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ÚŘEDNÍ HODINY

VRATISLAVIČÁCI,

Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

podtitul tohoto vydání zpravodaje by klidně mohl
být „zaměřeno na děti“. Samozřejmě neopomíjíme
všechny další oblasti a na následujících stránkách se
o tom můžete přesvědčit. Nicméně příchod letošního
školního roku s sebou nese dokončování hned tří
významných investičních akcí, které jsou určeny
právě pro Vaše ratolesti.

pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00
úterý, čtvrtek a pátek:
na základě domluvy

KONTAKTY:

Největší z těchto akcí je bezesporu výstavba nové
mateřské školy v lokalitě Nová Ruda. Tam v tuto chvíli probíhají dokončovací práce tak,
aby mohla školka od října přivítat až 50 dětí.
Vzhledem k tomu, že poptávka po umístění vratislavických dětí do mateřských škol stále
stoupá, navýšili jsme také kapacitu mateřské školy Lísteček. Nově vybudovaná nástavba
umožní jednak přijmout dalších 12 dětí a zároveň doplnila školce potřebné sociální zázemí,
které zde chybělo.
Poslední akcí, kde se vše připravuje na dokončení, je navýšení kapacity základní školy.
Nástavba nad částí školy, kde je umístěna školní jídelna, nabídne pět zbrusu nových tříd.
Navazuje na úpravy, které byly zrealizovány již před prázdninami, kdy byly zrenovovány
prostory dílen, kuchyňky a vybudováno sociální zařízení.
V oblasti volnočasových aktivit jsme postupně doplnili dětské hrací prvky v Parku Nové
Vratislavice o houpačku a lanový prvek. Tím ale nekončíme. U panelových domů v Dlážděné
ulici jsme připravili projekt na vybudování 2 menších dětských hřišť, který bychom chtěli
zrealizovat ve dvou etapách.
Na závěr Vás často zvu na kulturní a společenské akce, které pořádáme. Nyní bych Vás ale
rád pozval tam, kde je Vaše účast možná ještě důležitější. Ve dnech 5. a 6. října 2018 se
budou ve Vratislavicích nad Nisou konat volby do obecního zastupitelstva. Z předchozích
let vím, že k volbám u nás chodí pouze 4 z 10 oprávněných voličů. Chtěl bych Vás proto
poprosit, abyste šli k volbám a nenechali svůj hlas propadnout. Využijte právo svobodně
volit, které není v každé zemi a v každé době samozřejmostí.
Váš starosta
Lukáš Pohanka
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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
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NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit novou
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát
budou k dispozici v pondělí 24. září od 9:00 do 11:00 hod.,
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny
jsou 22. října a 26. listopadu. Více informací naleznete
na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je v pondělí 8. října
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 12. listopadu a 12. prosince.

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 17. září
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 15. října a 19. listopadu.

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.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV
OBCÍ A DO SENÁTU
PARLAMENTU ČR
se uskuteční v pátek 5. října 2018 (od 14:00 – 22:00 hod.)
a v sobotu 6. října 2018 (od 8:00 – 14:00). Ve Vratislavicích
budeme volit 15 nových členů zastupitelstva a jako obvykle
v 7 volebních okrscích. Voleb se může zúčastnit každý občan
ČR starší osmnácti let, který se komisi prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pokud Vám není
budoucnost Vratislavic lhostejná, přijďte k volbám, další
možnost budete mít zase až za čtyři roky.
(red)

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

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

Č. 1005

Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou,
Nad Školou 278

KONTAKTUJTE NÁS:

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KANCELÁŘI STAROSTY

E-MAIL
vratislavice@vratislavice.cz

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

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
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POKRAČUJEME V ÚPRAVÁCH VEŘEJNÝCH PROSTOR

Sídliště Zámecký vrch
Velice nám záleží na vzhledu naší obce a někdy i menší úpravy vedou
k velké změně. Podle tohoto pravidla jsme v ulicích Zámecký vrch
a Vnější vyměnili původní lavičky za nové, upravili zdejší zeleň a nechali
vysadit další květiny. Obyvatelé panelových domů tak mají mnohem
příjemnější místo k odpočinku. Další úpravy jsme provedli na Nové
Rudě, kde jsme v blízkosti tramvajových zastávek od základu změnili ráz
dříve nevyužité travnaté plochy. Vysadili jsme zde nové dřeviny a keře,
vytvořili záhony, nainstalovali lavičku a odpadkový koš. Navíc jsme
štěrkem vysypali cestičku vedoucí k zastávce. Rovněž jsme zrekultivovali prostor zastávky školního autobusu v ulici Tyršův vrch, kde jsme
navíc vysázeli další květiny a keře.
Vedení obce
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Nová Ruda – prostor u tramvajové zastávky

Tyršův vrch

OBEC
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MŠ LÍSTEČEK PŘIVÍTÁ VÍCE DĚTÍ

Nově vzniklá nástavba

NAVÝŠILI JSME KAPACITU ZŠ
V nástavbě nad jídelnou vzniklo pět nových učeben, do kterých
se nastěhují děti ze všech třetích tříd a jedna čtvrtá třída. V rámci
rekonstrukce byl už na konci května kompletně zrenovován
prostor dílen a kuchyňky v suterénu budovy a přibylo nové sociální
zařízení, které zde doposud chybělo. Každoročně se do naší školy
hlásí stále více nových dětí a kapacita budovy byla už vyčerpána.
Díky této investiční akci bude moct vratislavickou základní školu
navštěvovat více žáků než doposud.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Nové dílny

