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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,

přeji Vám krásné slunečné prázdniny 
plné nezapomenutelných zážitků.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

ÚŘEDNÍ HODINY

KONTAKTY:
adresa:

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

Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou

Tanvaldská 50
463 11 Liberec 30

tel.: 482 428 810-811
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

VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ

Informační měsíčník Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

Číslo: 7-8/2018
Vyšlo: 13. 7. 2018

Vydává: Městský obvod Liberec 
 – Vratislavice nad Nisou, 

Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 810

Povoleno MK ČR E 11832
Odpovědný redaktor: Bc. Kateřina Hladíková

Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření, předsedkyně
Mgr. Iva Pokorná, Hana Weinzettelová, 

Lenka Tarabová, Mgr. Libor Rygál, Ing. Ivan Zimmel,
Bc. Lukáš Kajínek

Design & sazba: David Cerha
Tisk: Geoprint Liberec

Redakce si vyhrazuje právo krátit 
a po stylistické stránce upravovat příspěvky.

Náklad: 4 100 výtisků

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE:
zpravodaj@vratislavice.cz

Uzávěrka příštího zpravodaje: 29. 7. 2018
Více informací naleznete na www.vratislavice.cz

2

Letničky před kostelem Nejsvětější Trojice
Foto: Radek Drbohlav
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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

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 5. září         
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. 

Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální 
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 16. července      
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 termíny jsou 20. srpna a 17. září.  

I léto může být vhodným okamžikem pro hledání správné 
práce. Neváhejte a kontaktujte nás přímo na našich pobočkách 
v Liberci či Jablonci nad Nisou. Naši poradci Vám vždy rádi 
pomůžou na telefonním čísle 739 037 527. Centrum Kašpar 
Vám přeje báječné letní prázdniny! Těšíme se na Vás 
v KC VRATISLAVICE 101010 opět 24. září. 

PRÁVNÍ 

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ 
ZÁLEŽITOSTI

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

Zasedání zastupitelstva se koná 29. srpna 2018  od 17 hod.   
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni 
občané jsou srdečně zváni. 

(red)

POZVÁNKA 
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

CHYSTÁME DALŠÍ DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
VE VRATISLAVICKÉM KOSTELE
Kostel Nejsvětější Trojice se otevře široké veřejnosti během Vratisla- 
vických slavností 25. srpna také letos. Protože byl během minulých let 
o prohlídky kostela velký zájem, rozhodli jsme se ve spolupráci s vrati-
slavickou farností už počtvrté náš krásný kostel lidem zpřístupnit. V den 
konání slavností můžete zavítat na bezplatné komentované prohlídky ve 
14:00, 16:00 a 18:00 hodin, sraz bude vždy před kostelem. Kapacita 
prohlídkových skupin bude omezená pro max. 30 osob. V pátek 
31. srpna pak budete mít možnost navštívit kostel ještě jednou, 
a to při příležitosti slavnostního koncertu vynikající české zpěvačky 
Lenky Filipové. 

(red)

POJĎTE S NÁMI PRACOVAT 
PRO VRATISLAVICE

 
HLEDÁME POSILY NA EKONOMICKÝ ODBOR ÚŘADU 

 MO LIBEREC – VRATISLAVICE N.NISOU

Bližší informace získáte na 
 http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista 

nebo na telefonním čísle 482 428 810.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Třetí zasedání zastupitelstva MO Liberec 
- Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve 
středu 20. června v hlavním sále Kul-
turního centra VRATISLAVICE 101010. 
Z jednání se omluvili čtyři zastupitelé, 
zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. 
Zastupitelům bylo ke schválení předloženo 
sedmnáct bodů, věnovali se například 
3. rozpočtovému opatření roku 2018, 
závěrečnému účtu MO za rok 2017 nebo 
vyhodnocení zimní údržby 2017 – 2018.   

V úvodu jednání přítomní občané například 
upozornili na využívání fit parku pro seniory 
malými dětmi a případné riziko s tím spojené, 
dále se dotazovali na plánované opravy komu-
nikací, nové webové stránky a Vratislavický 

zpravodaj a jejich obsahovou náplň, zajímal 
je také průběh druhé etapy dostavby inženýr-
ských sítí v Tanvaldské ulici, rozpočet školky 
na Nové Rudě nebo projednávání nového 
územního plánu Liberce. Zastupitelé byli 
poté seznámeni s informacemi z jednání 
finančního výboru. Následně bylo před-
stavitelům obce předloženo 3. rozpočtové 
opatření roku 2018 a závěrečný účet roku 
2017. Dalším schvalovaným materiálem 
byla inventarizace majetku k 31. 12. 2017. 
Zastupitelé se rovněž seznámili s vyhod-
nocením zimní údržby 2017 – 2018. Byl 
také odsouhlasen vznik nové příspěvkové 
organizace, a to MŠ Tanvaldská, která byla 
sloučena s MŠ Lísteček. Od nového roku to 

budou tedy dvě příspěvkové organizace - MŠ 
Lísteček (budova v ul. Východní a nová MŠ 
na Nové Rudě) a MŠ Tanvaldská (budovy 
v ul. Tanvaldská a Poštovní). Zastupitelstvo 
dále přijalo dotaci od Libereckého kraje na 
Vratislavické slavnosti. Byl představen i obsa-
hový plán činnosti RMO a ZMO na II. pololetí 
roku 2018 a stanoven počet zastupitelů pro 
následující volební období podzim 2018 – 
podzim 2022.

Detailní informace o průběhu zastupitelstva 
a jak konkrétně hlasovali jednotliví představi-
telé obce, naleznete na webových stránkách 
www.vratislavice.cz v sekci Orgány městského 
obvodu/Zastupitelstvo městského obvodu/
Zápisy Zastupitelstva.

Kateřina Hladíková

V červnu jsme provedli opravy výtluků v ulicích Dřevařská, 
Pivovarská, Nad Školou, Dopravní, U Šamotky, Prosečská 
a Za Kinem. Zároveň jsme dokončili poslední etapu celoplošné 
rekonstrukce silnice v ulici Tyršův Vrch a nový asfaltový povrch 
jsme položili také v části ulice Za Tratí. V opravách výtluků 
komunikací a chodníků budeme samozřejmě dále pokračovat.

Upozorňujeme řidiče na dočasná dopravní omezení 
v Tulipánové ulici, kde bude do konce prázdnin probíhat 
celková oprava povrchu komunikace. Další rekonstrukce 
připravujeme v ulicích Donská (6. – 17. 8.) a Zámecký 
Vrch (6. – 15. 8.), kde plánujeme třídenní zákaz vjezdu 
a parkování, o kterém budeme včas informovat pomocí 
dočasných dopravních značek. Omlouváme se občanům 
za případné komplikace.

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

OPRAVY KOMUNIKACÍ

ulice Tyršův Vrch po opravě

ulice Za Tratí po opravěulice Za Tratí před opravou
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Jak jsme Vás již informovali, intenzivně pracujeme na stavbě 
nové školky na Nové Rudě a nástavbě MŠ Lísteček ve Východ-
ní ulici. Stavební práce na obou školkách pokračují podle 
plánu a díky těmto investičním akcím zajistíme už v příštím 
školním roce dalších 62 míst pro vratislavické děti. Na konec 
prázdnin proto plánujeme dodatečný zápis do mateřských 
škol pro děti, které se nepodařilo během dubnových zápisů do 
školek umístit. O přesném termínu zápisu budeme rodiče včas 
informovat na webových stránkách obce a prostřednictvím FB 
profilu městského obvodu.  

