Kronika 2016
Úvod
I letošní rok byl bohatý na události u nás i ve světě.
Nejvýznamnějšími světovými událostmi byly Brexit (na konci června zažila Evropská unie šok,
když v referendu o setrvání Velké Británie v EU zvítězili zastánci odchodu z Unie) a zvolení
Donalda Trumpa novým americkým prezidentem.
V polovině července se oslavy Francouzů u příležitosti dobytí Bastilly změnily v horor poté, co
terorista za volantem kamionu vjel na promenádu plnou lidí a 85 jich zabil.
Jen den po masakru v Nice byla Evropa na nohou znovu, v Turecku se totiž část armády
pokusila v zemi o převrat a svrhnutí režimu autoritářského prezidenta Erdogana. Pučisté
ovšem neuspěli a v zemi následovaly obří čistky, při kterých byly zatčeny nebo z práce
vyhozeny desetitisíce lidí.
V srpnu se konaly v brazilském Rio de Janeiru 31. letní olympijské hry. Bylo to vůbec poprvé
v historii, kdy je pořádalo jihoamerické město.
O budoucnosti své země rozhodovali i Češi, a to v říjnu v krajských volbách a doplňovacích
volbách do třetiny Senátu. Jasným vítězem volebního klání se stalo ANO Andreje Babiše,
výrazně naopak oslabila TOP 09.
V Libereckém kraji byli nezpochybnitelným vítězem voleb Starostové pro Liberecký kraj. Pod
vedením hejtmana Libereckého kraje Martina Půty obhajovali třináct mandátů a získali jich
osmnáct.
V senátních volbách s 16 579 hlasy (80,18 %) jednoznačně zvítězil Ing. Michael Canov.

Počasí
Nejtypičtější pro počasí letošního roku, které se jinak nevymykalo z normálu, byly úporné letní
bouřky.
Náhlá bouřka doprovázená extrémně silným větrem udeřila začátkem července i ve
Vratislavicích nad Nisou. Způsobila značné hmotné škody. Kvůli vyvráceným stromům a
popadaným větvím, které na mnoha místech poškodily elektrické vedení, zůstaly stovky
domácností na několik hodin bez proudu. V lese nad rybníky směrem na Prosečský hřeben a
na opačné straně na cestě k Mojžíšovu prameni vítr vyvrátil přibližně osmdesát stromů.
Následky bouřky zaměstnaly kromě energetiků také pracovníky vratislavického technického
střediska a dobrovolné hasiče.
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Obyvatelstvo
Počet obyvatel ve Vratislavicích nad Nisou se v roce 2016 pohyboval kolem 8620. Narodilo se
106 dětí a zemřelo 73 lidí.
Žije tady mezi námi i několik významných osobností, které ve svých oborech dosáhly
republikové, evropské či světové úrovně.
V oblasti sportu to je například vratislavická rodačka Míša Kvapilová, která se spolu s Kristýnou
Kolocovou stala mistryní republiky v beachvolejbalu. Míša Kvapilová začala s Kristýnou
Kolocovou hrát teprve v dubnu, předtím úspěšně hrála německou bundesligu. Titul MČR v
beachvolejbalu byl tak skvělým završením jejich první společné sezóny.
Mezi naše dlouholeté obyvatele patří MVDr. Oldřich Matouch, kterému Světová organizace
pro zdraví zvířat (OIE) udělila v Paříži 22. května čestné ocenění za zásluhy v oblasti tlumení
vztekliny. Dr. Matouch se velmi zasloužil o realizaci kampaní proti vzteklině lišek za použití
návnad s kapslemi vakcinační látky. K vývoji, přípravě, testování a výrobě této vakcíny navíc
sám výrazně přispěl. Především díky důsledné vakcinaci se vzteklina na území ČR od roku 2002
prakticky nevyskytuje. Čestná ocenění uděluje OIE každoročně tři a jsou známkou
mezinárodního uznání odborníkům, kteří se vyznamenali vynikajícím vědecko-technickým a
organizačním přínosem v oblastech tlumení nákaz zvířat, ochrany pohody zvířat či ochrany
veřejného zdraví.
Také Ing. Zbyněk Nýdrle, vratislavický zastupitel a běžec maratonů, má co slavit. Běhání se
věnuje už od dětství. S maratony začal na vysoké škole a letos 18. září uběhl v Sydney svůj stý
závod. „Zhruba před dvanácti lety jsem si dal pět cílů. Uběhnout sto maratonů, zúčastnit se
všech šesti závodů prestižní série světových maratonů World marathon majors (Boston, New
York, Chicago, Londýn, Berlín, Tokio), absolvovat maratonský běh ve všech evropských zemích
západně od „železné opony“ a zároveň ve všech městech, kde se konaly letní olympijské hry
(mimo Moskvy). Posledním cílem bylo běžet maraton na všech kontinentech,“ upřesnil výčet
svých plánů vratislavický maratonec. Posledním závodem u protinožců tedy splnil dva cíle
naráz – byl to stý maraton a pátý kontinent.

Obecní záležitosti
Orgány městského obvodu pracovaly v roce 2016 téměř ve stejném složení jako loni. Ke
změnám došlo pouze na pozici tajemníka finančního výboru, kde Ing. Janu Cihlářovou,
odcházející do důchodu, nahradila od 1. 8. 2016 Ing. Jana Karbanová a Markéta Secká,
tajemnice Komise komunitního plánování, byla od 1. 7. 2016 z důvodu odchodu na mateřskou
dovolenou vystřídána Lenkou Kendžirovou.
Ve všech odborech městského obvodu pracovalo 12 úředníků, celkový počet zaměstnanců
městského úřadu byl 48 osob.
Patnáctičlenné zastupitelstvo se v roce 2016 sešlo na pěti jednáních.
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První zasedání zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve středu 17.
