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VRATISLAVIČÁCI,
máme za sebou konec prázdnin a nový začátek
školního roku. To bývá období, na které se většina
školáku netěší a hekticky ho prožívají i rodiče.
I nás ve Vratislavicích zastihlo toto období v plném
pracovním nasazení. Na konci srpna jsme pro Vás
totiž chystali tradiční kulturní akce. Ať již se jednalo
o módní přehlídku Beaty Rajské, která se jako
již v minulosti konala dva dny po sobě. Přičemž
jednou měli vstup zdarma příslušníci integrovaného
záchranného systému jako poděkování za jejich náročnou práci. Dále jsme pro Vás
připravovali Vratislavické slavnosti a festival vína. Na obou akcích byla hojná návštěvnost
a pevně věřím, že jste si je užili.
Kromě kultury jsme dokončovali mnoho investičních akcí a dalších projektů. Projekt, ze
kterého mám osobně velkou radost, a který souvisí s naší základní školou, je vybudování
moderní letní třídy pro naše školáky. Architektonický návrh je z dílny studia MJÖLK
ARCHITEKTI a tvoří ho kruhový stůl se sezením po obvodu a opláštění. Celý objekt je
navíc osázený popínavými rostlinami, aby si děti mohly užívat výuku na čerstvém vzduchu
obklopené zelení.
Podařilo se nám vyřešit nebezpečný úsek komunikace u pivovaru. Silnici od pivovaru
k mostu jsme rozšířili, částečně narovnali, doplnili chodník a veřejné osvětlení.
Do budoucna plánujeme druhou fázi, ve které bychom chtěli chodník a veřejné osvětlení
doplnit až ke hřbitovu. Součástí by mělo být i parkoviště pro návštěvníky hřbitova,
sportovního areálu VAPARK a v zimě také běžeckých stop.
Kultivujeme dále stání na separovaný odpad ve Vratislavicích. Tam, kde je využití největší
a je to technicky možné, postupně instalujeme polo podzemní kontejnery na odpad.
Ty mají násobně větší kapacitu a zároveň plní i estetickou funkci. Na jiných místech zase
umisťujeme kontejnery do krytých stanovišť, jejichž podoba je jednotná a navrhli ji pro nás
studenti architektury Technické univerzity v Liberci. Věříme, že těmito kroky přispějeme ke
zkrášlení veřejného prostoru a větší čistotě v naší obci. Konkrétní přehled míst naleznete
v tomto čísle Vratislavického zpravodaje.
Rád bych se Vámi také podělil o dílčí úspěch naší Knihovny a spolkového centra IGI
VRATISLAVICE, které získalo nominaci na titul STAVBA ROKU 2022 České republiky.
Držme si palce, aby v soutěži nová knihovna obstála a navázali jsme na zisk této ceny
v roce 2019 za Mateřskou školu na Nové Rudě.
Závěrem Vás často zvu na různé kulturní a společenské události. Tentokrát bych Vás
chtěl pozvat na událost sice ne kulturního charakteru, ale o to více důležitou. Ve dnech
23. a 24. září se konají volby do obecních zastupitelstev. Chtěl bych Vás všechny poprosit,
abyste šli k volbám a nenechali svůj hlas propadnout.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

ÚŘEDNÍ HODINY
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

Facebook

Instagram

Radio Vratislavice

Vratislavický Infoservis
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INFO

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 19. září a 3. října.

PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit pracovní
a profesní poradnu Centra Kašpar v IGI VRATISLAVICE. Odborní
poradci Vám tentokrát budou k dispozici v pondělí 12. září
od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci.
Další termíny poradny jsou 10. října a 14. listopadu. Více informací
naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

Vratislavický zpravodaj

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

A SENÁTU PARLAMENTU ČR - 23. A 24. 9.
VOLEBNÍ OKRSKY VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU
Č. 1001

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
p.o., U Sila 321

Č. 1002

Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou,
Nad Školou 278

Č. 1003

Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou,
Nad Školou 278

Č. 1004

Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou,
Nad Školou 278

Č. 1005

Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou,
Nad Školou 278

Č. 1006

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem,
pobočka Liberec, U Sila 1139

Č. 1007

Střední umělecká škola v Liberci, s.r.o.,
Sladovnická 309

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

PRÁVNÍ

SOKOLOVNA
Nejbližší termín právní poradny je ve středu středu 21. září
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 26. října a 23. listopadu.