Vedení obce

V pondělí 16. července zahájíme práce na vybudování nového 
kruhového objezdu v křižovatce ulic Sladovnická – Donská 
u Střední umělecké školy na Nové Rudě. Po dobu výstavby 
bude na nezbytnou dobu průjezd křižovatkou dočasně omezen, 
a tak řidiči budou moci projíždět ul. Sladovnickou, podél 
budovy SUŠ do ul. Východní. Věříme, že nový kruhový objezd 
zlepší výhled řidičů v místě křižovatky a zajistí bezpečný průjezd 
touto lokalitou. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

ZAJISTÍME VÍCE MÍST 
VE ŠKOLKÁCH

VYBUDUJEME NOVOU KRUHOVOU 
KŘIŽOVATKU NA NOVÉ RUDĚ

Díky předčasnému ukončení školního roku 22. června výrazně 
pokročily práce na nástavbě základní školy. Nyní je již hotová 
hrubá stavba včetně oken, zbývá dokončit schodiště a vybudovat 
samotné třídy. Věříme, že se žáci z nových prostor budou moci 
radovat už během prvních týdnů nového školního roku. 

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

OBEC

REKONSTRUKCE ZŠ POKRAČUJE 
PODLE PLÁNU

PODĚKOVÁNÍ ZA CELOROČNÍ 
POMOC NAŠIM DĚTEM
Paní Havelkovou denně potkávají děti i rodiče, kteří ráno do-
provázejí svoje ratolesti do školy. Na přechodu u základní školy 
pomáhá řídit dopravu a asistuje při přecházení frekventované 
vozovky. Za její celoroční práci jí osobně poděkovali starosta 
Vratislavic Lukáš Pohanka spolu s ředitelem ZŠ Mgr. Liborem 
Rygálem. Její práce si velmi vážíme a o to víc, že paní Havelková 
našim dětem pomáhá ve svém volném čase a bez jakékoli 
finanční odměny.  

Vedení obce a ZŠ Vratislavice
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OPRAVILI JSME CESTNÍ SÍŤ

POSELSTVÍ VÍLY NISY 2018 

ZREVITALIZOVALI JSME ZELEŇ 
NA SÍDLIŠTI

Silné přívalové deště v polovině června značně poničily cestní síť ve 
vratislavickém zámeckém parku a lesoparku. Poškozený štěrkový pod-
klad jsme opravili a dosypali chybějící svrchní vrstvy cest. 

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

I pro letošní rok se Vratislavice nad Nisou zapojily do dlouholeté akce, 
kterou pořádají vodní skauti Liberec – Poselství víly Nisy. V pátek 15. 
června přivítal pan starosta Lukáš Pohanka Vílu Nisu a posádku celé 
vodní delegace. Následně předal stuhu za Vratislavice, které jsou 
jednou z obcí, jimiž řeka Nisa protéká. Poselství přináší skauti každým 
rokem při splouvání úseku od pramene Nisy až po Trojzemí u Hrádku 
nad Nisou do obcí, které tato řeka spojuje.  

Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

Na sídlišti Zámecký vrch jsme v polovině června týden intenzivně praco-
vali na úpravách obecní zeleně. Veškeré travnaté plochy jsme posekali 
a důkladně ořezali a upravili původní keře a dřeviny. Záleží nám na pro- 
středí, ve kterém obyvatelé Vratislavic žijí, a proto plánujeme podobné 
zvelebování také v dalších částech obce.

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

OBEC

KAMEROVÉ ZÁZNAMY 
POMOHOU ODHALIT PACHATELE, 
KTERÝ POŠKOZUJE STROMY
Na sídlišti Nové Vratislavice v ulici Ořechová někdo systematicky 
ničí, kácí a polévá nově vysazené stromy. Vzhledem k tomu, že je 
celá oblast monitorována kamerovým systémem, rozhodli jsme se 
projít veškeré záznamy z kamer, abychom odhalili viníky a mohli věc 
následně předat k šetření Policii ČR. 

Vedení obce

Pan Dvorský nám umožnil prohlídku vratislavického pivovaru, kde 
nás provedl neznámými a pro nás i „tajemnými“ prostorami. Byl nám 
výborným průvodcem a dozvěděli jsme se od něj velmi zajímavě celý 
proces výroby piva až po distribuci. Následně nás dovedl do místní 
restaurace na výborný gulášek. Pro nás to byla zdařilá exkurze. 
Díky, pane Dvorský! 

Brigita Jonášová,
 Kulturní spolek národností menšiny německé

PODĚKOVÁNÍ PANU
OTTOVI DVORSKÉMU
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NA PODZIM SE VE VRATISLAVICÍCH 
OTEVŘE NOVÝ DOMOV PRO SENIORY 
Společnost SeneCura dokončuje výstavbu domova pro seniory 
v Liberci (ulice U Sila) a od podzimu 2018 začne přijímat první klienty. 
Nové moderní zařízení nabízí obyvatelům z Liberce a širokého okolí péči 
formou Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pro osoby 
se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy choroby či jiných 
typů demence. Celková kapacita SeniorCentra bude 150 lůžek.
SeneCura je přední poskytovatel a lídr v inovacích v soukromém sekto-
ru péče v Rakousku. V České republice má v provozu 13 SeniorCenter 
s rakouským modelem péče a mezinárodním systémem kvality. 
Je největším soukromým provozovatelem pobytových sociálních služeb 
a také členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Sociální 
a zdravotní péče je poskytována v režimu 24/7/365. SeneCura přináší 
unikátní a inovativní koncept péče, převzatý od mateřské společnosti 
v Rakousku, vyvíjený více než 20 let. Ošetřovatelský koncept SeneCura 
znamená komplexní péči se zapojením životního příběhu, individuálních 
potřeb, přání a zvyklostí klienta. Vedle technického know-how 
charakterizují SeneCuru i její hodnoty: lidskost, úcta a respekt.

Poradit, naslouchat, být empatičtí a mít pochopení, to jsou klíčové 
aspekty v denním kontaktu s klienty a jejich rodinami. Její filozofií je také 
maximálně podporovat a rozvíjet soužití  klientů, obyvatel, příbuzných, 
zaměstnanců SeneCura a veřejných orgánů. Všechny její domovy jsou 
provozovány v úzké spolupráci s místními komunitami a jako nedílná 
součást společenského života.
SeneCura SeniorCentrum Liberec nabízí ubytování v jednolůžkových 
a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Bude zde 
zahrada s terasou, z oken v horních patrech je krásný výhled přímo 
na Ještěd a v přímé blízkosti domova je i zastávka tramvaje.
Pokud máte zájem o umístění v domově pište na: liberec@senecura.cz. 
Více informací naleznete na www.liberec.senecura.cz  
 

Ing. Michaela Kopřivová

DOPLNILI JSME FITPARK PRO SENIORY
Na přání občanů jsme ve fitparku pro seniory nainstalovali další prvek. 
Ve vrchní části vratislavického lesoparku mohou lidé od začátku 
července využívat kromě původních osmi kovových cvičebních prvků 
nové šlapadlo. Chtěli bychom zdůraznit, že cvičební prvky jsou určené 
a konstruované výhradně pro dospělé. Často si na nich však hrají děti, 
které by se zde ale mohly lehce zranit. Kvůli bezpečí proto apelujeme 
na rodiče, aby svým dětem vstup na cvičební prvky nedovolovali.  

Vedení obce

Vedení Vratislavic přichystalo pro žáky devátých tříd místní základní 
školy poslední školní den 22. června slavnostní rozloučení v obřadní síni 
vratislavické radnice. Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka, ředitel školy 
Mgr. Libor Rygál a jejich třídní učitelé jim popřáli mnoho štěstí v další 
životní etapě, předali poslední vysvědčení ze základní školy a na památku 
věnovali každému z jednačtyřiceti deváťáků hrníček z kolekce I LOVE 
VRATISLAVICE. 