února v hlavním sále Kulturního centra 101010. Zastupitelům bylo ke schválení předloženo
celkem čtrnáct bodů. Kromě 1. rozpočtového opatření roku 2016 se zastupitelé věnovali
například záměru výstavby továrny v lokalitě „Zelené údolí“, ke kterému vyslovili nesouhlas.
Ke druhému řádnému jednání roku 2016 se zastupitelé sešli ve středu 20. dubna. Měli k
projednání celkem osmnáct bodů. Schválili zprávu o činnosti SDH Vratislavice nad Nisou v roce
2015 a zprávu o činnosti Policie ČR za rok 2015, kterou krátce okomentoval vedoucí obvodního
oddělení ve Vratislavicích npor. Mgr. Jiří Zavřel. Také bylo schváleno 2. rozpočtové opatření
roku 2016.
Třetí zasedání zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou se konalo ve středu 15.
června. Zastupitelé měli na programu sedmnáct bodů. Věnovali se například rozpočtovému
výhledu obce na roky 2017 – 2019 nebo plánu rozvoje městského obvodu v letech 2016 –
2020. Hostem červnového zasedání vratislavických zastupitelů byl primátor Statutárního
města Liberec Tibor Batthyány. Představitelům obce bylo předloženo 3. rozpočtové opatření
roku 2016, které krátce okomentoval místostarosta Vratislavic Ing. Jiří Mejsnar. Místostarosta
Mejsnar seznámil zastupitele také s výsledkem hospodaření obce v roce 2015. Vedení
Vratislavic se v loňském roce podařilo hospodařit se 14% přebytkem.
Patnáct bodů k projednání měli zastupitelé na čtvrtém jednání, které proběhlo 7. září. Bylo
schváleno 4. rozpočtové opatření roku 2016. Zastupitelé odsouhlasili výsledek hospodaření
obce za první pololetí roku 2016. Dalším projednávaným bodem bylo sloučení MŠ Tanvaldská
s MŠ Lísteček. Starosta Lukáš Pohanka přítomné seznámil s důvody, které vedly k tomuto
kroku.
Poslední páté jednání se uskutečnilo 16. listopadu 2016. Zastupitelé byli seznámeni s výroční
zprávou ZŠ Vratislavice, s náplní práce školské rady, s hodnocením školní kuchyně a s
přehledem o poskytnutých příspěvcích na obědy seniorům starším 70 let. Byly představeny i
výroční zprávy vratislavických školek. Hlavním projednávaným materiálem listopadového
zasedání byl rozpočet obce na rok 2017, který byl koalicí schválen. Následně bylo
zastupitelstvu předloženo 5. rozpočtové opatření a výsledky hospodaření za 1. – 9. měsíc roku
2016.

Péče o obyvatelstvo
V roce 2015 byly akce a aktivity vratislavických seniorů zahrnuty v jiné kapitole. Letos jsem se
rozhodla zpracovat toto téma v kapitole „Péče o obyvatelstvo“. Všechny akce jsou
připravovány a dotovány městským úřadem.
Říká se, že společnost je taková, jaká je úroveň její péče o seniory. V tomto ohledu jsou na tom
Vratislavice opravdu velmi dobře.
O seniory se především starají dvě komise, a to Komise komunitního plánování MO Vratislavice
nad Nisou a Komise sociální a zdraví. V roce 2016 připravily pro seniory bohatý program, který
je nejen pobavil, ale poskytl jim i mnoho užitečných informací.
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Byly to například přednášky místostarosty Ing. Jiřího Mejsnara o putování po Sýrii či po ostrově
„svobody“ Kubě.
Pan Kominík uspořádal přednášku o životě v africké Keni. Občan Vratislavic nad Nisou o této
zemi přednáší několikrát do roka a veškeré výtěžky z přednášek věnuje keňským chudým
dětem.
Lidé se mohli také zúčastnit nového kurzu s názvem „Trénuj mozek“. Bylo to deset lekcí, které se konaly
každé úterý v multimediálním sále KC 101010. Posláním kurzů trénování paměti je posílení její funkce
a ukázání různých technik pro zapamatování, uchování a vybavování informací.

Velmi cenná byla pro seniory otevřená beseda, která se uskutečnila v dubnu. Hosty besedy
byli Miroslava Palečková, předsedkyně krajské rady seniorů, Mgr. Pavel Svoboda, náměstek
primátora města Jablonec nad Nisou pro oblast humanitní a právní poradce, a Ing. Milan
Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR a místopředseda Rady seniorů ČR. Lidé se v průběhu
besedy obraceli na hosty s dotazy ohledně právní tématiky, sociálních záležitostí a
problematiky bydlení.
Pro pobavení bylo připraveno také mnoho akcí. Masopustní veselice pro seniory, oslava
Velikonoc, Mikulášská zábava.
V červnu a v září Komise komunitního plánování MO Vratislavice nad Nisou pozvala občany na
tradiční opékání buřtů v lesoparku. Vždy zajistila nejen občerstvení, ale i zábavu v podobě
hudebního představení skupiny „Danča band“.
Úřad myslel i na fyzickou kondici seniorů. Vybudoval pro ně fitpark s venkovními cvičebními
stroji, na kterých si mohli procvičit svaly, zlepšit pohyblivost kloubů a celkově zregenerovat
organismus v krásném prostředí zámeckého parku. Dvakrát týdně byl k dispozici kvalifikovaný
trenér, který na místě pomohl seniorům se správnou technikou cvičení.
Městský úřad dlouhodobě podporuje aktivity v Domě pro seniory, proto se tam mohl
uskutečnit desetihodinový taneční kurz, který vedl Petr Veleta.
V dalším projektu nazvaném Sportovní hry seniorů 2016 si senioři změřili síly v různých
disciplínách s lidmi z jiných domovů.