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

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
Vážení občané Vratislavic,
velice si ceníme Vašich názorů, které nás při práci inspirují,
a stejně jako Vaše připomínky jsou pro nás významnými
podněty ke stálému zlepšování života v naší obci. Proto nás
neváhejte kontaktovat a společnými silami tak můžeme
z Vratislavic vytvořit ideální místo pro život.

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL
vratislavice@vratislavice.cz

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

FACEBOOK
Vratislavice nad Nisou

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

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

sobota a neděle: zavřeno
tel.: 482 321 811 nebo 773 584 374
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ROZŠÍŘILI JSME KOMUNIKACI
U PIVOVARU

Dokončili jsme opravu komunikace v ulici Nad Školou v úseku
od pivovaru směrem ke hřbitovu. Dlouhodobě nepřehledný
a nebezpečný úsek mezi pivovarem a mostem přes silnici I/14
jsme rozšířili a narovnali. Pro zvýšení bezpečnosti chodců jsme
doplnili nový chodník a veřejné osvětlení.
Vedení obce
Foto: J. Appeltauer

Před
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PRVNÍ HODINA
V NOVÉ LETNÍ TŘÍDĚ
Vratislavická základní škola má svoji venkovní třídu, která byla
dokončena během prázdnin. První hodina na čerstvém vzduchu
proběhla v pátek 2. září. Zúčastnili se jí žáci 2. třídy, kteří měli zároveň
možnost pokládat své zvídavé dotazy přímo autorům projektu
z ateliéru MJÖLK ARCHITEKTI. Atypické provedení venkovní učebny
umožňuje sedět žákům společně s učitelem u jednoho kulatého stolu.
Příznivou atmosféru přírodního prostředí v krátké době dotvoří po
obvodu vysázené popínavé rostliny, které porostou konstrukci
z ocelových prutů. Vrchní zastínění chránící žáky v letních měsících
před sluncem nebo lehkým deštěm je řešeno závěsnou plachtou.
Vedení obce
Foto: Matyáš Gál

DOKONČUJEME OPRAVU FASÁDY
VRATISLAVICKÉ RADNICE
Během letních měsíců jsme intenzivně pracovali na opravě
fasády vratislavického úřadu. Nyní se blížíme do finále. Kompletní
rozsáhlou renovací vnějšího opláštění vracíme budově z roku 1862
reprezentativní vzhled, který si bezpochyby zaslouží.
Vedení obce
Foto: J. Appeltauer

NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY
Na přání občanů jsme u dvou obytných domů v Dlážděné ulici
kompletně opravili přístupové chodníky ke vchodům. Původní byly
již ve velmi špatném stavu a poškozené byly i obrubníky. Zvolili jsme
tedy celkovou rekonstrukci, včetně pokládky nového asfaltového
povrchu.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru
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INSTALUJEME
POLO PODZEMNÍ KONTEJNERY

Před

Po několika měsících projektových příprav postupně dokončujeme
instalace polo podzemních nádob na odpad. Původní stanoviště
s klasickými kontejnery dlouhodobě, i přes zvýšenou frekvenci
vývozu, nezvládají pojmout množství separovaného odpadu. Na
místo dalšího navyšování počtu klasických 1100 l kontejnerů jsme
se, v souladu s celoevropským trendem, rozhodli pro instalaci
velkokapacitních sběrných nádob. Umístěním nádob pod úroveň
terénu navíc, na úkor původních kontejnerů, získáme místo pro vybudování nových parkovacích míst. Na sídlišti Zámecký vrch se tak
konkrétně bude jednat o celkem 8 nových stání pro automobily.
Vedení obce
Foto: J. Appeltauer
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PODZIMNÍ SVOZ
VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ 2. – 26. 9. 2022
Dvakrát ročně nabízíme občanům možnost zdarma odložit odpad
do velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery jsou ve Vratislavicích
přistaveny po čtyři víkendy, během kterých je opakovaně vyvážíme.
Díky tomu je v nich vždy dostatek místa na odpad, který přinesete.
Seznam konkrétních lokalit a termínů naleznete v tabulce níže.
DOVOZ VKO

ULICE – MÍSTO

ODVOZ VKO

pátek 9. 9. 2022

Dlážděná (parkoviště u č.p. 1427-9)

pondělí 12. 9. 2022

Nad Kyselkou (u křižovatky)
Pod Skalkou
U Strže
Na Vrších – K Mojžíšovu prameni
Na Rozcestí – Dlouhomostecká