(red)

SLAVNOSTNÍ LOUČENÍ SE ŠKOLOU

PODĚKOVÁNÍ PANU
OTTOVI DVORSKÉMU
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STAROSTA PŘEDAL PRVŇÁČKŮM 
ZA ODMĚNU KNÍŽKY

PŘEDŠKOLÁCI DOSTALI DÁRKY 
NA PAMÁTKU

Vratislavický starosta Lukáš Pohanka a ředitel základní školy Mgr. Libor 
Rygál přivítali 7. června v multimediálním sále KC VRATISLAVICE 
101010 žáky všech čtyř prvních tříd a jejich paní učitelky. Děti ukázaly, 
jak pěkně se během roku naučily číst, a odměnou jim byla humorná 
knížka ze speciální edice určené výhradně pro prvňáčky "Bráchova bota" 
autorky Evelíny Koubové, kterou si mohou přečíst během letních prázd-
nin. Když děti po prázdninách přinesou do knihovny obrázek nebo pár 
napsaných slov o tom, jak se jim knížka líbila, čeká je sladká odměna.

(red)

Ve Vratislavicích se už stalo tradicí, že budoucí školáci dostávají od 
vedení obce dárky, které jim připomenou bezstarostná léta prožitá ve 
školce. A stejně tomu bylo i letos v červnu. Pan starosta Lukáš Pohan-
ka věnoval každému z 92 předškolních dětí hedvábný polštářek s jejich 
jmény a s natištěnými obrázky, které si děti již dříve v průběhu roku ve 
školce samy nakreslily. 

(red)

Poslední týden v červnu patřil ve Vratislavicích již tradičně 
divadlu. Do KC VRATISLAVICE 101010 se po roce vráti-
li herci z různých koutů Libereckého kraje, aby divákům 
představili své autorské hry i inscenace předních českých 
dramatiků. I když počasí bylo vrtkavé, většinu představení 
se podařilo odehrát pod širým nebem v atriu kulturního 
centra. Vratislavické divadelní léto přilákalo téměř tři stovky 
návštěvníků.
Divadelní přehlídku zahájily mladé herecké naděje z Liberce. Stu-
dentský divadelní soubor Stopa z Podještědského gymnázia přijel 
s komedií Google Shakespeare a členové Ročníkového souboru 
Divadla Vydýcháno ze ZUŠ Liberec předvedli krátkou performan-
ci Šest dnů odloučení. V úterý byla na programu autorská hra 
oceňovaného dramatika Tomáše Vůjtka Spolu. Inscenace o dvou 
hvězdách předválečného filmu Lídě Baarové a Adině Mandlové 
představilo vratislavickému publiku železnobrodské studio Hamlet. 
S lehce mrazivou komedií Dioptrie růžových brýlí autora Ondřeje 
Ládka alias Xindla X přijel divadelní soubor Vojan z Hrádku nad 
Nisou. Další komedii Účel světí prostředky, tentokrát s erotickým 
nádechem, nastudovali divadelníci soboru Tyl ze Slané. Posledním 
představením Vratislavického divadelního léta byla originální vese-
lohra Ivana Vyskočila HAPRDÁNS – aneb HAmlet PRinc DÁNSký 
v nastudování DS Pohoda z Hrádku nad Nisou.

Text: Kateřina Hladíková

OBEC

VRATISLAVICKÉ DIVADELNÍ LÉTO 
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Na konci června se veřejnosti poprvé otevřely brány Parku 
Nové Vratislavice. Ve víceúčelovém areálu o rozloze 4 500 m2 
je lidem k dispozici stánek s občerstvením, grilovací koutek, 
odpočinkové louky a děti jistě uvítají věž s hracími prvky.     

Protože se neustále snažíme více zatraktivnit veřejná místa, pořídili 
jsme do Parku Nové Vratislavice absolutní novinku - veřejný 
elektrický gril, tzv. Grillpoint. Návštěvníci parku mohou také využít 
nabídku stánku s občerstvením, který je otevřený denně od 10:00 
do 20:00 hod. (v případě nepříznivého počasí bude zavřeno). 
Kromě svijanského piva a dalších alko i nealko nápojů si zde můžete 
zakoupit točenou zmrzlinu, párek v rohlíku, toasty, klobásu a jiné po-
chutiny k pivu, ale také zákusky nebo koláče. Aby nový park přinesl 
návštěvníkům kromě grilování a občerstvení i další maximální komfort, 
plánujeme během prázdnin podle potřeby ještě doplnit další menší 
mobiliář, například lehátka. Oplocený park pod dohledem kame- 
rového systému je přístupný denně od 8:00 do 22:00.

 Text: Kateřina Hladíková
Foto: Radek Drbohlav

REZERVACE:
-  rezervace grilu je možná po registraci 

na www.verejne-grilovani.cz
-  do rezervačního systému se lze přihlásit z PC, telefonu či tabletu
- poplatek za jednu rezervaci: 50 Kč/hodina
-  platba je možná online platební kartou nebo pomocí SMS
-  obdržíte aktivační a deaktivační kódy emailem a také 30 min. 

před začátkem rezervace prostřednictvím SMS

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ GRILLPOINTU:
-  jednoduše se ovládá jedním tlačítkem
-  za užívání máte plnou zodpovědnost po celou dobu Vaší rezervace
-  v případě porušení pravidel užívání či nepořádku Vám bude 

udělen zákaz dalších rezervací
-  zjistíte-li nepořádek či poškození, vyfoťte ho a pošlete ihned 

na info@pakrbbq.cz ještě před Vaší aktivací Grillpointu, 
v opačném případě přebíráte zodpovědnost Vy

-  ohřívání grilu vypnete přidržením tlačítka po dobu 6 sekund 
-  rezervaci ukončíte zasláním deaktivačního kódu

VRATISLAVICE 
MAJÍ DALŠÍ 
KRÁSNÝ PARK
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Sportovně oblečení, v kapse sušenku a hlavně výborně naladění 
vyrážíme my, lístečkoví dobrodruzi, na výlet. Záludné oldřichovské 
zatáčky překonal náš autobus „raz dva“ a už jsme byli u Šolcova 
rybníka, kam jsme přijeli zkoumat tajemství života u vody i pod vodou. 
Hned na prvním stanovišti jsme se proměnili v malé žabky a pomocí 
obrázků získali spoustu poznatků o žábách a jejich vývoji. Druhé 
stanoviště nás zase zaujalo množstvím žabích her a také žabím 
sborem, ve kterém jsme dokonce dokázali vytvořit i žabí trojhlas 
(hudební znalci ocení). Ty největší zážitky nás však stejně čekaly ve 
třetí části programu, kterou nás provázel zoolog Jan Sychra. Ten, ač 
se primárně předškolní pedagogice nevěnuje, hravě překonal běžnou 
kvalitu programů pro předškoláky. Děti lovily organismy žijící ve vodě 
a jejím okolí a za strhujícího odborného výkladu pronikaly do hloubi 
tohoto světa. Nejen, že jsme viděli skutečné pulce a rozeznávali, jaké 
z nich budou žáby, také jsme objevili larvy chrostíků, které známe 
z Ferdy Mravence, opravdové znakoplavky a sledovali drama, jak 
larva potápníka napadá ostatní živočichy. Naštěstí jsme je oddělili 
každého do jiné misky a tím všechno zachránili. A třešinkou na dortu 
se stal nález dospělé samičky čolka obecného. Ach, jen těžko jsme 
se od této podívané odtrhávali, ale čas se nachýlil a my museli zpět 
do školky. Stále však vzpomínáme na perfektní dopoledne strávené 
se Štěpánkou Královou a Janem Sychrou, kteří nás tolik obohatili. 
Děkujeme! 