MO Vratislavice nad Nisou i v roce 2016 nadále poskytoval službu Vratislavice Expres, v jejíž
databázi je na 120 občanů, kteří pravidelně službu využívají. Letos vedení obce rozhodlo o
rozšíření cílové skupiny, které je služba určena. Jako první v Libereckém kraji nabídlo možnost
využít přepravu mikrobusem maminkám s dětmi do 7 let za účelem návštěvy lékaře,
rehabilitace či nemocnice.
Mezi další služby obyvatelstvu patří zavedení bezkontaktních platebních terminálů na
pokladnách městského obvodu a KC 101010, které občanům umožňují snadnější placení
poplatků nebo nákup vstupenek.
Už přes rok MO zajišťuje bezplatné umístění i svoz popelnic na biologický odpad na území
Vratislavic nad Nisou. Tato služba byla i letos pro občany zcela zdarma.
V roce 2016 opět fungovala právní poradna. Úřad MO Vratislavice zdarma nabízel místním
občanům odbornou konzultaci právního zástupce ve všech oblastech práva.
Bez poplatků mohli vratislavičtí obyvatelé využívat také bytové a sociální poradenství.
Velmi vstřícně se městský obvod choval i k mladší generaci. Opět přispíval 1000 Kč měsíčně
rodičům, jejichž děti se nepodařilo umístit do mateřských škol ve Vratislavicích, a využívali tak
soukromé mateřské školy. Není to sice běžná praxe v ostatních obcích, ale takto se alespoň
částečně kompenzovaly náklady rodičům, pro jejichž děti nebyla v našich školkách dostatečná
kapacita.
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Stejně MO podpořil děti, které se zúčastnily příměstských táborů. Mohly si podle zájmu vybrat
tábor „Vědecké léto“, tábor pro „Mimoně“ a „Hobity“ či sportovní tábor „Sportkids“.
Pan starosta Lukáš Pohanka měl v roce 2016 několik milých povinností.
V lednu přivítal téměř třicet nových občánků Vratislavic.
V červnu se v obřadní síni vratislavické radnice rozloučil se žáky devátých tříd místní základní
školy. Loučení se školou se letos konalo poprvé, ale je v plánu udělat z této akce v příštích
letech další příjemnou tradici.
I studenti posledního ročníku Střední umělecké školy ve Sladovnické ulici dorazili na začátku
června do obřadní síně vratislavické radnice, aby si slavnostně převzali svá maturitní
vysvědčení.
Také děti ze všech pěti prvních tříd vratislavické základní školy navštívily na konci školního roku
KC 101010, aby panu starostovi a řediteli školy ukázaly, jak se během roku naučily krásně číst.
Jako odměnu obdrželi malí čtenáři humornou knížku Knihožrouti.
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 Pohanka věnoval každému ze 116 předškolních dětí hedvábný polštářek s jejich
jménem a s natištěným obrázkem.
S dětmi všech mateřských škol se setkal ještě jednou, a to během vánočních besídek, aby jim
předal vánoční kalendáře.

Hospodaření obce
Rozpočet na rok 2016 původně počítal se schodkem 25 568 000 korun. Díky příznivému vývoji
na příjmové straně rozpočtu byla na konci roku skutečná výše schodku 10 200 000 Kč.
Nejvyššími položkami na straně výdajů byly tyto investice:
hřiště u základní školy
hřiště Sportovního areálu Na Rozcestí
vykoupení domu fary
lávka u Intexu
technika TS
ZŠ investiční transfer

5 897 000 Kč
4 483 000 Kč
4 513 940 Kč
2 872 000 Kč
2 981 276 Kč
2 800 000 Kč

V roce 2016 byla vyhlášena dotační výzva z Kulturního a Sportovního fondu. Rada městského
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém zasedání 4. dubna 2016 schválila rozdělení
finančních dotací. Žadatelům byly přiznány dotace ve výši 430 tisíc korun.
Finanční dotace směřovaly především k organizacím, které dlouhodobě pracují s dětmi,
mládeží či seniory a podílejí se na společenském, kulturním a sportovním dění v naší obci.
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Výstavba a úprava obce, doprava a spoje
I v roce 2016 se ve Vratislavicích nad Nisou budovalo, opravovalo, rekonstruovalo, instalovalo,
zvelebovalo. Tady je výčet těch nejdůležitějších prací, které byly realizovány.
Hřiště u ZŠ Vratislavice prošlo během léta rozsáhlou rekonstrukcí. Školáci se po prázdninách
dočkali upraveného fotbalového hřiště o rozměrech 43 m x 27 m s novým umělým trávníkem,
na kterém lze hrát i volejbal a basketbal. Součástí modernizace sportoviště byla i celková
výměna vnějšího oplocení, nové zábrany a sítě za oběma brankami, výměna umělého
osvětlení, přibyly streetové basketbalové koše, dvě atletické rovinky a doskočiště s krátkou
dráhou na skok do dálky.
V budově základní školy byly kompletně zrekonstruovány dívčí toalety u tělocvičny a byla
zrenovována sociální zařízení v přízemí hlavní budovy a v prostoru školičky.
V MŠ Tanvaldská se provedly stavební úpravy zabraňující pronikání vlhkosti do sklepa a děti
dostaly novou dřevěnou prolézačku v podobě hradní věže. Po červencové přívalové bouřce
bylo také nutné opravit střechu nad kuchyní MŠ Lísteček, do které zatékalo.
Na začátku srpna skončila oprava hojně využívaného fotbalového hřiště ve Sportovním areálu
Na Rozcestí. Protože je hřiště celoročně zatěžované, bylo nutné obnovit původní povrch z roku
2009, který byl zejména na exponovaných plochách na hranici životnosti. Fotbaloví nadšenci
se dočkali umělého trávníku III. generace s výškou 60 mm, který je položen na měkké pružné
podložce. Technické parametry nového povrchu nyní odpovídají předpisu Fotbalové asociace
ČR.