Nástavba na MŠ Lísteček
Od května probíhaly v mateřské škole Lísteček ve Východní
ulici rozsáhlé stavební úpravy. Přestavba školky spočívala
především ve změně dispozic vnitřních prostor a vybudování
dvoupodlažní nástavby nad kuchyní, díky čemuž došlo
k navýšení kapacity MŠ Lísteček o 12 dětí, ty školka přivítá už
začátkem října. Zároveň zde vzniklo zázemí pro personál, které
dříve chybělo, byly zrekonstruovány šatny a sociální zařízení
v přízemí a přistavěna krytá venkovní terasa.
Vedení obce

Nová třída v MŚ Lísteček

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Starosta Lukáš Pohanka pozval ve středu 12. září do obřadní síně
vratislavické radnice 96 nových žáků naší základní školy. Spolu
s ředitelem ZŠ Mgr. Liborem Rygálem a jejich třídními učitelkami
prvňáčkům popřál hodně štěstí na cestě za vzděláním a každému
věnoval knížku z edice První čtení „Kotě z Kocourkova“ od Václava Čtvrtka.
(red)
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DODATEČNÝ ZÁPIS DO
MATEŘSKÝCH ŠKOL

BLÍŽÍ SE OTEVŘENÍ NOVÉ MATEŘSKÉ
ŠKOLY NA NOVÉ RUDĚ
Těší nás, že rodičům, kteří netrpělivě očekávali informace
o termínu otevření nové školky na Nové Rudě, můžeme přinést
dobrou zprávu. Dveře zbrusu nové školky se 50 dětem otevřou
začátkem října. Nedostatečnou kapacitu školek jsme vnímali
jako zásadní problém, a proto jsme udělali maximum, abychom
ho vyřešili. Do Vratislavic se v posledních letech stěhuje stále
více mladých rodin, a tak pevně věříme, že u nás i díky tomuto
kroku najdou tolik potřebné zázemí.
Vedení obce

Vzhledem k velkému počtu dětí, které se hlásily k předškolnímu
vzdělávání, se během dubnových zápisů nepodařilo všechny do
školek umístit. Výstavbou nové mateřské školy na Nové Rudě
a navýšením kapacity MŠ Lísteček ve Východní ulici se nám
podařilo zajistit dalších 62 míst pro děti.
Dodatečný zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Lísteček,
a to do stávající budovy v ul. Východní a do nové budovy
mateřské školy v ul. Donská, proběhne v pondělí 24. 9. 2018
od 8:30 – 11:00 a od 13:00 – 16:00 hod. v sídle Mateřské
školy Lísteček ve Východní 270 v kanceláři ředitelky školy. Žádost
o přijetí dítěte bude možné nalézt na adrese: www.listecek.cz
v sekci Dokumenty nebo si ji mohou zákonní zástupci po domluvě
s ředitelkou MŠ vyzvednout přímo na každém středisku mateřské
školy.
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
předloží zákonný zástupce občanský průkaz (průkaz totožnosti),
originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému
pravidelnému očkování.
Ředitelka mateřské školy vyhodnotí všechny žádosti o přijetí
a informuje o přijetí či nepřijetí dítěte dle pořadí a důležitosti
kritérií pro přijetí. Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol
zřizovaných Statutárním městem Liberec a Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou předcházejí diskriminaci,
nastavují rovná a transparentní pravidla a budou zveřejněna na
stránkách mateřské školy.
Upozorňujeme, že nástup takto přijatých dětí předpokládáme
začátkem října. Kompletní informace naleznete na webové
stránce: www.listecek.cz.
Mgr. Markéta Křečková,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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Donská ul. po opravě

DOKONČUJEME KRUHOVÝ OBJEZD
NA NOVÉ RUDĚ
Abychom co nejvíce zjednodušili provoz na křižovatce ulic Sladovnická
– Donská, která nebyla příliš přehledná, rozhodli jsme se zde vybudovat nový kruhový objezd. Dopravní situaci v této lokalitě do určité míry
ovlivní otevření nové mateřské školy, kam budou rodiče vozit padesát
vratislavických dětí. Jsme přesvědčeni, že nový kruhový objezd zlepší
výhled řidičů v místě křižovatky a zajistí bezpečný průjezd touto lokalitou
i po otevření školky. Aktuálně zde probíhají finální úpravy vozovky, a tak
věříme, že průjezd křižovatkou bude obnoven nejpozději v polovině září.
Vedení obce

Tulipánová ul. po opravě

POLOŽILI JSME DALŠÍCH 2200
METRŮ NOVÝCH POVRCHŮ
Během prázdnin jsme ve Vratislavicích opravili bezmála 2200 m silnic. Nový asfaltový povrch jsme po celé délce a šíři položili v ulicích
Donská, Zámecký vrch a Tulipánová. V Dlážděné ulici jsme navíc
provedli dílčí opravu propadlé komunikace. Silnici v Tulipánové
ulici jsme rozšířili a budujeme zde zpomalovací prahy a vyhýbací
zálivy, díky tomu tady bude bezpečnější provoz. Kompletně hotová
bude nejpozději do konce září. Děkujeme za Vaši trpělivost při realizovaných opravách, které zapříčinily určitá dopravní omezení.
Na začátku září jsme zahájili opravu komunikace ve
Východní ulici, kde na téměř kilometru silnice v celé
šířce i délce rovněž položíme nový povrch a vybudujeme tři zpomalovací prahy. Rekonstrukce silnice potrvá nejpozději do 31. 10. 2018. Celkové rekonstrukce
připravujeme také v ulicích Pekelská a Bezejmenná.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