Anežka Cvejnová

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

LÍSTEČEK OBJEVUJE TAJEMSTVÍ 
ŽIVOTA U VODY I POD VODOU

Je tu opět konec školního roku a my se tradičně loučíme s dětmi, 
které čeká krok do „velké“ školy. Děti si tento sváteční den 
v mateřské škole skutečně užily. Dopoledne s panem starostou 
Lukášem Pohankou, který již po řadu let děti po krátkém vystoupení 
překvapuje spolu s přáním úspěšného vstupu do ZŠ roztomilými 
polštářky, které zdobí motivy dětských výkresů. Ty si děti malují samy, 
o to je toto překvapení milejší! V odpoledních hodinách se tyto děti 
loučily ještě se svými učitelkami a kamarády za účasti rodičů. Po 
pásmu písní, básniček a tanečků byly důležitě „ošerpovány“. Tím 
vyvrcholilo slavnostní pasování na školáky. Poté si již všichni mohli 
užívat zábavy a připraveného občerstvení na naší školní zahradě. 
O něj se hlavní měrou zasloužily naše paní kuchařky. O pitný režim 
se nám postaral vratislavický pivovar, za to moc děkujeme, a pro 
dobrou náladu hrála cimbálovka zajištěná rodiči naší školky. Všichni 
společně přejeme našim budoucím školáčkům mnoho úspěchů 
v základní škole!

Mgr. Hana Šimková, ředitelka školy

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY 
V MŠ SÍDLIŠTĚ

Rozloučení s předškoláky a jejich slavnostní pasování na školáky se 
stalo významnou tradicí MŠ Lísteček. I letos jsme využili Sportovní 
areál Na Rozcestí, kde ve sportovně-zážitkovém duchu proběhl 
19. června slavnostní ceremoniál s účastí starosty Lukáše Pohanky, 
který předškoláky pasoval mečem a ředitele ZŠ Vratislavice nad Ni-
sou Mgr. Libora Rygála, který měl čest pasovat předškolačky krásnou 
růží. S celou akcí nám pomáhal náš kamarád kouzelník Marcolli. 
Pasovaným dětem, které se na historickém křesle samy představily 
a seznámily přítomné, na co nejvíce se těší do školy, byly předány 
upomínkové dárky. Krásné emotivní odpoledne jsme ukončili 
opékáním buřtíků. Závěrem děkujeme všem, kteří se podíleli na tak 
významném životním kroku dětí a na skutečnosti  připomenout jim, že 
s nimi do poslední školkové chvíle táhneme za jeden provaz, než nás 
opustí a vstoupí tak do nové životní etapy. 

Kolektiv mateřské školy Lísteček
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Třída 2.A navštívila základnu letecké záchranné služby v Liberci – 
Ostašově. Prohlédli jsme si jednak záchranářský vrtulník jménem 
Kryštof, ale také si vyzkoušeli záchranu zraněného, a to nejen na zemi, 
ale i ve vzduchu.

Mgr. Zuzana Vraná

Tento školní rok si žáci 1.tříd spolu se 4.E a 5.D zkusili poprvé 
vypěstovat vlastní zeleninu. A povedlo se! Na zahradě vratislavické 
základní školy měli malí zahradníci k dispozici záhonky, které společně 
s učitelkami v rámci pracovní činnosti připravili k osetí a osázení. Výběr 
osiva a sazenic byl bohatý. Mrkev, ředkvičky, salát, rajčata a nechyběly 
ani luštěniny – hrášek a fazole. O zeleninu se s chutí starali, zalévali, 
pleli, a hlavně s nadšením sledovali, jaká bude úroda. Těšili se, až 
z hlíny vykouknou první rostlinky a poté i na plody, které obohatí jejich 
svačiny o čerstvé vitamíny a chuť vlastního výpěstku. A tak už si kon-
cem června pochutnávali na výborných ředkvičkách. Děti se už těší na 
září, kdy uvidí místo zeleniny i květiny, o které se také staraly.  

Kolektiv učitelek ZŠ Vratislavice nad Nisou

Letos se třída 5.D vypravila na Malou Skálu. Počasí nám přálo, a proto 
jsme si mohli užít všechny naplánované výlety. Vypravili jsme se přes 
Riegrovu stezku do Bozkovských dolomitových jeskyní, kde jsme obdivo-
vali nádhernou krápníkovou výzdobu. Největším zážitkem však bylo lanové 
centrum, plavba na raftech a jízda na koloběžkách. Kromě výletů probíhaly 
také různé soutěže a hry s tématem Křížem krážem po světě.

Mgr. Jitka Hübnerová

ŠKOLÁCI SKLIDILI PRVNÍ ÚRODU

5.D NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

KAŽDÁ ŠKOLA MÁ SVŮJ KONEC 
JAKO MĚLA ZAČÁTEK…. EXKURZE U LETECKÝCH 

ZÁCHRANÁŘŮ

Před koncem školního roku jsme uspořádali pro zájemce z řad žáků 
druhého stupně poznávací zájezd do Londýna. Obešli jsme významná 
místa jako Houses of Parliament, Big Ben, London Eye, Buckingham 
Palace a mnoho dalších. Druhý den nás čekal výlet do univerzitního 
města Oxford. Odpoledne jsme se pak vydali do Warner Bros Studia, 
kde se natáčely všechny díly Harryho Pottera. Ve čtvrtek jsme navštívili 
nejprve historické městečko Winchester a jeho slavnou katedrálu a pak 
se jeli podívat na mýty opředené Stonehenge. Na závěr nás čekala druhá 
procházka po Londýně - Natural History Museum, Science Museum, 
Tower of London, Tower Bridge, Hyde Park. 

Mgr. Jana Volková

ZÁJEZD DO ANGLIE

Těmito slovy zakončili žáci ZŠ Vratislavice celoroční hudební akti- 
vity. Na společném koncertě 7. června zazpívaly a zahrály flétnové 
kroužky pod vedením Petry Brychové a Martiny Novotné, kytarové 
kroužky pana Pavla Bernáta a školní sbor Zpívající blechy. Velkým 
překvapením bylo sólové vystoupení žáka 5. třídy Jakuba Regne- 
ra, který zazpíval a zahrál svoji vlastní tvorbu. K dobré atmosféře 
přispělo i pěkné letní počasí, protože koncert se konal v atriu KC 
VRATISLAVICE 101010. Všem děkujeme za hezký hudební zážitek.

Mgr. Jana Habelová a Dana Meinerová
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INSPIRACE
NA PRÁZDNINOVÉ 
ČTENÍ
Z VRATISLAVICKÉ KNIHOVNY:
- pro milovníky detektivek:
Sestra smrt, Daniel Petr – Severská krimi ze severu Čech. Ústecký 
vyšetřovatel Václav Rákos se vypraví do nemocnice v Rumburku 
kvůli podezření, že pacientka, která zemřela na otravu metylalkoho- 
lem, se ve skutečnosti stala obětí vraždy...
Skrytá píseň, Valentina Nazarova -Záhadami naplněný thriller 
v rytmu kytar. Atmosféra rostoucího neklidu, ponuré prostředí nud-
ného předměstí v Anglii rozhýbe zápletka plná zvratů. Ponořte se do 
zákulisí rock-n-rollu a prozkoumejte pokrevní pouta, talent, fanatické 
fandovství a zradu. 
Pohřběte své mrtvé, Luise Pennyová - Únorový Québec ovládly 
tuhé mrazy a zimní karneval, každoroční svátek plný radovánek. 
Armand Gamache sem však přijel v rozpoložení, které může být stěží 
protikladnější – na návštěvě u svého mentora se pokouší vyrovnat 
s tragickými následky jednoho vyšetřování, s vlastním selháním, 
s výčitkami svědomí. Vyhledává klid a noří se do historie města 
zaznamenané ve starých spisech místní knihovny. I toto zdánlivě 
bezpečné útočiště se však změní v místo činu. Ve sklepě knihovny 
je nalezen mrtvý muž. Důležitý muž. Muž, jenž znal tajemství staré 
stovky let…/a rázem jsme rády, my knihovnice z Vratislavic, že naše 
knihovna není podsklepená…/
- pro děti: 
Příhoda málo uvěřitelná, Arnošt Goldflam, ilustrace Petra Gold-
flamová Štětinová - Příběh opravdu těžko uvěřitelný, ale možná 
pravdivý vypráví o tom, jak povídání a malování může být lékem proti 
samotě, může bořit hranice mezi nejmladšími a nejstaršími a možná 
i hranice úplně jiné. Kniha o malé Helence, jejím o sedmdesát let 
starším sousedovi a kouzelných obrázcích je nejen ke čtení, ale 
trochu i k malování a hraní. Pojďte si číst, povídat a malovat.
Přežití v divočine – příručka pro zálesáky a zálesačky - 
Každému, kdo rád tráví čas v přírodě, se příručka v nepromokavém 
obalu zaručeně šikne. Než vyrazíte na výlet, prozradí, co si sbalit na 
cestu a poradí v nesnázích i přímo v terénu. Pohodlně se vejde do 
batohu, nezmokne a při troše štěstí schová před deštěm i váš mobil-
ní telefon. Tak a teď už hybaj na túru nebo pod stan! A nedávejte si 
příručku na úplné dno batohu, ať ji máte vždy po ruce.
- a pro děti, kterým se stýská po škole:
V naší škole je Had, David Walliams - Mirandě se líbí být jiná než 
ostatní, a tak když si mají děti vzít do školy domácí zvířátko, předve-
de všem svého JEDINEČNÉHO mazlíčka… krajtu Penelopu! Paní 
ředitelka školy Nafučená je ale přesvědčená, že hadi nemají ve škole 
co dělat. Jenže Penelopa si myslí něco jiného… 
Sice teprve prázdniny začaly, ale dovolujeme si již nyní oznámit, že 
po „loňském úspěchu“ nabídneme školákům a jejich rodičům opět 
v září službu BALENÍ UČEBNIC.

