divadlo Palace

4. 6. od 18:00 hod.
20. 5. od 10:00 hod.

Vstupné: 50 Kč

Vstupné: 2300 Kč

Jak na bolavou duši homeopatiky přednáší MUDr. Dagmar Nováková,
večerem provází MUDr. Jana Všetičková. Výtěžek bude věnován Hospicu Sv. Zdislavy.

DIVADLO: ŘÍMSKÉ NOCI

Foto: lsf-liberec.cz

Třetí ročník fotografického kurzu. Pořádá: LŠF Liberec, s.r.o.
Chcete poznat, jak se fotí skutečné fashion s modelkami? Využijte možnost vyzkoušet si fotografování modelek v moderních
prostorech kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Přijďte si
pořídit skvělé snímky půvabných dívek pod vedením zkušeného
fotografa Šimona Pikouse, vítěze Czech Press Photo v kategorii
Portret single 2016.

11. 6. od 19:30 hod.

Vstupné: 390

Kč v předprodeji
450 Kč na místě

Foto: Agentura Harlekýn

Simona Stašová a Oldřich Vízner v dojemném příběhu dvou
slavných osobností. Pořádá: Agentura Harlekýn.
3. 7. od 19:30 KONCERT NA STŘEŠE:
CHANTAL POULLAIN – CHANSONS

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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HASIČI PROŠLI VÝCVIKEM
V PLNĚNÍ BAMBI VAKU

ZAUHLOVAČKA ŽIJE UMĚNÍM
A KULTUROU I V ROCE 2018
Nejen že se můžete zapojit do tradičních úklidů věže jako dobrovolník, ale
od května pro vás spolek AvantgArt chystá řadu akcí, ze kterých si vybere
opravdu každý. Všechny probíhají ve vratislavické zauhlovací a vodárenské věži v areálu Intexu, kterou se spolek AvantgArt snaží již třetím rokem
oživovat. V nejbližší době můžete navštívit věž v rámci těchto akcí:
19. 5. Pád do snu - promítání filmu o sedmiměsíční cestě Skandinávií
(18:30, Miroslav Prousek, 60 Kč, vstupenky jsou k dispozic na objednání na emailu avantgart@email.cz)
26. 5. Vernisáž výstavy s přednáškou o novém využití
průmyslových staveb (17:00, Industry Punk, vstupné dobrovolné)
27. 5. Vyrob si svůj Relu batoh nebo kabelku - výroba doplňků
z recyklovatelných materiálů (na tuto akci je nutné hlásit se předem na
facebooku Zauhlovačka - AvantgArt, z. s.)
Veškeré informace o květnových událostech včetně nejnovějších detailů
najdete na facebooku Zauhlovačka - AvantgArt, z. s., kde se také brzy
objeví první podrobnosti o každoročním červnovém festivalu, který letos
proběhne ve stínu Zauhlovačky s podtitulem „Vesmír“. Těšíme se na
všechny, kteří k Zauhlovačce za kulturou zavítají, team AvantgArt.
Text i foto: Miroslav Prousek

Ve středu 28. března se část jednotky zúčastnila taktického
cvičení, při kterém si procvičila plnění závěsného vaku pod
vrtulníkem Letecké služby PČR. Výcvik proběhl na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou. Celé cvičení zorganizoval Hasičský
záchranný sbor Libereckého kraje. Po příletu policejního vrtulníku Bell 412 HP byly jednotky PO vycvičeny v navádění vrtulníku
za využití daných signálů ze země a především plnění závěsného
vaku za účelem provádění leteckého hašení v místech, kde
není možné z taktických a praktických důvodů provést plnění
závěsného vaku z volné vodní hladiny.
Michal Stejskal, velitel JPO Vratislavice nad Nisou

MÁJOVÝ KONCERT
Zveme vás na koncert kapely FUNNY GRASS, který se u příležitosti
mezinárodního dne celiakie koná v úterý 29. května v 17:00 hod.
v Kapli Vzkříšení ve Vratislavicích. Součástí programu bude prezentace
a ochutnávka bezlepkových potravin, poradna na téma celiakie
a bezlepkové diety. Vstupné na akci je dobrovolné.
CELIA – život bez lepku o.p.s.