OBNOVILI JSME ZNAČENÍ
PARKOVACÍCH PLOCH
Na parkovacích plochách za úřadem a kulturním centrem jsme pro
Vás nechali opravit dopravní značení. V souvislosti s rekonstrukcí silnice v ulici Zámecký vrch na sídlišti bude rovněž obnoveno původní
značení, které nebylo možné na čerstvě položený asfalt aplikovat.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Setkání
hejtmana
s občany
Hejtman
Martin Půta
Vás zve

Vratislavice
nad Nisou

Kulturní centrum
VRATISLAVICE 101010

Přijďte debatovat
o důležitých
tématech
našeho kraje.

středa 19. 9. 2018
17:00 až 18:00 hod.
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec

www.kraj-lbc.cz
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PODZIMNÍ SVOZ
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Rozpis stanovišť od 7. 9. 2018 do 1. 10. 2018

PŘIDALI JSME VÍCE KONTEJNERŮ
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

DOVOZ VKO

ULICE – MÍSTO

7. 9. 2018

Rýmařovská (parkoviště)

ODVOZ VKO
10. 9. 2018

Donská (sídliště Textilany)
Prosečská – U Lesa
Tyršův Vrch (otočka)
Zámecký Vrch (parkoviště)
Kapraďová (parkoviště u č.p. 992-3)
Obvodní
Za Tratí (nad č.p.784)
pod ul. Kunratická (naproti č.p. 155)
14. 9. 2018

Dlážděná (parkoviště u č.p. 1427-9)

17. 9. 2018

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

V ulicích Dlouhomostecká, Na Rozcestí a Donská jsme upravili
stanoviště na separovaný odpad a přidali dalších osmnáct
kontejnerů. Podle potřeby jsme na každém místě přistavili dvě
nádoby na plast, dvě na papír a dvě na nápojové kartony. Další
dva kontejnery na třídění plastu jsme přidali i v ulici Krajová.
U společnosti FCC, která kontejnery dodává a zajištuje svoz
tříděného odpadu, jsme zároveň objednali nádoby na sklo.
Ty budou občanům k dispozici bezprostředně poté, co je dodavatel naskladní.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Na Rozcestí – Dlouhomostecká
Krajová – Okálová
Vinařská – Kapraďová
Tyršův Vrch – č.p. 741
21. 9. 2018

Na Břehu (u č.p. 99)

24. 9. 2018

Skloněná
Sídliště Nové Vratislavice (u č.p. 1204)
Májová (parkoviště u prodejny)
Dopravní (u č.p. 659)
Východní (cesta k č.p. 178)
Východní (u MŠ Lísteček)
Pod Skalkou (p. Lašák č.p. 201 –
p. Pospíšilová č.p. 1233)

UDRŽUJEME ČISTOU OBEC

28. 9. 2018

1. 10. 2018

Východní – Sladovnická

Pracovníci technického střediska uklidili na konci prázdnin spojnici
mezi kostelem a Intexem a lokalitu kolem lávky přes Nisu. Nasbírali
šest 120 l pytlů odpadu, a to i přesto, že se zde uklízí pravidelně.
Chtěli bychom tímto požádat všechny obyvatele Vratislavic, aby
k odhazování odpadků využívali koše, které jsou v dostatečném
množství rozmístěny po celé obci a pravidelně je vyvážíme.
Společnými silami tak můžeme zajistit, že budeme žít v čistém
a udržovaném prostředí.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska
Stav před úklidem

Lesopark (Pobočná – Rumburská)
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
ul. Krajní
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
MOBILNÍ SBĚR PO TRASE

16. 9. 2018

ul. Východní u č.p. 245

8:00 - 8:30

křižovatka ul. Zavřená-Zvonková

8:35 - 9:05

ul. Donská u č.p. 1378

9:10 - 9:40

ul. Pivovarská u č.p. 388

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.

Jaroslava Holíková, referent technického odboru
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DO PARKU NOVÉ VRATISLAVICE
JSME PŘIDALI HRACÍ PRVKY

MODERNIZUJEME VYBAVENÍ
ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ
Protože jídelna vratislavické základní školy denně připravuje na
700 obědů pro žáky a seniory, kteří sem pravidelně docházejí,
pořídili jsme do školní kuchyně nové vybavení, díky kterému se
daří zachovat čerstvost a správnou teplotu vydávaných pokrmů
po výrazně delší dobu. Zároveň jsme do kuchyně mateřské školy
Sídliště o prázdninách koupili nový konvektomat.
Vedení obce

Na konci června se veřejnosti poprvé otevřely brány Parku Nové
Vratislavice a během prázdnin jsme se rozhodli nainstalovat další
dva hrací prvky pro děti. Jedná se o houpačku typu „hnízdečko“
a rozsáhlý prolézací lanový prvek s překážkami vhodný pro budování
lepší rovnováhy a obratnosti dětí. Věříme, že tak v parku o rozloze
4 500 m2 lidé naleznou ještě více zábavy než doposud.
Vedení obce