LETNÍ PROVOZ VRATISLAVICKÉ KNIHOVNY

Od 2. do 5. července 2018 bude knihovna zcela uzavřena.
V období od 9. července do 24. srpna 2018 bude pouze omezený provoz 
- otevřeno každou středu 9 – 17 hodin.  Předposlední prázdninový týden 

bude výjimečně otevřeno (z důvodu  konání módní přehlídky Beaty Rajské) 
místo středy 22. srpna v úterý 21. srpna od 9 do 17 hodin. 

Zabalíme Vám knihy či učebnice do kvalitní pevné fólie, kterou samy 
používáme na balení svých vlastních titulů. Knihy můžete přinášet ve 
výpůjčních hodinách knihovny. Podle aktuálních provozních pod-
mínek Vám je obalíme na počkání nebo je připravíme na odpoledne 
dalšího pracovního dne.

Po dohodě s knihovnicí je možno si půjčit knihy na celé prázdniny. 
Vždyť dovolenou bez pěkného románu či detektivky si mnozí z nás 
nedokážou ani představit. Ještě bychom chtěli připomenout, že 
v naší knihovně si můžete půjčit i turistické mapy a průvodce.

M. Fizková, H.Brestovanská, knihovnice

CENA OBALENÍ JEDNOHO KUSU 
UČEBNICE/KNIHY:

Služba je k dispozici od 1. září do 30. září!

Formát A6 Cena 3,- Kč
Formát A5 Cena 5,- Kč
Formát A4 Cena 8,- Kč
Větší formáty Cena 10,- Kč
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TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

18. 7. 2018 
ODJEZD 9:40

ČSAD Liberec, Svijany - pivovar a zámek
vedoucí paní Beranová, náročnost 2

25. 7. 2018 
ODJEZD 8:35

ČD Liberec, Kořenov – Příchovice 
vedoucí paní Seidlová, náročnost 2

1. 8. 2018 
ODJEZD 9:10

ČSAD Liberec, Mařeničky – Cvikov 
vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

8. 8. 2018 
ODJEZD 7:02

ČSAD Liberec, Lomnice - Železnice
vedoucí pan Janků, náročnost 2

15. 8. 2018 
ODJEZD 8:30

ČSAD Liberec, Hodky – Světlá – Český Dub
vedoucí paní Beranová, náročnost 2

22. 8. 2018 
ODJEZD 8:02

ČD Liberec, Oybin – Jánské Kameny 
vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

29. 8. 2018 
ODJEZD 8:33

ČD Liberec, Dvořákov 
vedoucí pan Žežulka, náročnost 2

5. 9. 2018 
ODJEZD 8:30

ČD Liberec, Dlouhý Most - Hodkovice
vedoucí pan Janků, 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

JUBILANTI
KVĚTEN 2018

70 let
Jan Šafrán  

Marie Valentová 
Vladimír Mikšovský 

Jiří Šemík  
 75 let

Hana Hromádková   
Jiřina Holá  

Václav Janda   
Ivan Charypar  
Eva Petruchová 

Jiří Maršík  

80 let
Jan Matoušek

Alena Novotná   
  85 let

Irena Vaňoučková 
91 let

Emilie Kocourková  
Marie Bukvičková   

Dne 23. 5. jsme s Antonínem Ročňákem absolvovali výlet do Wro-
clavi, která patří k nejstarším a nejlidnatějším městům v Polsku. Viděli 
jsme kostel Sv. Kříže a katedrálu Sv. Jana Křtitele na Tumském ostro-
vě, Staré Město, kde jsme si prohlédli krytou tržnici a po nábřeží Odry 
kolem univerzitních budov jsme došli do centra města na hlavní náměstí 
zvané Rynek s historickou radnicí a Solné náměstí. Odpoledne jsme 
ještě společně navštívili Japonskou zahradu. Se Šárkou Hlavatou jsme 
navštívili 30. 5. letiště Václava Havla v Praze Ruzyni, kde jsme absolvovali 
exkurzi. Seznámili jsme se s provozem letiště v části Jih a Sever, ukázkami 
odbavení letadel před startem a po přistání. Z několika desítek metrů 
jsme pozorovaly starty a přistání letadel různých typů, viděli jsme 
i zázemí letiště a techniku Záchranné požární stanice letiště. Z letiště 
jsme se přesunuli do Průhonic s krásným zámkem a parkem, který je 
národní kulturní památkou UNESCO.

Věra Ročňáková

KVĚTNOVÉ AUTOBUSOVÉ VÝLETY 
SENIORŮ 

V rámci university třetího věku na TU Liberec začali někteří senioři 
z Liberce i Vratislavic, kteří již v mládí měli zájem o výtvarnou činnost, 
rozvíjet svoje schopnosti a pod odborným vedením pedagogů se školili 
v kreslení a malování. Nyní pokračují v této zájmové činnosti jako členové 
S-art klubu, který je začleněn do Krajské organizace Senioři ČR z.s. 
Sami si organizují a zajišťují svůj další tvůrčí a umělecký rozvoj. Pronajali 
si učebnu ve Střední umělecké škole na Nové Rudě, zajistili si živé mo- 
dely a pod vedením odborného lektora akademického malíře Jaroslava 
Švihly pokračují ve studiu figurální kresby a malby. Jejich díla jste mohli 
a v budoucnu můžete průběžně spatřit buď na individuálních výstavách 
v galeriích či foyer Vědecké knihovny v Liberci. Dále v místech, kde 
zpestřují a zlepšují náladu starším či nemocným lidem, a to na Oddělení 
následné péče, nebo na plicním a neurologickém oddělení Krajské 
nemocnice v Liberci. Takže jejich činnost není samoúčelná, ale má 
přínos i pro ostatní jejich vrstevníky, jak ve svém výsledku, tak i příkladem 
možných aktivit v pokročilejším věku. Tímto by členové S-art klubu chtěli 
poděkovat vedení MO Liberec – Vratislavice nad Nisou za finanční pod-
poru jejich umělecké činnosti v rámci veřejných grantů.