POKRAČUJEME V OBNOVĚ KRYTÝCH
ODPADOVÝCH STANOVIŠŤ

Krajová – Okálová
Vinařská – Kapraďová
Tyršův vrch – č.p. 741
pátek 16. 9. 2022

Na Břehu (u č.p. 99)

pondělí 19. 9. 2022

Skloněná
Sídliště – Nové Vratislavice (u č.p. 1204)
Májová (parkoviště u prodejny)

Další krytá stanoviště kontejnerů na komunální odpad jsme, po ulici
Dlážděné, instalovali také v ulicích Zámecký vrch a Vnější. Jedná
se o místa, kde původní stanoviště, s ohledem na své stáří, již plně
nesloužila svému účelu. Na základě pozitivní zpětné vazby od občanů
bychom v obnově dalších odpadových míst chtěli pokračovat.

Dopravní (naproti č.p. 659)

Vedení obce

Východní (cesta k č.p. 178)
Východní (u 49. MŠ)
Pod Skalkou (p. Lašák č.p. 201 –
p. Pospíšilová č.p. 1233)
pátek 23. 9. 2022

Lesopark (Pobočná – Rumburská)

pondělí 26. 9. 2022

Východní – Sladovnická
Kořenovská (křižovatka)
Pivovarská
Prosečská – Za Kinem (spojka od č.p. 777)
Svornosti (umístění u modřínu)
Vnitřní
Za Mlýnem u č.p. 300
Za Tratí u č.p. 775
Krajní

Před

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

VRATISLAVICE
NAD NISOU
MOBILNÍ SBĚR PO TRASE

17. 9. 2022

ul. Východní u č.p. 245

8:00 - 8:30

křižovatka ul. Zavřená-Zvonková

8:35 - 9:05

ul. Donská u č.p. 1378
ul. Pivovarská u č.p. 388

9:10 - 9:40
9:45 - 10:15

křižovatka ul. Krajová-Tulipánová

10:20 - 10:50

křižovatka ul. Dlouhomostecká-Dopravní

10:55 - 11:25

ul. Prosečská u č.p. 636

11:30 - 12:00

u zastávky Proseč-Nisa

12:05 - 12:35

křižovatka ul. Dlážděná-Zámecký vrch

12:40 - 13:10

Bezplatný svoz je určen pro nebezpečné odpady a to:
oleje a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, pesticidy, baterie, akumulátory, suché galvanické články, zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti.

Po
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JAK BLÍZKO JSME SUPERMARKETU
VE VRATISLAVICÍCH?
O záměru výstavby supermarketu BILLA ve Vratislavicích nad Nisou jsme Vás informovali ve Vratislavickém zpravodaji 4-5/2021.
A většina z nás také doufala, že touto dobou si již budeme moci
nakoupit široký sortiment čerstvých potravin v centru naší obce.
Bohužel ne všichni jsou tomuto projektu naklonění a stavební
řízení se protahuje. Požádali jsme tedy investora o bližší informace k aktuálnímu stavu.
„Naše výstavba prodejny Billa ve Vratislavicích nad Nisou se bohužel opozdila z důvodu průtahů řádných a odvolacích správních
řízení vedoucích ke stavbě. Jednak z důvodů průtahů na Krajském
úřadě při odvolacím řízení, ale především z důvodu stížností
a odvolání ze strany vlastníků sousedních nemovitostí a zájmově
angažovaných jedinců. Naše dokumentace a záměr jsou však
v souladu s veškerými požadavky právních norem České republiky, proto věříme, že stavba bude realizována ihned po vydání
rozhodnutí nadřízeného orgánu ve věci v náš prospěch nejpozději
v průběhu příštího roku. Zpoždění nás mrzí a doufáme, že
občanům Vratislavic bude Billa brzy nabízet kvalitní zboží, jak je
u nich standardem.“ uvedl za investora spol. TRAXIAL pan
JUDr. Tomáš Prázdný.
„Samotného mě mrzí, jak se postup realizace tohoto projektu
protahuje. Držíme si palce, aby to dobře dopadlo. Za Vratislavice

jsme pro to udělali maximum. Ale stavební řízení má své náležitosti a veškeré připomínky musí liberecký stavební úřad vypořádat
dle příslušných předpisů,“ dodal starosta Vratislavic pan Lukáš
Pohanka.
Nezbývá tedy než věřit, že kladné rozhodnutí v podobě stavebního
povolení na sebe nenechá dlouho čekat a vysněný supermarket
ve Vratislavicích se stane realitou. O dalším posunu Vás budeme
informovat.
Vedení obce