PŘIPRAVUJEME DVĚ NOVÁ
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
V blízkosti panelových domů v Dlážděné ulici jsme byli kvůli špatnému
stavu nuceni vykácet několik stromů. Tím zde vznikl prostor, který
chceme revitalizovat a smysluplně využít. Rozhodli jsme se proto v této
lokalitě vysadit novou zeleň a vybudovat dvě dětská hřiště, jedno pro
školáky, druhé pro mladší děti. Hřiště budeme budovat postupně ve
dvou etapách.
Lukáš Kajínek, vedoucí sportovních areálů

VRATISLAVICKÝ KOSTEL SE OPĚT
OTEVŘEL VEŘEJNOSTI
V kostele Nejsvětější Trojice jsme během Vratislavických slavností
25. srpna už počtvrté uspořádali den otevřených dveří. Na úspěch
prohlídek z minulých let navázala i letošní návštěvnost. Interiér nejstarší
vratislavické památky si přišlo prohlédnout téměř sto návštěvníků.
Během komentovaných prohlídek se zájemci seznámili s historií barokní
budovy, která byla postavena v roce 1701 na základech původního
dřevěného kostelíku. V pátek 31. srpna měli lidé možnost navštívit vratislavickou dominantu ještě jednou, a to při příležitosti recitálu vynikající
české zpěvačky a virtuózní kytaristky Lenky Filipové a jejích hostů.
(red)
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ZVELEBUJEME JEZÍRKO
NA TYRŠOVĚ VRCHU
Během prázdninových měsíců jsme pokračovali ve zvelebování
okolí jezírka na Tyršově vrchu. Náletové dřeviny jsme prořezali
a pokáceli nezdravé stromy, celý prostor jsme uklidili a instalovali koš na odpadky. V další etapě plánujeme vybudovat
dřevěné molo, vysadit nové dřeviny, přidat další lavičky
a zabezpečit sráz nad jezírkem dřevěným plůtkem. Tento
prostor pak jistě bude příjemným oddychovým místem pro
všechny, kteří se procházkou vydají na Tyršův vrch.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Opravená hřbitovní zeď

OPRAVILI JSME HŘBITOVNÍ ZEĎ
V rámci péče o obecní zeleň a veřejné prostory jsme kompletně
opravili zeď na hřbitově, kde se po celé délce odlupovala omítka,
což působilo nevzhledně a zbytečně kazilo dojem z našeho jinak
krásného hřbitova.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Současný stav

MED Z VRATISLAVIC SE STAL NEJLEPŠÍM
VÝROBKEM LIBERECKÉHO KRAJE
Budoucí podoba jezírka

Budoucí podoba jezírka
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Vratislavický včelař Miloš Zástěra získal se svým unikátním Medem
s bílým pepřem ocenění Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje.
Porotu zaujala originální kombinace medově sladké a jemně pálivé
chuti. O ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství
– zemědělství roku 2018“ se ucházelo více než sto výrobků
od místních farmářů a výrobců. Soutěžilo se v devíti kategoriích
a hodnocena byla zejména chuť, vůně a vzhled. Preferováno bylo
využití místních surovin, tradice výroby a pozitivní vliv na zdraví.
Děkujeme za reprezentaci Vratislavic.
(red)

UDÁLOST

Vratislavický zpravodaj

VRATISLAVICKÉ
SLAVNOSTI
Oslavy naší obce lákají rok od roku stále více návštěvníků
a nejinak tomu bylo na letošním 23. ročníku Vratislavických
slavností. Nabitý kulturní program přilákal do zámeckého
parku v sobotu 25. srpna více než šest tisíc lidí. Připravena
byla celá řada zábavných stanovišť pro ty nejmenší, lidé
mohli zdarma navštívit Rodný dům Ferdinanda Porsche,
komentované prohlídky v kostele Nejsvětější Trojice nebo
v atriu kulturního centra sledovat závody ve stále oblíbenější
disciplíně CrossFit. Vrcholem letošních slavností byl energický koncert české popové zpěvačky Ewy Farné.
Největší vratislavická akce pro veřejnost vypukla ve dvě hodiny
odpoledne. Celým dnem provázel moderátor Filip Meisel a všechny
návštěvníky slavnostně přivítal také starosta Vratislavic Lukáš Pohanka.
Pořadatelé přichystali vskutku pestrý program, a tak měli lidé možnost
v úvodu zhlédnout ukázku bojových sportů v podání klubu MMA Liberec
a představili se i mladí hasiči SDH Vratislavice nad Nisou. Na své si
potom přišli ti nejmenší návštěvníci, které čekala pohádka oblíbeného
divadla Koloběžka „Jak šli indiáni za sluncem“ a balónková show klaunky
Káji. Pro děti byla navíc připravena řada soutěží a mnoho atrakcí. Mohly
se vyřádit ve skákacím městě, během jízdy na koních nebo slalomu na
kolech, zaskákat si na obřích trampolínách, vyzkoušet vozítka Segway,
zahrát si velké nafukovací fotbalové šipky, zastřílet si z luku, tvořit
v kreativních dílnách, rozluštit některý z mnoha připravených hlavolamů
a spoustu dalšího. Slavnosti ale rozhodně nepatřily jen dětem. Velký
zájem diváků vzbudily závody CrossFit PF Bull Competition v atriu
kulturního centra a předváděcí jízdy elektrokol společnosti Cycology.