Vladimír Syrovátko, 
předseda S-art klubu při Krajské organizaci Senioři ČR z.s.

TVŮRČÍ ČINNOST SENIORŮ 
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Co Vás přivádí do Vratislavic?
Včera jsem se poprvé setkal se starostou 
Vratislavic panem Pohankou, který mě sem 
pozval. Sám jsem návštěvu dlouho plánoval, 
protože automobily jsou druhým předmětem 
mého zájmu. O tom, že se zde narodil jeden 
z nejgeniálnějších automobilových konstruk-
térů, jsem věděl a chtěl se na expozici v jeho 
rodném domě podívat. 
Během svého života jste žil a navštívil 
řadu míst na Zemi i mimo ni. Kde se cítíte 
být doma, když už si povídáme v Rodném 
domě F. Porsche?
Narodil jsem se v Českých Budějovicích, ke 
kterým mám specifický vztah, ale vyletěl jsem 
odtamtud už poměrně dávno. Pětatřicet let žiji 
v Praze, a to je můj domov, protože tam jsme 
vychovali dceru. Ale za tu dobu jsme s manželkou 
žili dvacet tři let po různu v zahraničí. 
Teď už jste v důchodu a díky tomu máte asi 
i víc času na koníčky. Dříve jste hodně rád 
četl, pořád to platí?
Moc rád bych četl víc, ale z mého posledního 
pracovního působení v Moskvě jsme se vrátili 
relativně nedávno, takže si teď nejprve musíme 
uspořádat řadu věcí, například rekonstrukci 
bytu, kterou jsme na dálku dělat nemohli. Zatím 
tedy volno nemáme. Letos se slaví čtyřicáté 

výročí mého letu do kosmu, máme tedy 
řadu různých pozvání, takže zatím není 
víc času na koníčky. Samozřejmě čtu, ale 
rád bych četl víc. Potřebuji se taky trochu 
rozpohybovat. Začal jsem jezdit na kole, 
možná ještě začnu běhat. Ale ta tělesná 
schránka už není, co bývala. 
Na které knížky se těšíte, až bude vše 
hotové?
Určitě si udělám inventuru v knihách o his-
torii, vždy jsem o historii rád četl. Rád bych 
si přečetl i nějaké dobré detektivky, protože 
to člověka vždy stimuluje k přemýšlení 
o různých situacích a vazbách. 
Připomínáme si 40 let od Vašeho letu do 
vesmíru, jak vnímáte to výročí Vy osobně?
Mám jednu výraznou osobní vzpomínku, když 
jsem byl nahoře na stanici Saljut 6 v beztížném 
stavu a díval se na Zemi, byl jsem si velmi 
dobře vědom, že je to unikátní příležitost a říkal 
si: „Podívej, cos všechno viděl! Viděl jsi, že je 
Země kulatá, velkolepou polární záři, meteorit, 
který pod námi prolétl, ...“ A úplně spontánně 
mě napadlo: „Co bude s tebou, se světem 
za deset, dvacet, třicet let?“ Když přišlo 
čtyřicáté výročí, začal jsem přemýšlet, jestli se 
padesátého výročí dožiju a přivedlo mě to 
k jakési inventarizaci života.

Letos si připomínáme 40 let od letu prvního tehdy československého kosmo-
nauta Vladimíra Remka do vesmíru. Pan Remek přijal v červnu pozvání do 
Vratislavic, a protože v devadesátých letech byl sám ředitelem Vojenského muzea 
letectví a kosmonautiky, nemohla jeho pozornosti uniknout ani výjimečná 
expozice v Rodném domě F. Porsche, kde jsme měli jedinečnou příležitost 
popovídat si o jeho pobytu na oběžné dráze Země.

VLADIMÍR REMEK  

VE VRATISLAVICÍCH

V tomto ohledu jsem se dostal do fáze, kdy 
jsem sám sobě řekl, že nemám, čeho bych 
litoval. Čtyřicet let po kosmickém letu, to je ten 
správný okamžik jít do důchodu.
Ve vesmíru jste bez dvou hodin strávil osm 
dní. Jak tam plyne čas? 
Bylo jasné, že osm dní uteče jako voda 
a v podstatě taky ano. Když se převalila polovi-
na, přišlo mi skoro líto, že už to tak brzy skončí. 
Byl bych raději, kdybych tam mohl zůstat déle, 
některé věci bych si asi víc užil. Poslední noc 
jsem nespal skoro vůbec. Nejdéle jsem spal 
asi pět hodin. Kdybych totiž chodil spát podle 
denního řádu ve 22:00 a probouzel se po osmi 
hodinách, vůbec bych neviděl zhruba jednu 
třetinu Země. A o to jsem nechtěl přijít. Když 
jsme skončili denní program, zůstával jsem 
vzhůru ještě na jeden až dva oblety 
a prostě jsem se díval. Viděl jsem některá 
místa na Zemi, která bych jinak prospal. Přišel 
bych třeba o značnou část Severní Ameriky, 
kde zrovna na Velkých jezerech praskaly ledy, 
což bylo impozantní. A takhle jsem to měl 
každý večer, takže jsem přišel o podstatnou 
část spánku. 
O čem si povídají kosmonauti, když se potkají?
My se pravidelně každoročně scházíme v rámci 
Association of Space Explorers, kde je pod-
mínkou, aby každý člen skutečně byl alespoň 
jednou ve vesmíru. Na našich setkáních pak 
probíhá oficiální výměna názorů. Ti mladší, kteří 
se ještě účastní letů do kosmu, prezentují, co 
dělali, v čem byla různá úskalí apod. Jinak si 
povídáme úplně o všem. Potkáváme se i neofi-
ciálně, kde se bavíme o rodinně, životě i autech.
Co se Vám honí hlavou, když vidíte seriál 
typu Červený trpaslík nebo například 
Hvězdné války? 
Já se na to raději vědomě nekoukám. Velice rád 
jsem se ale podíval na film Apollo 13, který byl 
inspirovaný skutečnou událostí. Tento film byl, 
až na malé detaily, které laik ani nepostřehne, 
udělán velmi dobře. Skvěle například imitovali 
beztížný stav. Rád bych se podíval i na film 
Gravitace, i když tam už je hodně fantazie. 
V Rusku nyní natočili film o záchraně stanice 
Saljut-7, a protože znám účastníky, jak kosmo- 
nauta Džanibekova, tak Viktora Savinych, 
samozřejmě mě to zajímá. Viktor Savinych mi 
říkal, že ve filmu také použili dost nadsázky, aby 
zaujali diváky. Marně filmařům říkal, že takto to 
být ani nemohlo, ale i tak se na to rád podívám. 

David Jelínek



Koncert 
Lenka Filipová a hosté 

Předprodej v Informačním centru VRATISLAVICE 101010
nebo v síti evstupenka.cz. 

Cena vstupenky 290 Kč/sezení hlavní sál 
a 250 Kč/stání 1. a 2. balkón.

v kostele Nejsvětější Trojice ve Vratislavicích nad Nisou

v pátek 31. srpna 2018 ve 20:00 hodin

www.vratislavice101010.cz



KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVEVratislavický zpravodaj

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

31. 7. od 19:30 hod.
Vstupné:   350 Kč

23. 9. od 19:30 hod.
Vstupné:   450 Kč

31. 8. od 20:00 hod.
Vstupné:   290 Kč sezení plocha 

250 Kč stání první a druhý balkón

DIVADLO: CAVEMAN

DIVADLO: MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ

Komedie s mrazením v zádech o jednom manželském souboji, ve 
kterém jde o život. Líza a Gilles hledají Ariadninu nit, která by je 
vyvedla z labyrintu malých i velkých manželských zločinů. 
„Důvod? Vždyť se přece kdysi brali z lásky!“
Jaroslav Dušek a Nataša Burger pod režijním vedením Jaroslava 
Hřebejka.