NEKRMTE KONĚ NA RANČI WLKANA

MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM TAKÉ
V RODNÉM DOMĚ F. PORSCHE
V rámci letošního ročníku akce Muzejní noc pod Ještědem bude
v pátek 18. května od 18:00 do 24:00 hodin zdarma přístupná expozice v rodném domě Ferdinanda Porsche ve vratislavické Tanvaldské
ulici. Všichni jsou srdečně zváni!
(red)
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Chtěli bychom požádat všechny, kteří se chodí dívat na koně v ohradě za
hřbitovem, aby zvířata v žádném případě ničím nekrmili. Přestože je okolo
výběhu umístěno několik cedulí upozorňujících na zákaz krmení, lidé tento
zákaz nerespektují a koně i nadále krmí. Každý kůň má předepsanou dávku krmiva ráno a večer a během dne smí konzumovat pouze trávu nebo
seno. Koně mají velice choulostivé zažívání (ucpávání střev, koliky,…)
a v zájmu nevhodné stravě bohužel uhynul kůň Lavis. Zároveň bychom
chtěli kvůli bezpečnosti dětí požádat jejich rodiče, aby je nepouštěli
samotné ke koním do ohrady.
M. Čemusová

SPORT

VRATISLAVICKÝ BĚHOUN SE VRACÍ
V sobotu 19. května 2018 v 9:30 hodin startuje v areálu koupaliště
Sluníčko ve Vratislavicích 26. ročník legendárního přespolního běhu
VRATISLAVICKÝ BĚHOUN a současně 22. ročník o Putovní pohár
starosty Vratislavic nad Nisou. Tradiční vratislavický závod se po šestileté odmlce vrací na běžeckou scénu. Připraveno je několik dětských
kategorií od batolat až po juniory (trasy od 100 m po 3 km), kategorie
dospělých a veteránů na 5 km a hlavní závod na 10 km. Tratě povedou
po polních a lesních cestách, malá část po asfaltu. Máme připraveny
věcné ceny pro první tři závodníky v kategorii a nejstaršího účastníka
závodu. Každý předem přihlášený závodník obdrží účastnickou medaili.
Veškeré aktuální informace a zvýhodněné registrace naleznete
na www.runboteam.cz.
Za organizační spolek RunBo Team, Miroslav Habel

KYNOLOG ZDARMA RADÍ
S VÝCVIKEM KAŽDOU NEDĚLI
Speciální cvičiště určené pro výcvik psů na louce nad
hasičárnou pravidelně navštěvuje zkušený kynolog, aby chovatelům s výcvikem poradil. Těší nás, že pejskaři se svými
čtyřnohými kamarády park pravidelně navštěvují a využívají
služeb odborného poradce. S příchodem teplých dní proto
připomínáme, že je Vám na cvičišti kynolog zdarma k dispozici
každé nedělní odpoledne od 14:00 do 16:00 hodin.

Vratislavický zpravodaj

ZLATÍ CAPOEIRISTÉ Z VRATISLAVIC
Na 12. Mistrovství ČR dětí do 12 let asociace Vem Camará Capoeira,
které se konalo na začátku dubna v Hradci Králové, vybojovali mezi 100
nejlepšími mladými sportovci z celé České republiky zlato a bronz dva
borci z Vratislavic. V kategorii 9 - 10 let se ze svého již 2. titulu Mistr
ČR, tentokrát ve vyšší věkové kategorii, radoval Matěj Zummer.
V kategorii 11 - 12 let převzal pomyslný štafetový kolík Tobiáš Tomín
od svého staršího bratra Matyáše (4x Mistr ČR, Mistr Evropy v kategorii
Junior), který na svých prvních závodech předvedl velmi solidní výkon,
a ten ho v našlapané kategorii vynesl až na bronzovou příčku.
Také další závod, tentokrát na Slovensku, přinesl našim mladým
sportovcům medailovou žeň. V Galantě se konal 7. ročník mezinárodní
soutěže Slovak Open asociace Vem Camará. Přes 110 závodníků
ze 4 zemí se v 6 kategoriích popralo o krásné trofeje a medaile.
V kategorii Junior na svém posledním startu v této kategorii naprosto
suverénně vyhrál Matyáš Tomín, který předvedl svůj asi nejlepší výkon
své dosavadní, velmi bohaté kariéry a ukázal, že je zralý na přestup do
dospělé pokročilé kategorie. Již 7. října uvidíme, jak se mu povede mezi
dospělými v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010, kde se bude
konat od 11:30 Finále mezinárodní soutěže 7. Liberec Open.
Pro všechny, které tento krásný sport láká zkusit, máme dobrou zprávu.
Od září plánujeme otevřít pobočku na vratislavické základní škole pod
vedením naší skvělé reprezentantky a trenérky Alice Avci.
Tomáš Zummer, trenér

(red)