Řada lidí také využila možnost zdarma navštívit Rodný dům F. Porsche
nebo komentované prohlídky v kostele Nejsvětější Trojice. Hlavním
lákadlem Vratislavických slavností byl ale bezesporu kvalitní hudební program. Mladší ročníky do Vratislavic přilákal koncert oblíbené liberecké
kapely ATMO Music, po které podium opanovala partička Superhero
Killers hrající coververze slavných popových a funky hitů. Po setmění
se davy fanoušků dočkaly živelného vystoupení Ewy Farné. Česká
popová princezna během svého koncertu nevynechala žádný ze svých
osvědčených hitů a ve zcela zaplněném zámeckém parku dostala do
varu téměř každého. Akce byla finančně podpořena z Dotačního fondu
Libereckého kraje.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Petra Menclová
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KONCERT LENKY FILIPOVÉ
VE VRATISLAVICKÉM KOSTELE

Tradiční koncert v kostele Nejsvětější Trojice, který už počtvrté
na konci léta uspořádalo vedení Vratislavic, letos nabídl recitál
vynikající české zpěvačky a virtuózní kytaristky Lenky Filipové
a jejích hostů. Oblíbená zpěvačka představila úpravy známých
skladeb pro klasickou kytaru, zazněly také šansony, ukázky
keltských písní z připravované desky i její největší hity jako
Zamilovaná, Věnování, Jenom blázni se radujou a další. Koncert
stálice české hudební scény přilákal na dvě stě padesát diváků,
kteří zcela zaplnili prostor kostela.
(red)

BEATA RAJSKÁ POSEDMÉ
VE VRATISLAVICÍCH
Světoznámá oděvní designérka Beata Rajská už posedmé přijela do
Vratislavic, aby zde představila svou novou kolekci. Hostem vrcholné
společenské akce sezóny byla zpěvačka Tereza Kerndlová a moderování se ujala bývalá Miss České republiky Diana Kobzanová, která se
na akci představila také v roli modelky. Na přehlídce nechyběly ani další
výrazné tváře českého modelingu, například Veronika Chmelířová nebo
Veronika Kašáková. Pro nadační fond na pomoc dětem z dětských
domovů, který založila právě Veronika Kašáková, se ve Vratislavicích
podařilo vybrat téměř 40 tisíc. Úchvatným modelům přední české
módní návrhářky přihlíželo ve čtvrtek 23. srpna v atriu Kulturního centra
VRATISLAVICE 101010 na pět set diváků.
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Text: Kateřina Hladíková
Foto: Artur Koff

MODERNÍ UMĚNÍ V ZÁMECKÉM PARKU
V rámci mezinárodního sochařského festivalu SCULPTURE LINE byla
do zámeckého parku nainstalována socha s názvem Jezdec od Michala
Gabriela. Po uměleckém díle od Václava Fialy, které je umístěno před
vratislavickým kostelem, se jedná již o druhý výtvarný objekt, který se
u nás představuje. Festival umění pod širým nebem potrvá do konce září.
(red)

SPOLEČNOST

ZÁŘÍ VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
Vážení čtenáři,
tak jako každoročně bychom Vás po prázdninách rády přivítaly
v naší knihovně. Ještě bychom se chtěly ohlédnout za červnovým
předáváním Knížek pro prvňáčka. Připomínáme všem
školákům, kteří nastoupí do druhé třídy, knížku přečetli a mají pro
nás obrázek, ať nezapomenou přijít do knihovny. Čeká je nejen
sladká odměna.
BALENÍ UČEBNIC
Dále opět nabízíme školákům a jejich rodičům sezónní službu BALENÍ UČEBNIC. Zabalíme Vám knihy či učebnice do
kvalitní pevné fólie, kterou samy v knihovně používáme. Knihy
můžete přinášet ve výpůjčních hodinách knihovny. Podle aktuálních provozních podmínek Vám je obalíme na počkání nebo je
připravíme na odpoledne dalšího pracovního dne.

CENA OBALENÍ JEDNOHO KUSU UČEBNICE/KNIHY
formát A6 - 3 Kč / formát A5 - 5 Kč
formát A4 - 8 Kč / větší formáty - 10 Kč
Služba je k dispozici od 1. září do 30. září!

Vratislavický zpravodaj

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Letošní čtvrté a zároveň poslední zasedání zastupitelstva MO Liberec Vratislavice nad Nisou v tomto volebním období se uskutečnilo ve středu
29. srpna v hlavním sále KC VRATISLAVICE 101010. Z jednání se omluvili
dva zastupitelé, a tak bylo zastupitelstvo usnášeníschopné. Po schválení
programu dostali prostor k diskusi přítomní občané. Zastupitelé byli poté
seznámeni s čerpáním rozpočtu k 30. 6. 2018. Následně představitelé obce
schválili změnu ve finančním harmonogramu čerpání dotace na výstavbu
Mateřské školy Nová Ruda. Pokud by nedošlo k převedení financí do jiného
období, nebyly by už později poskytnuty. Dalším projednávaným bodem byla
rovněž dotace, a to konkrétně poskytnutí dotačních prostředků na nástavbu
ZŠ. Zastupitelstvo pak přijalo novou úpravu obecně závazné vyhlášky SML
týkající se nočního klidu. Bylo nutné stanovit nové výjimečné případy, při
nichž je vymezena kratší doba nočního klidu. Dále bylo schváleno pověření k
oddávání zastupitelkou MUDr. Zuzanou Kofferovou. V závěru zasedání byly
vyřízeny náměty a připomínky zastupitelů a starosta Lukáš Pohanka poděkoval všem zastupitelům za jejich práci pro Vratislavice, přítomným dámám
předal květiny a popřál všem úspěch v nadcházejících volbách.
Detailní informace o průběhu zastupitelstva
a jak konkrétně hlasovali jednotliví představitelé obce, naleznete na
webových stránkách www.vratislavice.cz v sekci Orgány městského
obvodu/Zastupitelstvo městského obvodu/Zápisy Zastupitelstva.