KONCERT V KOSTELE: 
LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ

FILMOVÝ KLUB: LETNÍ KINO (NEJEN) 
V DESÍTKÁCH

Tradiční koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Vratislavicích le-
tos nabídne recitál vynikající české zpěvačky a virtuózní kytaristky 
Lenky Filipové a jejích hostů. V tomto koncertu, který je věnován 
celé řadě úprav známých skladeb pro klasickou kytaru, zazní 
i úpravy lidových písní, šansonů, ukázky keltských skladeb 
i zpěvaččiny největší hity.

Po setmění promítáme v atriu KC VRATISLAVICE 101010 
a v pátek na hřišti U Kina. V případě nepříznivého počasí se 
promítání ruší. Program letního kina naleznete na webu KC.

6. 8. – 10. 8. od 21:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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Noc kostelů probíhala ve Vratislavicích v kostele Nejsvětější Trojice 
a v kapli Vzkříšeni. Mimo kulturního programu byly pro návštěvníky 
v kostele Nejsvětější Trojice a v kapli Vzkříšení připraveny i komen-
tované prohlídky a pod kaplí Vzkříšení výtvarná dílnička pro děti. Noc 
kostelů zahájil již tradičně Gospel Generation a letošním zpestřením 
bylo vystoupení dětského pěveckého sboru Zpívající Blechy z vrati-
slavické školy pod vedením Mgr. Jany Habelové. Poprvé vystoupily 
také děti z vratislavické farnosti. V kapli Vzkříšení se předstvil pražský 
vokální soubor Il Dilettanti následovaný varhanním concertinem 
a Gregoriánským chorálem. Rádi bychom poděkovali všem účinku-
jícím, lidem z farnosti, kteří přispěli k pohodovému průběhu akce, 
a především hlavní organizátorce Veronice Havlinové. Jubilejní desátý 
ročník Noci kostelů navštívilo téměř pět set lidí.

Mgr. Jana Jeništová

Již půl roku je Michal Stejskal novým velitelem JPO a SDH Vratislavice nad 
Nisou a je tedy na čase vám ho trochu představit. Michal je u dobrovolných 
hasičů již 16 let, začal k nám chodit jako dítě a účastnil se několika dětských 
závodů. Poté přešel do jednotky a je jedním z těch, kdo se stará o vozový 
park. Díky němu se můžeme chlubit starou plošinou, která vyhrála cenu Miss 
Matýsek a za 2 roky jí bude 50 let. Michal není jen dobrovolným hasičem, ale 
od roku 2013 je to i jeho hlavní zaměstnání. Jedním z nejtěžších zásahů, kde 
pomáhal, byl požár v Severochemě, za který dostal záslužnou medaili IZS. 
Michal se věnuje i hasičským závodům TFA a z posledního klání si odvezl 
1. místo! Na stupínkách vítězů ale stojí velmi často a v jeho kanceláři najdete 
mnoho pohárů. Nicole Rolantová,

 kulturní referent SDH Vratislavice nad Nisou

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO 
VELITELE HASIČŮ

NOC KOSTELŮ VE VRATISLAVICÍCH 
NAD NISOU 
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OSLAV MEZINÁRODNÍHO 
OLYMPIJSKÉHO DNE SE VE 
VRATISLAVICÍCH ZÚČASTNILO PŘES 
200 BĚŽCŮ

Ve středu 20. června se Vratislavice nad Nisou staly součástí 
největší jednodenní běžecké akce v České republice, která se 
navíc konala pod záštitou Českého olympijského výboru. T-Mo-
bile Olympijský běh se konal jako součást oslav mezinárodního 
Olympijského dne na desítkách míst po celé České republice. 
Vratislavice nad Nisou, které doslova žijí sportem, u toho nemo-
hly chybět! Cílem běžecké akce bylo nejen rozběhat naši zem, 
ale také připomenout olympijskou myšlenku a podpořit Českou 
olympijskou nadaci, na jejíž konto byla věnována část z každého 
startovného. V parádním červnovém počasí se podvečerních 
běžeckých závodů ve 4 dětských kategoriích od 3 do 15 let 
zúčastnilo celkem 90 malých závodníků, kteří se, doufejme, 
v budoucnu rozběhnou i v závodě hlavním. Na šestikilometrovou 
trať vedoucí překrásnou přírodou v okolí Vratislavic nad Nisou se 
po stratu z éteru Českého rozhlasu vydalo přesně 119 dospělých 
běžců, jak mužů, tak žen. Na trati se nikomu zabloudit nepodařilo, 
a tak se první úspěšní běžci dostali do cíle v zámeckém parku za 
bleskurychlých 25 minut. Jako první proletěl cílem Dušan Po-
droužek v čase 25:23, následován druhým Jiřím Fixou a třetím 
Adamem Holomouckým. Nejrychlejší žena, Simona Jiřičková, 
doběhla v čase 30:25, před druhou Barborou Koškovou, vítěz-
kou loňského běhu, a třetí Lenkou Peškovou. Atmosféra závodu 
byla, podobně jako v roce minulém, naprosto famózní a věříme, že 
všichni účastníci, od těch nejmenších až po léty prověřené běžce, 
prožili neopakovatelný běžecký podvečer. Těšíme se na viděnou 
při dalším ročníku Olympijského běhu ve Vratislavicích nad Nisou. 

Lukáš Kajínek, 
vedoucí sportovních areálů

I když pro některé aerobičky skončila úspěšně sezóna už v květnu, jiné 
měly před sebou ještě důležitý závod, a to MČR v Praze. Na tomto 
skvělém závodě se skupina „Sestry v akci“ (K. Daňková, A. Kňeborotvá, 
N. Benešová, K. Farská a J. Košková) probojovala do finále a získala 
bronz. Naše skvělá trenérka Sabina Drapáková vybojovala ve sportovním 
aerobiku v kategorii Elite úžasné 1. místo. Také nesmíme zapomenout 
vyzdvihnout krásné výsledky začínajících „sporťaček“, kdy ve velké 
konkurenci sólistek obsadila K. Netušilová 5. místo a N. Nyplová 12. 
místo a naši benjamínci „Barbínky“ (E. Toráková, T. Šomková a N. Koud-
elková) v triu obsadily skvělé 3. místo. Děkujeme vedení Vratislavic za 
podporu naší činnosti, rodičům a v neposlední řadě trenérkám. 

Michaela Seilerová, trenérka

AEROBIČKY Z BBS PŘIVEZLY 
Z MISTROVSTVÍ ČR DVA TITULY 



Poslední květnový víkend se stal pro naše vratislavické mladé hasiče 
konečným v soutěžní sezoně.  Ve Frýdlantu se konalo okresní kolo 
požárního sportu dorostu, kterého se zúčastnilo i naše smíšené 
družstvo. Děkuji za pěknou reprezentaci našim 7 dorostencům za 
nelehký boj ve 3 disciplínách, ze kterých vytěžili maximum a vybojovali 
zlatou medaili.  Gratuluji zúčastněným (Matěj Vancl, Míra Šťastný, 
Pája Drechslerová, Linda Cejpová, Verča Havelková, Kačka Havr-
dová a Klárka Kozáková).  Červnové kroužky již patřily rozloučení se 
školním rokem, a tak jsme za úspěšnou soutěžní sezonu děti odměnili 
návštěvou Dinoparku, Laser game v Babylonu, horolezecké stěny Šutr 
nebo společným kempováním na Kristýně. Závěrem děkuji MO Vrati-
slavice n. N. a Magistrátu města Liberec za finanční podporu hasičské 
mládeže a všem přeji krásné prázdniny.