SPOLEČNOST KITL
OBNOVILA TRADICI
STÁČENÍ VRATISLAVICKÉ
KYSELKY
U příležitosti oslav 160. výročí objevení pramene Vratislavické kyselky
představila společnost Kitl široké veřejnosti novinku ve svém sortimentu, ale pro řadu z nás z minulosti důvěrně známou Vratislavickou
kyselku. V rámci Dne Vratislavické kyselky navštívilo nově zrekonstruovaný areál ve Vratislavicích na dva tisíce lidí. Firma Kitl obnovila
vrty a opět začala minerální vodu stáčet. Aby byla Vratislavická kyselka co nejkvalitnější a byla docílena její prvotřídní čistota, je při výrobně
používána kvalitní nerezová ocel, nikoliv plasty, a minerálky jsou
k dostání pouze ve skleněných zálohovaných lahvích. Přirozeně
perlivá minerální voda se vrací na trh v přírodní formě, ale také
v tradičních příchutích pomeranč a citron a koupit ji můžete přímo
v podnikové prodejně areálu Vratislavické kyselky ve všední dny
od 7:00 do 18:00 hodin a dalších vybraných obchodech.
Kateřina Hladíková
Foto: archiv Kitl s.r.o.
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OD ŘÍJNA POKRAČUJEME V AKADEMII TŘETÍHO VĚKU
NOVÝMI TÉMATY
V uplynulém roce jsme společně se začátkem provozu IGI VRATISLAVICE spustili ambiciózní vzdělávací projekt seniorské Akademie třetího věku. Během krátké doby dvou semestrů si našel řadu
příznivců, ze kterých vzešla první stovka úspěšných absolventů.
Stále vysoký zájem o naše kurzy je pro nás znamením, že má smysl
ve vratislavické akademii pokračovat.
Pro následující období jsme pro Vás připravili celou řadu zajímavých
témat. Jedná se o Dějiny Evropy v souvislostech, Nenechte
svůj mozek zahálet nebo Mozek v akci a Psychologie.
Nový semestr zahájíme v úterý 18. října v IGI VRATISLAVICE.

Přihlašování do jednotlivých kurzů spouštíme od 19. září. Přihlášení
do kurzů je možné přes formulář dostupný na webu vratislavice.cz,
v sekci Kultura a vzdělávání / Akademie třetího věku nebo osobně
na hlavní recepci knihovny v IGI VRATISLAVICE.
Účastníkem kurzu může být kdokoliv starší 60 let. Jednotlivé kurzy
jsou rozděleny do sedmi přednášek, o celkovém rozsahu 21
vyučovacích hodin. K ukončení kurzu je absolventům slavnostně
předáno osvědčení o absolvování. Kapacita jednotlivých kurzů je
omezena maximálním počtem 15 účastníků.

PRO VRATISLAVICKÉ DĚTI
OTEVÍRÁME NOVÝ TVOŘIVÝ KLUB
Od pondělí 12. září otevíráme nový klub pro tvořivé děti ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE. Pravidelná kreativní setkání, pod
vedením zkušené výtvarnice a lektorky Pavly Petrnouškové z kreativní
dílny Krasohled, budou probíhat vždy v pondělí a ve středu v časech
14:00 – 16:00 pro začátečníky od 6 let a v časech 16:15 – 18:15
pro pokročilejší kreativce od 8 let věku. Jedná se o pravidelný program
s docházkou jednou týdně, plný smysluplných tvořivých činností, při
počtu 12 účastníků v každém kurzu. Paralelně s uvedenými dětskými
kurzy pro vás zároveň připravujeme jednorázové workshopy pro
veřejnost různého věku. Zpravidla se bude jednat o soboty.
Více informací a přihlášky naleznete na webu krasohratky.cz.
Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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CELOPLOŠNĚ JSME OPRAVILI DALŠÍ VRATISLAVICKÉ SILNICE

K Mojžíšovu prameni před

K Mojžíšovu prameni po

Prosečská před

Prosečská po

Za Tratí před

Za Tratí po

V DONSKÉ ULICI JSME PROVEDLI
ROZSÁHLOU OPRAVU KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ
Během letních měsíců jsme se intenzivně věnovali komplexní rekonstrukci povrchů v Donské ulici. Z důvodu nevyhovujícího stavu komunikace a chodníků jsme provedli kompletní stavební práce spočívající
ve výměně obrub a pokládce nových asfaltových povrchů. Došlo
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rovněž k instalaci nových lamp veřejného osvětlení. Děkujeme obyvatelům za pochopení omezení spojených s realizací stavby.
Vedení obce