Foto: Zleva Tomáš Zummer, stříbrná Sandra Filipi, Mestre Pacoca,
zlatý Matěj Zummer a bronzový Tobiáš Tomín
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MAESTRO-MOTION LIBEREC
POSTUPUJE NA MISTROVSTVÍ ČR
CZECH DANCE TOUR, PRAHA 8. dubna 2018
NIKDY TO NEVZDÁVEJ!
RIVALS
PRISONERS

DĚTI HOBBY
DĚTI PROFI
JUNIOŘI HOBBY

3. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

ANYBODY CAN DANCE, PRAHA 15. dubna 2018
NIKDY TO NEVZDÁVEJ!
RIVALS
PRISONERS
TRIUMF

DĚTI HOBBY
DĚTI PROFI
JUNIOŘI HOBBY
OLDIES

3. MÍSTO
4. MÍSTO
2. MÍSTO
2. MÍSTO

FTM, ČESKÁ LÍPA 22. dubna 2018
RIVALS

DĚTI PROFI

ÚSPĚCHY GYMNASTEK TJ JISKRA
TURNAJI V RINGU, LIBEREC ROCHLICE, 24. března 2018
Mladší žactvo
Starší žactvo

Mladší žákyně 0 (2011 - 2012)

Mladší žákyně I (2009 - 2010)

4. MÍSTO

DĚTI HOBBY
DĚTI PROFI
JUNIOŘI HOBBY

8. MÍSTO
6. MÍSTO
7. MÍSTO

Mladší žákyně II (2008 – 2007)

SEMIFINÁLE MIA FESTIVAL, MLADÁ BOLESLAV 5. května 2018
NIKDY TO NEVZDÁVEJ!
DĚTI HOBBY
2. MÍSTO
RIVALS
DĚTI PROFI
1. MÍSTO
PRISONERS
JUNIOŘI HOBBY
1. MÍSTO
TRIUMF
OLDIES
3. MÍSTO
DĚTI HOBBY: A. Bártů, J. Cerhová, E. Drahotová, K. Egrtová, V. Kirschnerová, D. Kohout, A. Poledníková, V. Slezáková,
V. Veroňková, B. Vodseďálková, B. Vrbenská
DĚTI PROFI: KV. Dušková, J. Egrt, K. Folprechtová, T. Jarošová, S. Malá, N. Novotná, K. Pavlatová, K. Rainerová,
A. Rozinková, B. Sedláčková, K. Slezáková, V. Slezáková, L. Urbanová, M. Urbanová, N. Vacková, K. Záhorová
JUNIOŘI HOBBY: K. Folprechtová, N. Novotná, K. Pavlatová, T. Rampáčková, A. Rozinková, Š. Uková, E. Žďárská

Eunika Rucká

CENNÉ KOVY PRO AEROBIC CLUB
BBS A SPOUSTA ZÁBAVY K TOMU

Starší žákyně III (2005 – 2006)
RIVALS
PRISONERS
TRIUMF

STEP AEROBIC (8 – 10 let)
STEP AEROBIC (13 - 14 let)

1. MÍSTO
7. MÍSTO

Mladší žákyně 0 (2011 - 2012)

Mladší žákyně I (2009 - 2010)

Mladší žákyně II (2008 – 2007)

MISTRY S MISTRY, ČESKÝ BROD - 1. NOMINAČNÍ ZÁVOD
25. března 2018
JEDNOTLIVKYNĚ ELITE

Sabina Drapáková
- SPORTOVNÍ AEROBIC

1. MÍSTO

ČESKÝ SVAZ AEROBICU FISAF, ŽELEZNÝ BROD
13. dubna 2018
KATY PERRY
BARBIE GIRL

STEP AEROBIC (9 – 11 let)
SPORTOVNÍ AEROBIC (6 -7 let)

2. MÍSTO
2. MÍSTO

Starší žákyně III (2005 – 2006)
Dorostenky

STEP AEROBIC (17 a více let)

3. MÍSTO

BOHEMIA AEROBIC TOUR, JIČÍN, 15. dubna 2018
BÍLÉ TYGŘICE
STEP AEROBIC (8 – 10 let)
1. MÍSTO
COCA COLA
STEP AEROBIC (11 – 12 let)
7. MÍSTO
SESTRY V AKCI
STEP AEROBIC (17 a více let)
5. MÍSTO
BARBIE GIRL (6 -7 let): E. Toráková, N. Koudelková, T. Šomková, K. Kadlecová
BÍLÉ TYGŘICE (8 – 10 let): A. Hoffmanová, V. Horecká, S. Lahutová, A. Válová, Z. Netřebská, N. Trakalová,
D. Chuchlová, M. Kamenská, Z. Schneiderová, E. Jägerová
KATY PERRY (9 – 11 let): E. Zahová, J. Němcová, A. Stejskalová, K. Vobejdová, A. Neprašová, K. Jeremiášová,
E. Balšánková, V. Vítová
COCA COLA (11 – 12 let): K. Netušilová, N. Nyplová, A. Novotná, N. Bicanová, A. Šmídková
ROCKERKY (13 - 14 let): K. Kaňuchová, S. Margarová, M. Porubänová, Z. Michálková, Z. Opočenská, A. Kočová
SESTRY V AKCI (17 a více let): N. Benešová, K. Daňková, K. Farská, J. Košková, A. Kněbortová