Mgr. Daniela Petrová, vedoucí kolektivu mladých hasičů

AEROBIČKY Z BBS PŘIVEZLY 
Z MISTROVSTVÍ ČR DVA TITULY 

MLADÍ HASIČI UKONČILI SOUTĚŽNÍ 
SEZONU ZLATOU MEDAILÍ

SPORT Vratislavický zpravodaj

ÚSPĚŠNÝ KONEC SEZÓNY 
MAESTRO MOTION
Maestro-motion postoupilo na Mistrovství České republiky dvou orga- 
nizací. První soutěž Czech dance tour se konala 26. 5., kde jsme sice 
nevyhráli medaile, ale tanečníci nezklamali a bojovali dál. Tentýž den jsme 
vyrazili s oldies do Lucerny, kde jsme ze 7 skupin získali 2. místo a stali 
jsme se tak vícemitry České republiky. 27. 5. jely děti do Lucerny bojovat 
o titul a zadařilo se, protože děti hobby a junioři s malou formací se staly 
vícemistry České republiky a děti profi skončily na úžasném 3. místě na 
Mistrovství České republiky s velkou konkurencí. Jsem na všechny moc 
pyšná a zároveň šťastná, že nás porota dokázala ocenit. 9. 6. bylo další 
MČR pro sóla a dua, kde jsme se stali mistry díky duu Adélky Rozínkové 
a Terezky Rampáčkové, také vícemistry díky duu Kristýnky Pavlatové a Káji 
Folprechtové, na 3. místě skončilo duo Kristýnky Egrtové a Járy Egrta, na 
4. místě skončilo duo Verči Slezákové a Káji SLezákové a na 5. místě se 
umístila s jediným sólem Kamila Záhorová. Chci jim poděkovat za jejich 
píli, kreativitu a energii, pro nás jsou všichni vítězové. Tato sezóna byla 
náročná, ale skvělé výsledky jsou naší odměnou. V červnu jsme zakončili 
celý rok naší show, která se konala v areálu hřiště Na Rozcestí, kde jsme 
se předvedli se všemi našimi letošními choreografiemi a oslavili naše 10-ti 
leté výročí. Ráda bych zde poděkovala panu řediteli Mgr. Liborovi Rygálovi, 
se kterým spolupracujeme a bez něj bychom těžko dosáhli takových 
úspěchů. Jsme rádi, že stojí při nás, a ve všem nás podporuje a pořádá 
s námi báječnou závěrečnou show. Děkujeme.

Eunika Rucká, Dis.

VOLEJBAL MLÁDEŽE

VOLEJBAL DOSPĚLÝCH 

SVĚTOVÝ BEACH VOLEJBAL

Každý pátek jsme pořádali pro mládež turnaje na našich vratislavických 
kurtech u ZŠ. Hrálo se vždy ve dvou kategoriích, mladší (do 12 let) 
a starší (do 16 let). Celkem 5 turnajů, které se staly velmi oblíbené, 
i když se hrálo v parnu nebo v dešti. Turnajů se účastnily i týmy 
z dalších libereckých oddílů (Dukla, Lokomotiva, TU), přišli i kluci, kteří 
nejsou organizovaní, ale šikovní. Hrálo se bez startovného a každého 
jsme se snažili odměnit, vítězné týmy měli právo prvního výběru cen. 
Výsledky, fotky a videa na www.beachvratislavice.cz.

3 turnaje mixů, 2 turnaje mužů a 2 turnaje žen zorganizoval náš klub 
jako krajský přebor v beach volejbalu, také na beach kurtech u ZŠ. 
Účast byla potěšující, týmy z celého kraje doplnili i extraligoví muži 
i ženy z Dukly Liberec (kategorie mix). Počasí na všech turnajích bylo 
příznivé, kredit turnajů mimo dobré zahrání zvedá ovoce zdarma pro 
hráče a skvělé zázemí, které máme díky ZŠ Vratislavice. Pro příznivce 
beach volejbalu připravujeme na našich kurtech Letní pohár ČR. 11. 
a 12. 8. bude turnaj žen, 18. a 19. 8. turnaj mužů.  

Vratislavická Michala Kvapilová se s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou 
po úspěšných turnajích v Číně, USA a Brazílii dostaly ve světovém 
žebříčku na skvělé 6. místo. Další úspěšný český pár M. Sluková- 
Nausch, B. Hermannová je nyní po senzačním a zaslouženém vítězství 
na světovém turnaji v Ostravě dokonce na 2. místě světového žebříč-
ku za kanadskou dvojicí Humana-Paredes / Pavan. Až pak následují 
německé a brazilské páry. Bohužel Míše s Kristýnou se Ostrava vůbec 
nevydařila, vypadly ve skupině. Nicméně hned po Ostravě následuje 
světový turnaj ve Varšavě, pak švýcarský Gstaad a od 17. do 21. 7. 
budou děvčata hrát ME v Holandsku. Začínají v Haagu 17. 7. proti 
Polkám. Ve skupině dále mají Rusky a Finky. Budeme u toho! 

Jan Kvapil
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Fotbalový oddíl starších žáků TJ Jiskra Vratislavice pod vedením trenéra 
Josefa Kubrta a kapitána Michala Ševčíka navázal v jarní části okresní 
soutěže na dobré výkony z podzimu. Většinu svých zápasů herně zvládl 
a připisoval si postupnými výhrami do tabulky bod za bodem. V přímém 
souboji o 1. místo s druhým celkem Slovan Frýdlant se blýsknul nejlepší 
střelec celé soutěže Martin Marčák (celkem 30 gólů), který do brány 
soupeře umístil hned 3 góly a pomohl tak týmu ke konečnému vítězství 
5:1. Závěrečné dva zápasy sice klukům nevyšly podle jejich představ, 
nervozita a tlak na výsledek byl velký, ale i přesto byl poslední bod získaný 
za remízu s TJ Sokol Doubí 0:0 nakonec bodem zlatým. Ani ostatní 
mládežnické týmy se neztratily a srdnatě bojovaly o každý bod a co 
nejlepší umístění. Dorostenci v krajské soutěži obsadili krásné 5. místo, 
tým „A” mladších žáků si v okresní soutěži vykopal také 5. místo a tým „B” 
místo 10. Nejlepšího výsledku za poslední roky dosáhlo rovněž mužské 
Áčko, které si dokázalo celou sezónu udržet stabilní vysokou herní úroveň, 
umístilo se na skvělém 2. místě tabulky a má šanci na postup do krajské 
soutěže. Mužům „B” se naopak letos nedařilo a skončili na předposled-
ním 8. místě. Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělé výkony a příjemné 
fotbalové zážitky. Rovněž díky fanouškům a rodičům za velkou podporu 
a se všemi se těšíme v září opět na našem hřišti.

Romana Blinková 

Vratislavický zpravodaj SPORT

Permanentky na Bílé Tygry v prodeji

JELÍNEK!

TYGRTYGR

STARŠÍ ŽÁCI JSOU ZLATÍ  

Zleva: Bergman P., Marčák M., Lehner D., Svoboda Š., Ševčík M., Mandinec D., 
Jakubec Š., Procházka M., Rejnart J., Kalka I., Torák N., trenér Kubrt J., Vild F., 
Vlach D., Kubrt J., Kubrt M., brankář - Moravec F.

Ženskou kategorii plaveckého závodu na 5 km O'style Cup, který se 
konal v neděli 24. června v sousedním Jablonci nad Nisou, vyhrála 
handicapovaná dálková plavkyně z Vratislavic Markéta Pechová. Za 
ne příliš příznivých povětrnostních podmínek, kdy voda měla 19°C 
a venkovní teplota byla pouhých 10°C, zvítězila v čase 1 hod. 31 min. 
Zlato si přivezla také z Mistroství ČR na 10 km v Plzni, na CzechMan 
Swim vybojovala bronz a v závodě Na Špince přes Špinku 
v Červeném Kostelci skončila sedmá.

(red)

VRATISLAVICKÁ PECHOVÁ SBÍRÁ 
JEDEN CENNÝ KOV ZA DRUHÝM
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