OBEC

Vratislavický zpravodaj
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VRATISLAVICKÝM
DĚTEM JSME
PŘIPRAVILI
LÉTO PLNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
Vratislavické děti měly po celé prázdniny
opět možnost prožívat dny plné her,
dobrodružství a zábavy s kamarády na
některém z mnoha táborů, které jsme pro
ně připravili. Ve spolupráci se zkušenými
realizátory jsme přichystali opravdu pestrý
výběr témat. Pobytový tábor Daniely
Petrové v Českém ráji si hned začátkem
července užilo více než 60 táborníků.
Příměstských táborů s rozličnou náplní
pod vedením osvědčených realizátorů
Musictime, ARA Tábory a Sportkids
se postupně zúčastnilo přes 270
vratislavických dětí.
Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury,
školství a sportu
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VRATISLAVICKÉ
SLAVNOSTI NABÍDLY
NABITÝ PROGRAM

NO NAME

Zámecký park ve Vratislavicích v sobotu 20. srpna opět ožil
tradičními oslavami naší obce. Letos už po šestadvacáté.
Odpoledne pro celou rodinu nabídlo celou řadu zábavných
aktivit. Pro děti animační program s hrochem Fajnem, několik
nafukovacích skákadel, oblíbenou lanovku ze střechy kulturního
centra, Sportimáčkův aktivity park nebo uměleckou dílnu Nadace
Preciosa. Na své si přišli také dospělí návštěvníci, pro které jsme
připravili koncerty liberecké kapely Těla, zpěváka a textaře Bena
Cristovaa a slovenské pop-rockové skupiny No Name. Lidé si
v parku na informačních panelech „Vratislavice budoucnosti“
mohli prohlédnout připravované vratislavické projekty, pořídit
si na památku zábavné fotografie ve Smile boxu nebo navštívit
stánek Bílých Tygrů Liberec. Během Vratislavických slavnostní
probíhal na beach volejbalových kurtech za základní školou turnaj
Českého poháru v beach volejbalu a pro zájemce byly také
připraveny bezplatné komentované prohlídky expozic v Rodném
domě Ferdinanda Porsche. Zkrátka, Vratislavické slavnosti
přinesly již tradičně spoustu zábavy a my se už těšíme na viděnou
v našem krásném parku napřesrok.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: J. Antošová
TĚLA
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BEATA RAJSKÁ
PO JEDENÁCTÉ OSLNILA
VRATISLAVICE
Přední módní návrhářka Beata Rajská již po jedenácté představila
svou aktuální kolekci ve Vratislavicích. A to hned dvakrát,
17. a 18. srpna. Středeční přehlídku jsme již tradičně věnovali
pracovníkům složek integrovaného záchranného systému
a dalších pomáhajících profesí. Zajímavé modely předvedly,
s elegancí sobě vlastní, známé tváře českého modelingu a oběma
večery hosty v roli moderátora provedl Petr Vágner. Hudebního
doprovodu se na výbornou zhostili umělci Tereza Mašková a Jan
Bendig, kteří spontánně roztančili nadšené publikum a přispěli
tak k neopakovatelné atmosféře obou večerů.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: J. Appeltauer
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JUBILEJNÍ 5. ROČNÍK
FESTIVALU VÍNA LIBEREC
Na oblíbený FESTIVAL VÍNA LIBEREC si milovníci kvalitního
vína museli počkat tři roky. Jejich trpělivost se vyplatila a v sobotu
3. září měli příležitost v atriu Kulturního centra VRATISLAVICE
101010 ochutnat ta nejlepší vína, nejen z domácí produkce.
Ve Vratislavicích se představily více jak tři desítky českých
a moravských vinařů, jejichž vína jsou dlouhodobě vysoce
hodnocena odbornou i laickou veřejností. Samostatné sekce byly
věnovány také prezentaci přírodních vinařů. Ze zahraničí produkce
se představilo několik desítek špičkových Ryzlinků především
z Německa a Rakouska. „Prosecco Stage“ nabídla to nejlepší
ze současného světového trendu šumivých vín. Na své si přišli
i příznivci vín červených, pro které bylo nachystáno stanoviště
„Red Stage“. Tradiční součástí festivalu je i kvalitní doprovodný
program v podobě koncertů, workshopů nebo tematických
rozhovorů s vinaři. Samozřejmostí je skvělá gastronomie.
O dětský program se postarala tetička Mražena v jejích „Cukuletu
dílničkách“. Dalším příjemným rozptýlením pro nejmenší
návštěvníky se stalo roztomilé divadélko Krtek a jeho Cirkus plný
pohádek.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: O. Mrákota
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JUBILANTI
ČERVENEC 2022
70 let