Po sedmi měsících od zřícení mostu u Intexu byla dokončena stavba nové lávky přes Nisu. Na
místě původního mostu teď stojí nová lávka s ocelovou mostní konstrukcí usazenou na
betonových podpěrách. Lávka je téměř třicet metrů dlouhá a tři metry široká. Tuto stavbu od
počátku provázely různé komplikace. Jednou z nich byly nevyjasněné majetkové vztahy. Most
vlastně nikomu nepatřil. Obec se v rámci péče o své občany této investice ujala. Po vyřízení
všech formalit bude most nadále v jejím majetku.
Nový asfaltový povrch byl položen v ulici Náhorní až po křižovatku s ulicí Dřevařskou, následně
i na úseku po křižovatku s ulicí Tanvaldskou. Byly provedeny celoplošné opravy povrchů
komunikací také v ulicích Na Břehu, Nad Strání, Za Tratí a dokončena poslední etapa v ulici
Zavřená.
Vedení Vratislavic vyhovělo přání občanů a na konci června opravilo silnici vedoucí okolo
hřbitova k mostu přes silnici I/14 směrem k pivovaru. Na téměř půlkilometrovém úseku byl
položen nový asfaltový povrch a komunikace byla rozšířena na 3,5 m. Silnice, která se stala
značně frekventovanou spojnicí mezi sídlištěm a Tanvaldskou ulicí, byla příliš úzká a v
nevyhovujícím stavu s množstvím děr. K celkové opravě bylo nutné přistoupit především kvůli
zajištění dostatečné bezpečnosti projíždějících vozidel i chodců.
Také mnoho metrů chodníků prošlo obnovou. Byl to například chodník podél Rochlické ulice
směrem ke křižovatce s ulicí Tanvaldskou, který byl již několik let ve velmi neuspokojivém
stavu.
Místo vyšlapané pěšinky v trávě, po které si lidé často zkracovali cestu k vratislavickému
nádraží, byl v ulici Dlouhomostecká vybudován dlážděný chodníček.
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Aby bylo maximálně zajištěno bezpečí dětí vznikl nový chodník vedoucí od hlavního vstupu do
KC 101010 přímo k přechodu u základní školy.
I v letošním roce fungovalo koupaliště Sluníčko ke spokojenosti nejen vratislavických občanů.
Menší návštěvnost zavinilo velmi nestálé a střídavé počasí. Návštěvníci se po loňské kompletní
rekonstrukci sociálního zařízení v blízkosti bazénů dočkali nových toalet i v prostorách horní
restaurace u beachvolejbalového hřiště.
Protože ve Vratislavicích mají chovatelé téměř osm set evidovaných psů a jejich počet rok od
roku roste, rozhodlo se vedení obce vybudovat zbrusu nový park určený pro jejich výcvik.
Speciální cvičiště o rozloze 2500 m2 vzniklo na louce v blízkosti fotbalového hřiště TJ Jiskra
Vratislavice nad Nisou.
Představitelé městského obvodu se stále starají o to, aby zámecký park v centru obce byl
krásným místem odpočinku pro vratislavické občany. V roce 2016 v něm bylo pokáceno
několik poškozených stromů a vysazeny stromy nové. Protože se na cestách během deštivého
počasí často tvořilo bláto a louže, bylo kompletně vyměněno podloží a vytvořeny drenáže,
které zamezily zadržování vody.
Protože v dlouhodobé koncepci MO je pokračovat v úpravě i jiných veřejných míst,
revitalizovala se další klidová zóna ve Vratislavicích, a to parčík u lékárny. Kromě výsadby
rostlin a úpravy cest zde byla vyčištěna také historická studna.
Po úspěšné úpravě okolí vratislavického kostela Nejsvětější Trojice v předcházejícím období se
letos pokračovalo i v této lokalitě. Prostor za kostelem byl propojen s chodníčkem vedoucím
od sjezdu k Intexu až k parku u tramvajové zastávky a doplněn lavičkami. Vznikla zde nová
perková cesta spojující oba parčíky. Cílem této úpravy bylo vytvoření dalšího příjemného
odpočinkového místa a zpřístupnění dříve nevyužívaného prostoru za kostelem veřejnosti.
Po dvouleté rekonstrukci se veřejnosti otevřely dveře domu č. p. 38 v Tanvaldské ulici, kde se
3. září 1875 narodil světoznámý automobilový konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen
Ferdinand Porsche. Objekt koupila v roce 2011 společnost ŠKODA AUTO a v roce 2016 se rodný
dům F. Porsche dočkal původní podoby. Exteriér domu opravdu věrně odpovídá tehdejšímu
stavu. Byly zachovány i veškeré původní stavební prvky. Uvnitř objektu byla nainstalována
expozice, která návštěvníkům ukazuje inženýrské umění osobností pocházejících z tohoto
regionu i blízkého okolí a poukazuje na zdejší průmyslovou tradici. Těžištěm výstavy je
inženýrský a konstruktérský duch Ferdinanda Porsche.
V souvislosti s otevřením nové expozice v rodném domě Ferdinanda Porsche rozhodla Rada
MO Liberec – Vratislavice nad Nisou opět umístit na příjezdové cesty do Vratislavic cedule,
které informují návštěvníky naší obce, že Vratislavice jsou rodištěm tohoto světoznámého
automobilového konstruktéra.
Život vratislavickým občanům letos komplikovala velice hustá doprava zejména v Tanvaldské
ulici, která byla důsledkem stavby nové silnice v úseku od kruhového objezdu na Kunratické
směrem do Jablonce nad Nisou. Uzavírka na této trase začala 29. března 2016 a měla by
skončit v květnu 2018. Objížďka z velké části vede přes Vratislavice. V souvislosti s touto
skutečností se vratislavičtí radní rozhodli na vlastní náklady vybudovat nasvícení nad přechody
na křižovatce ulic Tanvaldská a Rochlická i u kostela.