Kateřina Hladíková

SLONI PŘINÁŠEJÍ ŠTĚSTÍ
Naše knihovna se ve spolupráci s Centrem Amélie Liberec zapojila do projektu Sloni přinášejí štěstí. Máte doma slona, na kterého
jen sedá prach? Přineste ho do Centra Amelie či jiného sběrného
místa v Liberci a okolí. Slon může udělat radost ještě dvakrát –
přinést štěstí tomu, kdo si ho v rámci předvánočního sbírkového
prodeje pro radost či jako dárek koupí a zároveň potěšit onkologicky nemocné, kteří se díky výtěžku z prodeje dostanou zdarma
ke službám, které by si jinak nemohli finančně dovolit.
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK Z NAŠÍ KNIHOVNY NA ZÁŘÍ:
Příběhy z Mexika - Pavla Jazairiová
Podivín, který okrášlil svět aneb Vzpomínání na Gustava
Ginzela - Vladimír Chroust Procházka
Knížecí život, Karel Schwanzenberg - Karel Hvížďala
TÝDEN KNIHOVEN 2018
První týden v říjnu se naše knihovna tradičně připojí již k 22.
ročníku celostátní akce Týden knihoven. Termín konání je 1. -5.
října 2018. Během celého týdne se budou moci přihlašovat noví
čtenáři zdarma, bude probíhat burza vyřazených
a darovaných knih a časopisů a populární „amnestie
dlužníků“ – odpuštění poplatků za upomínky. Jako malý dárek
k Týdnu knihoven jsme opět pro všechny čtenáře vratislavické
knihovny připravily zábavné luštění. Letos každý, kdo vyluští
připravenou křížovku s tajenkou, dostane za odměnu müsli tyčinku. Všechny správně vyluštěné tajenky zařadíme do slosování
o knižní ceny!
M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová,
knihovnice
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JUBILANTI

JUBILANTI

ČERVEN 2018

ČERVENEC 2018

70 let

Marie Humenová

75 let

Vladimír Pištěk

91 let

Jaroslav Šrůtek
Irena Kyselová

92 let

80 let

Marie Maděrová
Eva Voleníková

85 let

94 let

Ema Matoušová
Karel Stránský

80 let

70 let

Vlasta Šplíchalová

Miroslav Pešek
Pavel Brna
Daniela Jandová
Ivan Freiwillig
Alena Mocková
Jiří Bursa
Ladislav Řezáč
Jana Jirsáková

Bronislava Pecháčková
Josef Barta

Marie Josková
Vilma Matoušková
Vincent Honíšek
Anna Rusková

93 let

75 let

85 let

Zdeněk Bičiště

90 let

Miloslav Špidlen

92 let

Jiří Kručanica
Miloslav Voleník
Vladimír Hejral
Eva Pohořalá

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
19. 9. 2018
ODJEZD 8:33

ČD Liberec, Černousy
vedoucí pan Žežulka, náročnost 2

26. 9. 2018
ODJEZD 8:33

ČD Liberec, Nové Město pod Smrkem
vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

3. 10. 2018
ODJEZD 8:30

ČD Liberec, Bakov – Mladá Boleslav
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2

10. 10. 2018
ODJEZD 8:58

ČD Liberec, Křížany, Novina
vedoucí pan Jokl, 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

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO
DNE SENIORŮ

TOULKY S MARCELOU AUGUSTOVOU
Vydejte se s oblíbenou moderátorkou
po Libereckém kraji

každou neděli po 9. hodině,
repríza ve středu po 18. hodině
Pošlete do soutěže na facebook vaši nej fotografii
a vyhrajte pěkné ceny.

Vedení MO Liberec - Vratislavice nad Nisou srdečně zve všechny vratislavické seniory na již třetí ročník oslav Mezinárodního dne
seniorů. Letos jsme pro Vás přichystali na úterý 2. října 2018 od
16 hodin v hlavním sále KC VRATISLAVICE 101010 příjemné
odpoledne plné hudby a tance. Zanotovat si můžete s pěveckým
sborem Matylda a Tylda, zatančit za doprovodu Jizerského tria
a pokochat tanečním uměním členů TK Koškovi.

liberec.rozhlas.cz

ustova-banner.indd 1
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Lenka Tarabová,
členka rady MO Vratislavice nad Nisou
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VRATISLAVIČTÍ SENIOŘI POZNÁVALI KRÁSY STŘEDNÍ MORAVY