SRPEN 2022
70 let

Věra Löfflerová
Jindřich Bakule
Marie Vacková
Genowefa Marková
Jaroslav Novotný
Walter Bažant
Jiří Šrutka

Josef Šubrt
Petruška Hoření
Urszula Janečková

Alena Livorová
Bedřich Kučera
Alfreda Kunová
Václav Karel
Jana Kotrčová

Jiřina Krejčová
Ivanka Maršálková

75 let

Jana Rokoská
Jiří Rejman
Jaroslav Flejberk

80 let
85 let

80 let

Olga Valná
Irena Kovařičová
Milena Mizerová

85 let

75 let

Zdeňka Komárková

Vladislav Joska
Olga Severová
Vladimír Adam

90 let

Miloslav Virth

95 let

Marie Stará

91 let

Alois Knobloch

96 let

Jiří Kručanica

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
14. 9. 2022
ODJEZD 8:05

ČD Liberec, Železný Brod – Malá Skála
vedoucí paní Ondrová, náročnost 2

21. 9. 2022
ODJEZD 10:10

ČSAD Liberec, Česká Kamenice
vedoucí paní Křížová, náročnost 2

28. 9. 2022
ODJEZD 9:30

ČSAD Liberec, Javorník – Rašovka – Vlčetín
vedoucí pan Janků, náročnost 3

5. 10. 2022
SRAZ 7:00

Vratislavice – Restaurace Svoboda
Děčínský Sněžník – Tiské skály
vedoucí pan Ročňák, pozn.: autobusový výlet

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 ve čtvrtek 15. září
v Parku Nové Vratislavice od 16:00 hodin. Pro návštěvníky
bude připraveno malé pohoštění v podobě klobásek opečených na
místním grilu. K poslechu zahraje pan harmonikář. Těšíme se
na Vaši účast.

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ SENIORŮ
Ač se školní prázdniny seniorů tolik netýkají, máme je celý rok,
přesto se na toto období těšíme a plně využíváme ke všem svým
společným aktivitám. Společnými výlety za poznáním přírody,
kulturních a historických památek si zpestřujeme zasloužený odpočinek. Navštívili jme spoustu zajímavých míst. Mimo jiné jsme se
vydali po stopě známého „Běhu Piastovců“ (obdoba Jizerské 50)
v polských Jakušicích, kde vyrůstá nový sportovní areál pro zimní
soutěže. Potěšili své oči krásně upravenými zahrádkami plných
květin v německém Bertsdorfu, který je také nazýván živým skanzenem
lužické architektury. Cesty nás také zavedli k jezeru a vodopádu
v Chrastné u Lázní Kunratice. Vydali jsme se také do Bakova nad
Jizerou a odtud přes pramen a oboru Klokočka a Klášter Hradiště
do Mnichova Hradiště. Další týden jsme vyjeli za krásnými vyhlídkami po hřebenech Krkonoš do Sklářské Poruby v Polsku. Již na
nádraží jsme zjistili, že vrchol Szrenice (česky Jínonoš), kam jsme
chtěli vyjet lanovkou, je v mracích a z nádherných výhledů nebude
nic. Navštívili jsme tedy vodopád Kamienczyk a prošli se zajímavým
centrem Sklářské Poruby. Zaznamenali jsme také čilý ruch místních turistů všech věkových kategorií, který značně převyšoval
návštěvnost v našich turistických střediscích. Léto se tedy přiblížilo
ke svému konci. Určitě jsme ho prožili k plné spokojenosti. Těšíme
se tedy na podzim, který bude ve znamení třídenního zájezdu do
západočeských lázní a dále na Děčínský Sněžník.
Za turistický spolek seniorů
Antonín Ročňák

NATANKUJTE
ZADARMO
s Českým rozhlasem Liberec
Po celé září vyhrávejte v našem
vysílání poukázky na pohonné hmoty
v hodnotě 1 000 Kč!