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Osvětlení se zlepšilo i na sídlišti Zámecký vrch. Třináct lamp mezi panelovými domy bylo
nahrazeno moderními výkonnějšími svítidly a bylo položeno nové zemní vedení.
Rekonstrukce odstranila časté výpadky v této oblasti a instalace úsporných lamp s nízkou
spotřebou energie zároveň přinesla snížení nákladů na veřejné osvětlení.

Veřejný a kulturní život, školství a sport v obci
Kulturní život ve Vratislavicích byl v roce 2016 velmi pestrý. Občané mohli navštívit mnoho
kulturních a zábavních akcí. Většina z nich se odehrávala v Kulturním centru 101010, v jeho
atriu nebo sousedním parku. Kulturní centrum není pouze dějištěm pravidelných divadelních
představení, koncertů nebo pohádek pro děti. Je to unikátní variabilní prostor, který
uspokojuje i nejnáročnější požadavky pro pořádání módních přehlídek, tanečních show, plesů
apod.
Divadelní představení
Beznadějně vyprodána byla téměř všechna divadelní představení a v roce 2016 se opravdu
bylo na co dívat. Hned v lednu mohli diváci vidět Africkou královnu, ve které excelovala dvojice
oblíbených českých herců Linda Rybová a Hynek Čermák. Oba se velmi pochvalně vyjadřovali
o vratislavickém divadle. HČ: „ Skvělé! Krásné divadlo. Má to tu genia loci.“ LR: „ Já mám
hrozně ráda architekturu jako takovou. Zajímám se o ni a něco podobného se vidí málokdy!“
V tomtéž měsíci opanovala jeviště hudební retrokomedie Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře
Zločin v Posázavském Pacifiku.
Ondřej Vetchý, Jaromír Dulava, Michal Dlouhý pobavili diváky v představeních Velká zebra
aneb jakže se to jmenujete a Válka Roseových.
Na začátku června přijeli s představením Musíme si pomáhat známí čeští herci Lenka
Vlasáková a Jiří Macháček.
V říjnu přichystalo vratislavické KC 101010 pro diváky opravdovou divadelní lahůdku. Se svou
one woman show Shirley Valentine se představila Simona Stašová. Populární česká herečka v
komedii o ženě prožívající krizi středního věku předvedla téměř tři hodiny skvělé zábavy, ale
zároveň i hlubokého citu.
Důvodem, proč zde zmiňuji pozoruhodnou hudební inscenaci Divadla Na zábradlí Velvet Havel,
není pouze to, že je ověnčena několika cenami divadelní kritiky, ale hlavně to, že postavu
prvorepublikového bonvivána Miloše Havla ztvárnil vratislavický rodák Petr Jeništa.
Milovníci talk show si mohli poslechnout vyprávění Haliny Pawlowské či Karla Šípa a Josefa
Náhlovského.
A co hudba?
Písničky nejslavnější francouzské šansoniérky všech dob v podání Marie Kučerové zazněly
v kavárně KC 101010. Zájem byl tak obrovský, že pořadatelé museli v komorních prostorách
kavárny uspořádat koncerty dva.
Byli jsme poctěni i vystoupením Lubomíra Brabce, jednoho z nejvýznamnějších koncertních
kytaristů.
Své první vystoupení zde měl Marek Ztracený, držitel Českého slavíka za objev roku, Honza
Nedvěd, Eva Pilarová, Lenny, Jiří Schmitzer.
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V pátek 2. září se barokním interiérem kostela Nejsvětější Trojice nesly tóny houslí předního
českého houslisty Pavla Šporcla. Virtuóz světového renomé přijel do Vratislavic s programem
„Pocta Pagininimu“. Hostem nezapomenutelného koncertu byl talentovaný jedenáctiletý
houslista z Liberce Daniel Matějča. Jedinečnému programu ve vratislavickém kostele přihlíželo
téměř tři sta diváků.
Státní svátek 17. listopad jsme oslavili třemi skvělými koncerty. Během jednoho večera
vystoupili v KC 101010 David Koller, Hentai Corporation, Vladimir 518 a Mike Trafik.
Přednášky
Ti, kteří rádi poslouchají nevšední zážitky cestovatelů, mohli navštívit celou řadu zajímavých
přednášek. Za všechny jmenujme Cestou necestou – Femundlopet 2016. Vyprávěla musherka
Jana Henychová, první Češka, která se svými psy dokončila nejnáročnější evropský závod
Finnmarkslopet v Norsku. Jedná se o nejsevernější a třetí nejdelší závod psích spřežení na
světě.
Další zajímavá žena Dominika Gawliczková mluvila o expedici žlutých Trabantů do Austrálie,
Východního Timoru, Indonésie, Malajsie, Kambodže, Laosu, Bangkoku.
Knihovna
Vratislavická knihovna se stala pevnou součástí života našich obyvatel. Je hojně navštěvována
lidmi jakéhokoliv věku. Pro knihy sem chodí všichni, od žáků základní školy až po seniory. Z
důvodu velkého zájmu o výpůjčky knih byla od 1. ledna 2016 rozšířena provozní doba
knihovny.
Jako každý rok se naše knihovna svými aktivitami připojila k celostátní akci Březen – měsíc
čtenářů.
10. 3. 2016 - Den otevřených dveří
17. 3. 2016 - Den on-line katalogu
Na březnové akce navázalo již sedmé Odpoledne s Andersenem.
Ve středu 11. května proběhla v knihovně tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.
Letošní rok se vybralo rekordních 5006 Kč.
Knihovna Vratislavice se také připojila již k 20. ročníku celostátní akce Týden knihoven, který
probíhá od 3. do 10. října. Hlavní téma Týdne knihoven je „Braňte knihu!“
V předvánočním čase proběhla akce Adventní tvoření s knihovnou.
.