Děvčata se nejen připravují na další soutěže, ale těší se i z pestrého
zábavného programu. V půlce března si nejmenší „sporťáci“ společně
s nejmladšími aerobičkami „Beruškami“ užili karneval. Koncem března
vyrazily některé skupiny s trenérkami do bazénu a 6. dubna spaly
v tělocvičně, a to od nejmenších „Berušek“ po nejstarší „Sestry v akci“.
Tímto bychom chtěli poděkovat vedení obce za veškerou podporu
a umožnění spaní v tělocvičně a všem rodičům, kteří mají na všech
úspěších také velký podíl. Veškeré fotky a videa můžete zhlédnout
na našem FB profilu – Aerobic club BBS. Nábory pro nejmenší děti
probíhají celý rok, nabízíme rovněž možnost vyzvedávání ze školky, či
družiny, tak nás neváhejte kontaktovat na emailu m.seilerova@seznam.cz.
Michaela Seilerová, trenérka
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1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO
6. MÍSTO
8. MÍSTO
9. MÍSTO
10. MÍSTO
11. MÍSTO
4. MÍSTO
7. MÍSTO
11. MÍSTO
15. MÍSTO
16. MÍSTO
1. MÍSTO
2. MÍSTO
5. MÍSTO
4. MÍSTO
2. MÍSTO
2. MÍSTO

E. Toráková
E. Nahodilová
A. Hofmanová
A. Masaříková
N. Zemanová
K. Vaníčková
T. Brožová
K. Valentová
N. Holásková
J. Škarýdová
B. Foktová
N. Rychnová
T. Habelová
J. Lehner
L. Zelenáková
P. Teimerová

1. MÍSTO
2. MÍSTO
6. MÍSTO
9. MÍSTO
10. MÍSTO
11. MÍSTO
8. MÍSTO
12. MÍSTO
15. MÍSTO
16. MÍSTO
18. MÍSTO
1. MÍSTO
2. MÍSTO
5. MÍSTO
1. MÍSTO
3. MÍSTO

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ, LIBEREC
HŘIŠTĚ U ZŠ BROUMOVSKÁ 3. května 2018

MISTRY S MISTRY, PRAHA ČERNOŠICE – 2. NOMINAČNÍ ZÁVOD
8. dubna 2018
SESTRY V AKCI

E. Toráková
E. Nahodilová
V. Valnohová
A. Hofmanová
A. Masaříková
N. Zemanová
K. Vaníčková
G. Erbenová
T. Brožová
K. Valentová
N. Holásková
B. Foktová
J. Škarýdová
N. Rychnová
T. Habelová
J. Lehner
DĚTI PROFI
JUNIOŘI HOBBY
OLDIES

KRAJSKÉ KOLO VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
KAMENICKÝ ŠENOV, 21. dubna 2018
ČTYŘBOJ NA GYMNASTICKÉM NÁŘADÍ

BOHEMIA AEROBIC TOUR, NYMBURK, 25. března 2018
BÍLÉ TYGŘICE
ROCKERKY

2. MÍSTO
4. MÍSTO

REGIONÁLNÍ KOLO VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
LIBEREC ROCHLICE, 7. dubna 2018
ČTYŘBOJ NA GYMNASTICKÉM NÁŘADÍ

CZECH DANCE TOUR - MISTROVSTVÍ ČECH, CHRUDIM 28. dubna 2018
NIKDY TO NEVZDÁVEJ!
RIVALS
PRISONERS

N. Holásková, M. Kudělková
N. Rychnová, J. Lehner

Mladší žákyně I (2009 - 2010)

Mladší žákyně II (2008 – 2007)
Starší žákyně III (2005 – 2006)

A. Hofmanová
G. Erbenová
A. Košková
E. Toráková
N. Zemanová
E. Nahodilová
E. Kupcová
K. Fraňková
B. Foktová
K. Valentová
N. Holásková
J. Lehner

Fotky z celého závodu jsou k shlédnutí na
www.vratislavice gym.rajce.idnes.cz.