Vratislavice n. N. 102.3 FM

R-LBC

Komise komunitního plánování
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Zářijové kurzy v Dílně Zauhlovačky
8. září 16.00 - 19.00 Papyrea: Kurz výroby
ručního papíru pro rodiče s dětmi
14. září 18.00 - 19.00 Kokedamí mámy: Kurz
výroby kokedam
15. září 17.00 - 19.30 Kurz výroby mechového
obrazu
20. září 17.30 – 19.30 Kurz výroby dožínkových
věnců
22. září 16.00 - 19.00 Kurz výroby fotoalba pro
rodiče s dětmi
24. září 10.00 - 14.00 Čalounický kurz
25. září 9.00 - 17.00 Kurz renovace nábytku

Zářijové akce v Zauhlovačce a u Dílny
7. září První z pravidelné řady sousedských
setkání
10. září 9.00 - 14.45 Dny evropského dědictví komentované prohlídky s výstavou, vstupenky:
od 24. 8. do 7. 9. na www.ehd-toffd.eu
25. září Vernisáž světelných objektů Jana Kindla
Podrobnosti k akcím naleznete na Facebooku
Zauhlovačka AvantgArt, z. s., webu zauhlovacka.cz,,
popř. neváhejte volat:
Kateřina Pořízová 774513347

PRONÁJEM
OBČERSTVENÍ
V PARKU NOVÉ VRATISLAVICE
Máte podnikatelského ducha
a zkušenosti v oboru gastronomie?
Nabízíme vám možnost dlouhodobého pronájmu
občerstvení v krásném prostředí
Parku Nové Vratislavice.
Více informace na webových stránkách
www.vratislavice.cz.

POŘADATELÉ

HLAVNÍ PARTNEŘI

Vratislavický zpravodaj

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

Aplikaci radia.cz
pro mobilní
zařízení
stáhnete na
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PROGRAM
11/9/10:00 Filmová pohádka: JEŽEK SONIC 2

Foto: CinemArt)

Jedna z největších videoherních legend se vrací na filmové plátno.
Vstupné: 60 Kč

22/9/14:00 Film pro seniory: JIZERSKÉ HORY

Foto: Dechhor

Celovečerní dokument Viktora Kuny o kráse Jizerských hor.
Vstupné: 60 Kč senioři/ 120 Kč ostatní
Film je uváděn v rámci Klubu seniorů a zvýhodněné vstupné je pouze pro seniory nad 65 let. Prodej vstupenek výhradně v Informačním centru Vratislavice.

6/10/19:30 Kino: HÁDKOVI

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:
Barevná příšerka – Anna Llenas - dostupná i v ukrajinském
jazyce. Barevná příšerka se právě probudila. Cítí se zmatená a neví
proč. Její pocity jsou zpřeházené a ona by je potřebovala roztřídit
a vrátit tam, kam patří. Ještě, že její kamarádka ví, jak na to. Každý
pocit označí barvou a společně se zamyslí nad tím, co je dělá šťastné,
smutné, naštvané, vystrašené nebo klidné. Veselá knížka pro nejmenší, která pomáhá dětem poznat a pochopit vlastní emoce.
Za tebou – Sibel Hodge - Chloe Bensonová se probudí svázaná
v hrobě a netuší, jak a proč se v něm ocitla. Zvládne se odtamtud
dostat a uprchnout, ale nikdo jí její příběh nevěří – ani policie, ani
doktoři a její manžel Liam už vůbec ne. Když pojme Chloe podezření, že jí Liam lže, nezbývá jí nic jiného, než se vrátit do vlastní
minulosti. Sleduje své stopy, aby se dozvěděla pravdu a přežila. Ale
někdo je jí v patách… Dívej se za sebe. Nikdy nevíš, kdo tam je.
Iluze – Barbara Nesvadbová - Překladatelka Karla potkává Martina v těžkém období svého života. Doposud dokonalý vztah s jediným
synem začíná s jeho dospíváním dostávat trhliny, když se Tomáš snaží
vyrovnat s vlastní identitou a vztahem k otci a začne experimentovat
s drogami. A pak jednoho dne potřebují právníka… Martin se Karle
stane nejprve záchranným kruhem, jenomže brzy mezi nimi zahoří
divoký plamen spalující vášně a nic už pak nejde vzít zpátky. Nová
kniha autorky bestsellerů Barbary Nesvadbové vypráví o nesobecké
síle lásky, odhodlání nevstupovat dvakrát do téže řeky a iluzích, které
si opakujeme, když do té řeky následně vstupujeme.
knihovnice

BALENÍ UČEBNIC
Foto: Bontonfilm

Když se sejde rodina, je to vždycky radost. Česká komedie.
Vstupné: 120 Kč
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení
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Jako každý rok balíme učebnice ve vratislavické knihovně. Služba je
k dispozici po celé září v provozní době IGI VRATISLAVICE, tedy od
pondělí do soboty od 9 do19 hodin. Podle aktuálního zájmu a provozu
v knihovně knihy a učebnice obalíme buď na počkání nebo nejpozději
do druhého pracovního dne.
knihovnice

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE
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PRO SENIORY: URŠULOVINY
DIVADLO: VZPOMÍNKY ZŮSTANOU

6. 10. od 16:00 hod.
Vstupné: Z DARMA

Foto: Šimon Pečenka

22. 9. od 19:30 hod.
Vstupné: 450 Kč

Foto: Studio DVA divadlo

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek v milostném příběhu barového
klavíristy.