MC Kamínek
Setkávání MC Kamínek se konala každé pondělí, úterý a čtvrtek. Letos byla do programů
zařazena i „angličtina pro děti hravou formou“, kterou vedla Klára Aycox. Mateřské centrum
letos rozšířilo své aktivity o kreativní večery pro maminky. Kromě pravidelných programů MC
uspořádalo i několik zajímavých přednášek, jejichž tématy byly „Výchova v každodenním
životě rodiny“, „Motivace a odměňování, kázeň a trestání “, „Správná manipulace
s miminkem“, „První pomoc dětem“ či „Komunikace s dětmi“.

V roce 2016 se čtenáři Vratislavického zpravodaje rozloučili s velmi oblíbenou historickou
přílohou, která byla společným dílem pana JUDr. Marka Řeháčka a výtvarníka Petra Ferdyše
Poldy.
Dlouhých osm let byla vytvářena a ve Vratislavickém zpravodaji na pokračování zveřejňována.
Zabývala se historií krajiny mezi Císařským kamenem a Prosečským hřebenem. Výsledkem je
9

dílo ve svém rozsahu úctyhodné a v rámci kraje neobvyklé – téměř sedm set stran textu s
řadou originálních ilustrací. U zrodu této sedmisetstránkové vlastivědy stála myšlenka bývalé
starostky Vratislavic nad Nisou Mgr. Vladimíry Hoření aktualizovat a znovu vydat starší
vlastivědné texty o městském obvodu.

Akce
Ke každoročním tradičním akcím, o kterých se rozepíšu později, se v roce 2016 přidaly i
některé nové počiny.
VRATISLAVICKÉ DIVADELNÍ LÉTO
Fanoušci divadla a milovníci romantické atmosféry si na přelomu června a července přišli ve
Vratislavicích na své. V atriu KC 101010 pro ně byla přichystána série divadelních představení
pod širým nebem. V rámci Vratislavického divadelního léta byly k vidění komedie i dramata,
díla světových klasiků i studentské divadlo.
Tamtéž se 9. července uskutečnil první ročník multižánrového hudebního festivalu VRAŤÁK.
Divákům se pod širým nebem představilo osm skupin převážně z libereckého regionu.
Tahákem festivalu byli například funkoví Hitfakers nebo liberecká kapela Těla, která se na
hudební scéně pohybuje už téměř čtvrt století.
Ve druhé polovině srpna navštívila Vratislavice delegace z belgického města Chapelle-lezHerlaimont. Skupinu deseti mládežníků a šesti dospělých zastupoval místostarosta Bruno
Scala. Důvodem jejich návštěvy bylo navázání mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže,
sportu a turismu.
Vratislavická zauhlovací a vodárenská věž se v sobotu 10. září zcela poprvé stala součástí Dnů
evropského dědictví. Akce s názvem Zažij Vratislavice jinak, kterou organizoval spolek
AvantgArt, přivítala desítky zájemců o kulturu v obci.
Cílem pořadatelů ROCKOVÉHO SPORTOVNÍHO PLESU je udělat z této události tradici. Zdá se,
že se jim to daří. Ples se konal již podruhé a navštívilo ho přes 200 lidí.
REPREZENTAČNÍ PLES Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou a vratislavické
základní školy se tradicí už stal. Jeho šestý ročník se uskutečnil v pátek 12. února. Dorazilo na
340 hostů.
V sobotu 19. března se v atriu KC 101010 sešly zhruba čtyři stovky návštěvníků na tradičním
vítání svátků jara VRATISLAVICKÝCH VELIKONOCÍCH. Součástí akce byl nabitý doprovodný
program, velikonoční trh, burza knih, tvořivé dílničky a soutěže pro děti.
Už od pohanských dob je PÁLENÍ ČARODĚJNIC na konci dubna tradičním rituálem, kterým se
definitivně loučíme se zimou. Také ve Vratislavicích se poslední dubnovou sobotu sešly stovky
lidí, aby v lampionovém průvodu prošly lesoparkem až k hranici, na které pak symbolicky
upálily čarodějnice. Vyvrcholením oblíbené akce byl tradiční filipojakubský ohňostroj.
DĚTSKÝ DEN. Poslední květnová sobota patřila ve Vratislavicích už tradičně dětem, na které v
parku čekal vodník Vráťa, aby je provedl českou pohádkou. Není proto divu, že se to na oslavě
pohádkovými bytostmi jen hemžilo. Bavit se přišlo více než šest set dětí. Projekt byl finančně
podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.
V pátek 17. června místostarosta Ing. Jiří Mejsnar přivítal vílu Nisu i s její vodní družinou. Na
hřišti U Kina proběhlo předání stuhy, podpis do Deníku poselství a krátké občerstvení.
Historicky nejvyšší počet návštěvníků zavítal v sobotu 20. srpna do zámeckého parku na
jednadvacáté VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI. Více než šest tisíc lidí do Vratislavic přilákalo nejen
krásné letní počasí, ale především nabitý kulturní program, který vyvrcholil koncertem popové
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skupiny Slza a rockových Wohnoutů. Všechny návštěvníky slavnostně přivítal starosta
Vratislavic Lukáš Pohanka, který na podium pozval i kandidáta do Senátu ČR, současného
starostu Chrastavy, Ing. Michaela Canova.
Letošní Vratislavické slavnosti byly výjimečné, ať už počtem návštěvníků, krásným letním
počasím nebo kvalitou programu.
Představení nové módní kolekce návrhářky BEATY RAJSKÉ ve Vratislavicích už neodmyslitelně
patří k závěru prázdnin. Světoznámá oděvní designérka letos zavítala do naší obce už popáté.
Na vrcholnou společenskou akci sezony dorazilo ve čtvrtek 25. srpna přes pět set lidí.
Adventní čas u nás ve Vratislavicích vždy začíná slavnostním ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO
STROMEČKU. O neopakovatelnou atmosféru poslední listopadové soboty se svým milým
vystoupením opět postaraly vratislavické děti. Novinkou byl vyřezávaný dřevěný betlém, který
pro tuto příležitost vytvořil Ondřej Marčák z Vratislavic.