1. MÍSTO
4. MÍSTO
6. MÍSTO
10. MÍSTO
11. MÍSTO
12. MÍSTO
13. MÍSTO
15. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO
5. MÍSTO
2. MÍSTO

Lenka Počerová

květen

70 Kč

LVT ANEB
LIBEREC
VE TVÁŘÍCH 3
Vernisáž posledního ročníku výstavy
portrétních fotografií více či méně
známých osobností Liberecka.
Pořádá: Radek TEOPE Drbohlav.
P M

Pohádka
10.00

13

O HLOUPÉM
KOHOUTKOVI

Divadlo
19.30
Workshop
10.00

20

27

350 Kč

50 Kč

Charitativní talk show Martina Krause
a jeho hostů.
Pořadatel: M. K. SHOW, z.ú.
P

100 Kč

M

150 Kč

DEN DĚTÍ
A JAROSLAV
UHLÍŘ

Soutěže, pohádka a koncert Jaroslava
Uhlíře v zámeckém parku a atriu KC.
P M

CAVEMAN
P M

O nových zdrojích živin bude přednášet
Bc. Ivana Bednářová Častvajová.

MK SHOW

24

50 Kč

Humorná one man show o rozdílech mezi
muži a ženami opět v Desítkách.
Pořadatel: Point s.r.o.

VÝŽIVA A ZDRAVÍ
ČLOVĚKA
P M

Loutková pohádka oblíbeného
Štěpánčina divadélka.
P M

15

ZDARMA

Přednáška
18.00

P M

Talk show
19.30

Český dokument o švédském manažerovi
oživujícím ruskou automobilku.

23

Pro děti
14.00

Vernisáž
18.00

12

ŠVÉD V ŽIGULÍKU

29
Divadlo
19.30

Film. klub
19.30

9

FOTÍME GLAMOUR
A FASHION

ZDARMA

MILÁČEK
ANNA
Světově proslulá situační komedie
Marca Camolettiho.
P

350 Kč

M

390 Kč

Třetí ročník fotografického kurzu.
Pořádá: LŠF Liberec, s.r.o.
P M

2300 Kč

P cena v předprodeji M cena na místě

www.vratislavice101010.cz

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30.
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu vyhrazeny.
19

červen

Vratislavický zpravodaj TÉMA

Divadlo
19.30

11

AUSTRALSKÝ PŘÍBĚH
Informace o tipy pro studium a práci
v Austrálii.
Pořádá: G8M8 Great Mate.
P M

Simona Stašová a Oldřich Vízner
v dojemném příběhu dvou slavných
osobností.
Pořádá: Agentura Harlekýn.

Akce
18.00

390 Kč

Talk show
19.30
Talk show
19.30

21

M

P M

25

26

ŽIVÉ ŽENY
– LETNÍ SPECIÁL
P M

1. kategorie - 250 Kč
2. kategorie - 200 Kč

MK SHOW
100 Kč

M

28

DIOPTRIE RŮŽOVÝCH
BRÝLÍ
ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY
Lehce erotická komedie DS Tyl ze Slané.

29

150 Kč

P cena v předprodeji M cena na místě
Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30.
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu vyhrazeny.
20

SPOLU

DS Vojan Hrádek nad Nisou s komedií
Ondřeje Ládka (Xindl X).

Charitativní talk show Martina Krause
a jeho hostů.
Pořadatel: M. K. SHOW, z.ú.
P

GOOGLE SHAKESPEARE

Dvě hvězdy předválečného filmu ve
hře železnobrodského Studia Hamlet.
Představení není vhodné pro děti.

27

Tak trochu jiná talk show Petry Peterkové.
Pořádá: Databox s.r.o.

70/90 Kč jednotlivá představení

Jak dopadne nastudování divadelní hry,
když jí přeložíte přes internet? Vyzkoušel
soubor STOPA.

Večer bojových sportů, kde se utkají ti
nejlepší z vašeho okolí.
Pořádá: Slovanská unie boj. sportů, z.s.

200 Kč

VRATISLAVICKÉ
DIVADELNÍ
LÉTO

Divadelní klasika i autorská představení pod letní
oblohou v atriu KC VRATISLAVICE 101010.

450 Kč

NOC SLOVANSKÝCH
BOJOVNÍKŮ
P M

18

ZDARMA

ŘÍMSKÉ NOCI
P

16

25 29
Divadlo
19.30

Přednáška
16.00

6

HAPRDÁNS aneb HAmlet
PRinc DÁNSký
DS Pohoda Hrádek nad Nisou s veselohrou
Ivana Vyskočila.

www.vratislavice101010.cz