PRO DĚTI: FIDLÍK A VIOLENKA MUZÍČEK

Talkshow Uršuly Klukové doprovázená evergreeny v podání
Šimona Pečenky. Vstupenky pouze v Informačním centru
Vratislavice. Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme
zajistit si vstupenky předem.

KONCERT: SEBASTIAN (NÁHRADNÍ TERMÍN)

8. 10. od 20:00 hod.

Vstupné: 300 Kč v předprodeji
400 Kč na místě

25. 9. od 10:00 hod.
Vstupné: 250 Kč

Foto: UM music

Dětský muzikál s populárními písničkami z TV Pro Děti. Pořádá
Universal music.

Foto: O. Mrakota

Jedná se o náhradní termín, vstupenky zakoupené na původní
termín 6. 5. 2022 zůstávají v platnosti, případně je možné je
vracet podle pokynů prodejní sítě, kde byly zakoupeny.

DIVADLO: S PYDLOU V ZÁDECH

DIVADLO: LIJAVEC

17. 10. od 19:00 hod.
Vstupné: 490 Kč

26. 9. od 19:30 hod.

Vstupné: 100 Kč v předprodeji
150 Kč na místě

Foto: Schmiedberger
Foto: archiv souboru

Cimrmanovská klasika v podání ochotnického Ansámblu
Mikoláše Dačického z Heslova.

Josef Dvořák v dnes už legendárním představení.
Pořádá: DePejSek Liberec z.s.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení
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PRÁZDNINY VRATISLAVICKÝCH
HASIČŮ
O prázdninách jsme se rozhodně nenudili, pořádali jsme náš příměstský tábor, o který je každý rok velký zájem. Letos jsme navštívili Pony
Ranch, pana Růžičku a jeho želvy, zasportovali jsme si, naučili jsme
se, jak se vyrábí Večerníček, farmařili, jezdili na koloběžkách a spoustu
dalšího. Na příští rok budeme muset přifouknout hasičárnu. V této věci
jsme se snažili jednat a rádi bychom s dětmi využívali starou hasičárnu,
kde sídlili skokani. Bohužel je nyní celá budova využívána jako sklad
pomoci pro Ukrajinu. Budeme doufat, že tak krásnou budovu, která by
mohla sloužit veřejnosti, v budoucnosti budeme moci využívat. Jednotka
se také nenudila, krom klasických výjezdů i oni pomáhali v Hřensku, pro
všechny to bylo velmi náročné, ale zároveň skvělá zkušenost. Stále se
nám hlásí spousta nových zájemců o kroužek, v tuto chvíli máme plno.
Je možné se zapsat jako zájemce a počkat, jestli se na vás usměje
štěstí. Moc si vašeho zájmu vážíme a budeme se snažit navýšit kapacity.
Za SDH Nicole Rolantová
TAEBO LIBEREC, z.s.
Na Břehu 1672
463 11 Liberec 30
IČ 05855489

Nabízíme cvičení :

CVIČENÍ SENIORŮ V SOKOLOVNĚ
Oblíbená cvičení pro seniory ve vratislavické sokolovně po prázdninách
opět pokračují. Za pohybem se můžete vydat v pondělí, ve čtvrtek
a nově také v pátek, vždy v časech od 10 do 11 hodin.

cvičení malých dětí 3-6 let

v pondělí 16.00-17.00hod

cvičení školáků

v pátek

7-15let

16.30-17.30hod

zdrav. těl.cvičení a RHB dospělých
(cvičení pro radost)
ve středu

17.00-18.00hod a 18.00-19.00hod

TAEBO

v úterý

18.00-19.00hod

Kardio cvičení

v pondělí

18.00-19.00hod a 19.00-20.00hod

Cvičíme v malých kolektivech, cvičíme pro radost a cvičíme ve studiu Na Břehu 1672, Liberec 30
Těšíme se na Vás :-)
Kontakt: taebozs@seznam.cz a tel. +420 724 063 073 a +420 602 648 492

Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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