Sport
Všichni, kteří holdují sportu, mají ve Vratislavicích mnoho možností. Ve Vratislavickém
zpravodaji si zájemci mohli prohlédnout nabídku všech sportovních aktivit pro veřejnost.
Vybral si opravdu každý, od těch nejmenších až po seniory.
Kromě tradičních sportovních míst, jimiž jsou dvě tělocvičny v budově ZŠ, Sportovní areál Na
Rozcestí, sokolovna i hřiště TJ Jiskra Vratislavice či bývalý areál Intexu, byly pro občany
upraveny například lyžařské tratě. Byly vhodné pro všechny věkové a výkonnostní kategorie.
Zhruba 5 km lyžařských tratí si bohužel příznivci bílé stopy letos moc neužili, protože zima jim
nepřála.
Během celého roku se konala různá sportovní klání. Za všechny jmenujme alespoň následující.
V sobotu 18. června na louce pod rušičkou proběhl SPORTOVNÍ DEN. Na 200 návštěvníků
přihlíželo řadě zajímavých sportovních výkonů, např. exhibičnímu utkání malých nadějí z
fotbalového oddílu TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou, vystoupení Aerobic Clubu BBS, ukázce
smíšených bojových umění v podání borců z MMA Liberec nebo zkrácené verzi soutěžní
sestavy v požárním sportu, kterou předvedli mladí vratislavičtí hasiči.
Poslední červnový víkend byl ve vratislavickém Sportovním areálu Na Rozcestí věnován
tradičním fotbalovým turnajům „O POHÁR STAROSTY VRATISLAVIC“. Na hřišti se potkalo 8
seniorských a 6 mládežnických týmů.
V sobotu 17. září se tamtéž konal druhý ročník rekreačního rodinného běžeckého závodu
s názvem KAISER JOSEF 2016. Trasa závodu vedla ze sportovního areálu, přes Mojžíšův pramen
(cíl juniorské kategorie), až pod rozhlednu na Císařském kameni. Každoročně je ve spolupráci
s Klubem cyklistů vratislavického pivovaru možné absolvovat závod Kaiser Josef i na kole.
Závod má i svou cyklistickou část. Patnáctikilometrovou trať letos absolvovalo více než 30
jezdců.
Pod hlavičkou TJ Jiskra Vratislavice pracovalo několik úspěšných sportovních oddílů. Jedním
z nich je například oddíl gymnastický.
Během roku 2016 se členská základna oddílu gymnastiky měnila. Ke konci roku 2016 měla 32
děvčat ve věku 5 – 16 let. Na závodech dívky soutěžily v pěti věkových kategoriích. Zúčastnily
se všech tradičních soutěží. Stěžejní pro ně však každoročně je třístupňový postupový závod
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v gymnastickém čtyřboji zakončený republikovým finále, na kterém gymnastky z Vratislavic
nechyběly posledních 10 let.
V devíti soutěžích, ve kterých se dívky v roce 2016 prezentovaly, získaly 31 medailí.
Oddíl trénuje na gymnastickém nářadí v tělocvičně TJ Jiskra.
Dalším oddílem TJ Vratislavice jsou fotbalisté.
Dospělí hráči zakončili sezónu okresního přeboru 2015/2016 na krásném 3. místě a v polovině
sezóny 2016/2017 figurují na 7. příčce. Trenér Daniel Vlk dával příležitost mladým hráčům a
mužstvo stavěl především na odchovancích. TJ Jiskru reprezentovalo i B mužstvo, které hrálo
III. třídu, dorostenci v krajském přeboru, starší žáci a mladší žáci v okresním přeboru, starší
přípravka a mladší přípravka se účastnila turnajů organizovaných OFS. Velkou zásluhu na
úspěšných aktivitách TJ Vratislavice nad Nisou má předseda Ing. Tomáš Nejdl.
Mezi nejlepší mladé beachvolejbalisty v kraji patřili v roce 2016 hráči klubu Beach Volley
Vratislavice nad Nisou. Tento klub je zaměřený na mládež, amatéry a veřejnost se zájmem
trénovat a hrát beachvolejbal nebo volejbal. Klub vznikl na jaře 2009 z iniciativy Mgr. Jana
Kvapila (bývalý profesionální volejbalový hráč a reprezentant ČSSR, nyní učitel na ZŠ
Vratislavice). Letos už měl klub 3 kategorie pro mládež, ve kterých sportovalo 106 dětí.
Klub provozuje 3 kurty pro plážový volejbal u ZŠ a jeden kurt na koupališti.

Školství
Zápis do prvních tříd se letos konal ve třech termínech. Každý rok se počet žáků na naší základní
škole zvyšuje a podle dostupných demografických prognóz bude nárůst pokračovat. Letos
nastoupilo 109 dětí do pěti prvních tříd. Abychom je mohli umístit, museli jsme přestěhovat
tři oddělení družiny do nových prostor a rozšířit tak i počet míst ve školní družině. Díky velké
finanční podpoře městského úřadu mají děti nově upravené prostory v budově vratislavické
fary.
OCENĚNÍ PEDAGOGŮ PRO JARMILU ŠLAICHOVOU Z VRATISLAVICKÉ ŠKOLY
V rámci Dne učitelů byla 30. března za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost
vyznamenaná Mgr. Jarmila Šlaichová ze Základní školy Liberec – Vratislavice nad Nisou.
Ocenění pedagogických pracovníků Libereckého kraje proběhlo na slavnostním předání na
krajském úřadě za účasti hejtmana, politických představitelů a pedagogů z celého kraje. Paní
učitelka Šlaichová působí na naší škole celou dobu své pedagogické kariéry, tedy více než 30
let.