Ve dnech 19. - 21. června jsme se s Antonínem Ročňákem vypravili
za poznáním krás Střední Moravy. Z Liberce jsme se zastávkou na
oběd v Olomouci dorazili do Kroměříže, hlavního cíle prvního dne
našeho výletu. Během odpoledne jsme měli možnost prohlédnout si
město a obě známé zahrady – Květnou a Zámeckou, ta je součástí
areálu Arcibiskupského zámku. Navečer jsme odjeli do obce Rusava, která leží v Hostýnské pahorkatině a je známá čistým klimatem
a krásnými lesy. Uvítali nás v penzionu U Ráztoky, kde nám poskytli
příjemné ubytování se stravováním uprostřed panenské přírody.
Druhý den nás čekal nabitý program. Dopoledne jsme navštívili známé
poutní místo Velehrad s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Cyrila a Metoděje a nedalekou lokalitu Modrá. Tam nás zaujal Archeoskanzen – slovanské opevněné sídliště z doby Velké Moravy a sladkovodní
a botanické expozice Živá voda s podvodním tunelem a venkovním
areálem s typickými moravskými biotopy. Pokračovali jsme do neda-

ZAUHLOVAČKA OŽÍVÁ – AKCEMI
I VE VZPOMÍNKÁCH PAMĚTNÍKŮ

lekých Buchlovic, prošli si nádhernou zámeckou zahradu s letitými
stromy, někteří zvládli i prohlídku zámku. V 15 hodin jsme se v obci
Spytihněv nalodili na loď Morava a plavili se po Baťově kanálu přes
2 plavební komory do Starého Města u Uherského Hradiště. Na
lodi jsme měli možnost se občerstvit a dostalo se nám odborného
výkladu o historii a současnosti této vodní cesty. Po náročném
dni jsme se rádi vrátili do klidu našeho penzionu, se kterým jsme
se rozloučili následující den ráno po snídani. Na cestě domů jsme
se zastavili v lázeňském městečku Luhačovice. Prošli jsme se po
kolonádě s vkusně zrekonstruovanými lázeňskými domy, ochutnali
zdravou Vincentku a pokochali se nádhernou květinovou výzdobou.
Poseděli jsme v lázeňské cukrárně a nakoupili čerstvé oplatky pro
naše bližní a plni dojmů jsme s malými přestávkami dorazili navečer
domů do Liberce.
Věra Ročňáková
Horké letní měsíce přinesly další, v pořadí třetí velké otevření zauhlovací
a vodárenské věže. V červnu mohli návštěvníci festivalu Otevíráme
Zauhlovačku prožít Cestu do vesmíru a objevovat krásu věže podpořenou
světelnými i hudebními efekty. Před věží to také ožilo. Hudbou, tancem,
divadlem pro nejmenší, deštěm, dobrým jídlem a pivem z místního pivovaru. Koncem srpna věž přilákala filmový štáb, který natočil několik záběrů
Zauhlovačky. Místní dominanta tak ožije i na filmovém plátně.
V poslední čtvrtině roku 2018 uspořádá spolek AvantgArt již tradiční Den
architektury. Součástí programu budou výstavy a přednášky, dotýkající se
témat nejen historie areálu kdysi věhlasné kobercárny, ale i Vratislavic jako
takových. Proto zveme všechny milovníky dobových fotek, historických
doteků času anebo dobrého jídla. Připraveno bude občerstvení a večer
zakončí hudební produkce. Závěrem připomínáme, že pro připravovanou knihu nejen o dominantně vratislavické továrny hledáme pamětníky
a bývalé zaměstnance dnešního areálu Intex, kteří by byli ochotní své
vzpomínky věnovat čtenářům. Ozvěte se, prosím, na tel. 777 279 391,
nebo napište na avantgart@email.cz . Děkujeme, tým AvantgArt!
Text: Šárka Kadlecová
Foto: Jiří Princ
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LENKA FILIPOVÁ:
„NA JEVIŠTI JE MI NEJLÍP!“
S unikátním hudebním programem přijela do kostela Nejsvětější Trojice vynikající česká zpěvačka a virtuózní kytaristka Lenka Filipová. Během koncertu ji na
klávesy doprovodil Jaroslav Bárta a na harfu a akordeon Sean Barry. V barokním
interiéru vratislavického kostela zazněly nejen léty prověřené hity, ale oblíbená
písničkářka představila i několik tradičních keltských skladeb z její poslední
desky, kterou právě dokončuje.
Brzy Vám vyjde nová deska, jaká je?
Všechny nás na ní moc bavilo pracovat, a tak
doufám, že z ní ta energie půjde a deska bude
bavit i lidi.
Během koncertu jste zmínila, že na ní budou
především tradiční keltské písně. Co Vás
vedlo k tomu nahrát právě takové skladby?
Bylo to setkání se Seanem, se kterým hraji už
hodně let. Když jsme ty keltské skladby během
koncertů vkládali mezi moje písničky, čím dál
častěji se mě po vystoupení lidé ptali, kde je
mohou slyšet, že se jim líbily a zda je natočíme.
Bylo to tedy podmíněné reakcemi lidí. Ty písničky
přivezl Sean, který je má zase od své maminky,
ta byla také zpěvačka.
Bylo patrné, že se nebojíte experimentovat se
žánry. V čem se cítíte být nejvíc sama sebou?
Vyrostla jsem na klasice, ve které jsem sice nejvíc
doma, ale je zase nejtěžší a mám při ní největší
trému. Postupně jsem se dostala k dalším žánrům. Ale vybírám si, co je mi nejbližší, co se mi
dobře zpívá. Mám velkou porci sebekritiky, takže
žánry, ve kterých bych se necítila dobře, bych ani
nezkoušela.
Píšete si písničky sama?
Sama si skládám hudbu. Texty mi psali Zdeněk
Rytíř, Gábina Osvaldová, Pavel Vrba, Pavel Šrut
a další. Vždycky jsem pracovala s výbornými
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textaři, a i v nové generaci začínám nacházet
další "mluvčí svého srdce". Vždy jim musím
říct, co a jak a souznít s nimi. Mohla byste
se mě zeptat, proč si nepíšu texty sama,
když jsem písničkářka. A já se opravdu cítím
být písničkářkou, ale právě proto, že jsem
vychovaná kvalitními texty básníků, raději
se do toho nepouštím. Psát texty je velmi
těžké a třeba Janek Ledecký vždy říká: „To
si musíte vysedět na zadku.“ Já nad tím ale
sedět nechci a své pocity z písničky radši
přetlumočím tomu pravému člověku, který to
báječně zpracuje. Mně se nelíbí, když je text
jen takový „skládankový“, aby se hodil do rytmu, rýmoval se a nic z toho vlastně nevyčtu,
nejsou to příběhy, nemají pointu…
Pocházíte z uměleckého prostředí
a hudbě se věnujete prakticky od malička. Napadlo Vás někdy, co byste v životě
dělala, kdybyste nezpívala?
Určitě bych dělala něco s cizími jazyky,
a hlavně s lidmi. V muzice mě ani moc nebaví
natáčet ve studiu. Sice tam desku natočím,
ale musím ji mít už připravenou a musím tam
jít s jasným názorem. Většinu mých kolegů
baví přímo ve studiu i tvořit. Mně ty čtyři stěny
nic neříkají. Jak tam nejsou ty hlavičky
v hledišti…