SCHRÁNKA DŮVĚRY Základní škola ve Vratislavicích nově zřídila schránku důvěry. Bude
pracovat jako internetová poradna, kterou mohou anonymně využít všichni žáci, kteří chtějí
upozornit na problémy, nevědí si rady s jakoukoli starostí, cítí se ohroženi nebo svou radost či
trápení potřebují jenom někomu svěřit.
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RYCHLEJŠÍ INTERNET NA ZŠ
Od 5. 9. 2016 je škola připojena na optický kabel, čímž se zvýšila rychlost přenášených dat. Žáci
a učitelé tak mají rychlejší odezvu na svou práci s internetem.
Žáci základní školy se aktivně účastnili uměleckých i sportovních soutěží.
V únoru proběhlo již potřetí školní kolo celostátní recitační přehlídky Dětská scéna. Recitovat
přišlo 33 dětí z 1. – 6. tříd.
V květnu se žáci navštěvující dramatický soubor Barbuchy pod vedením paní učitelky
Zahradníkové zúčastnili soutěže s názvem Dlouhomostecké divadelní hrátky. Bojovalo zde 10
divadelních souborů z Liberce a okolí a své výkony předvedly ve 13 představeních. I přes
velikou konkurenci dokázaly Barbuchy se svým představením Kuchař Sam a mořské panny
porotu zaujmout tak, že získaly krásné 2. místo.
Tradiční sportovní akcí je lyžařský výcvik. I přes jarní počasí a teploty, které letošní zima
zpočátku nabízela, naši žáci začátkem ledna 2016 našli v Peci pod Sněžkou podmínky, které
jim umožnily úspěšné absolvování lyžařského výcviku. Kurzu se zúčastnilo celkem 28 žáků, z
toho byly dvě třetiny úplně začínajících snowboarďáků (15) a lyžařů (4).
Letos nově se uskutečnil sportovní kurz osmých tříd. Skvělé zázemí žákům poskytl penzion
Artur v Janově nad Nisou. Koupelny i televize na pokojích, fungující wi-fi, skvělá strava a
perfektní sportoviště všude v okolí byly základem zdárného průběhu kurzu. Děti si vyzkoušely
střílení z luku a ze vzduchovky, foukání na cíl, běhání do vrchu i do schodů, sjíždění plechovým
korytem bobové dráhy, prolézání řeky v rámci canyoningu, zdolávání nízké lanové překážky,
boulderování. Všech 38 dětí potvrdilo skvělou akci.
Ve středu 2. března proběhlo finále silového trojboje druhého stupně. Soutěžilo se ve třech
disciplínách: přeskoku švihadla, klicích a leh-sedech, vše za 2 minuty. Nejvšestrannější
sportovkyní se stala Lucka Zelenáková z VIII. A.
V dubnu se ve Sportovním areálu Na Rozcestí uskutečnilo základní kolo fotbalové soutěže
Mc Donald´s Cup mezi libereckými školami. Oba naše týmy si odnesly vítězství.
Žáci vratislavické základní školy Matěj Zummer a Matyáš Tomín se pravidelně umísťují na
předních místech v závodech capoeiristů. Na mistrovství ČR se Matěj Zummer radoval
z celkového prvenství a Matyáš Tomín z bronzové příčky. Ve finále 4. ročníku mistrovství
v capoeiře LIBEREC OPEN oba obsadili druhé místo.
Pro jiné žáky byl výjimečný říjen. S hrdostí a pýchou si byli osobně převzít hezké ceny a diplom
za třetí místo ve sportovní soutěži „HEJTMANŮV POHÁR“.
Během roku se uskutečnilo mnoho školních akcí. Jmenujme např. projekty „Cesta do pravěku“,
„Pirátská škola v přírodě“, „Týden v Bradavicích“, harmonizační dny třídních kolektivů,
Kravatový den, Crazy den….
Rodičům se děti představily třikrát.
Na Jarním koncertu dětí ZŠ vystoupily hudební kroužky fléten, kytar a hudební sbor Blešky.
Novinkou tohoto koncertu bylo využití projekce pro promítání obrázků a fotek k daným
písním.
V červnu proběhla poprvé pro rodiče Akademie dětí ZŠ Vratislavice. Vystoupení si připravily
děti z prvního stupně. Pro velký počet dětí, a tedy i rodičů, musel být program rozdělen do
dvou částí.
A potřetí na vánočním koncertě, který se konal v kostele Nejsvětější Trojice ve Vratislavicích.
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Skvělým počinem žáků šestých tříd bylo zasazení vlastního památečního stromu v lesoparku.
Tato obnovená tradice má žákům připomínat jejich školní léta.
I o prázdninách 2016 se vydala skupina dětí z naší školy do malebného francouzského
městečka Chatillon sur Indre. V rámci projektu Europe en Berry Touraine nás zde
reprezentovala děvčata taneční skupiny Maestro Motion.
Také všechny mateřské školy celý rok 2016 pilně pracovaly. Děti absolvovaly velké množství
zajímavých akcí a projektů.
Je nutné zmínit dvě významné události, které se týkaly mateřských škol ve Vratislavicích.
Tou první byly 40. narozeniny MŠ Sídliště. V říjnu uplynulo 40 let od otevření mateřské školy
na sídlišti ve Vratislavicích nad Nisou. Stavba v roce 1976 vznikla ve spolupráci Pozemních
staveb, školského odboru a rodičů – brigádně se v té době odpracovalo 1 800 hodin. Nová
školka tehdy přivítala 70 dětí ve dvou odděleních. Od té doby prošla mnoha organizačními i
stavebními změnami a v letošním roce poskytovala vzdělávání 112 dětem. Toto její slavné
výročí všichni společně oslavili krátkým kulturním pásmem v KC Vratislavice 101010.
Tou druhou je odchod Ivy Muzikářové z místa ředitelky MŠ Tanvaldská. Během čtyřiceti let jí
pod rukama prošly dvě generace Vratislavičáků. Děkujeme Ivě Muzikářové za její celoživotní
péči o vratislavické děti.
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