Jste tedy vyloženě koncertní typ a živé
hraní si užíváte. Ani po těch letech Vás to
nepřestalo bavit?
Ne, opravdu ne. Studio vždy přetrpím. Většinou
vše připravím už na jevišti a ve studiu si pak
představuji publikum, abych ten pocit dokázala
do té nahrávky dát. Často mi lidé i říkají, že moje
koncertní podání jsou interpretačně lepší než
studiové nahrávky, i když na desce je skvělý
zvuk. Může to ale být i naopak. Postřehla jsem,
že například hodně světových interpretů má tak
geniálně zpracované nahrávky, že to pak někteří
nedovedou přenést na jeviště.
Je vidět, že muzikou hodně žijete. Jak ale
snášíte to ostatní, co k tomu patří? Pozornost
médií, ztrátu soukromí, …
Já to beru pozitivně právě proto, že vím, že na jevišti je mi nejlíp. Sama sebe už od mládí nazývám
„pódiovkou“. Samozřejmě vím, že PR a média
k tomu, aby se o vás vědělo ve větší míře, patří.
Myslím, že je důležité dát o sobě vědět, ale jen
do určité míry. Není nutné dát sama sebe všanc.
Nechci teď dělat ramena, protože jsem si sama
prošla mnoha zkouškami, ale když si to nepřeji,
tak o tom nemluvím a prostě se o mě nepíše.
Já jsem pro lidi hlavně na koncertech. Kdyby
si všechno přečetli, a pak se na mě šli podívat,
už bych jim vlastně nic neřekla. A já mám tu
zkušenost, že na mě lidé chodí i několikrát, takže
tam musí něco být, asi publiku něco předávám
a to mě těší!
Nedá mi to, abych se nezeptala na Vaši dceru Lenny. Jak jste přijala fakt, že se rozhodla
jít ve Vašich šlépějích?
Nejdřív moc ne… Sice hrála na piano a věděli
jsme, že je humanitně a výtvarně zaměřená.
To jsme i s radostí pěstovali, vždy jsme jí říkali,
že všechno, co dělá, ať už muziku nebo jazyky, ji
obohatí. Ale studovala gymnázium, nechodila na
konzervatoř a tvářilo se to, že se bude věnovat
spíš jazykům, tak jsem si oddechla…
A pak mi najednou kolem 18. roku řekla, že by si
se mnou ráda zahrála, já ji začala brát na turné
a tři roky jsme spolu jezdily. Oddělila se zhruba
před dvěma lety, když vydala svou první desku.
Ale říkaly jsme si, že bude super, když spolu
zase připravíme nějaký speciální projekt. Myslím
si, že se později opět potkáme jako vyzrálé muzikantky. Moc jí držím palce, protože si myslím,
že to dělá výborně a teď už jsem klidná, mám
z ní radost a čekám, jak se bude vyvíjet. A ona
má zase radost, že já stále pokračuji dál a dál.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE
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DIVADLO: DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
17. 9. od 19:30 hod.

Vstupné: 90
 Kč v předprodeji
130 Kč na místě

FILMOVÝ KLUB: STŘÍDAVÁ PÉČE

Severské drama, dobytí pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna
v roce 1909, cimrmanovská klasika v podání ochotnického
Ansámblu Mikoláše Dačického z Heslova.

DIVADLO: MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ

10. 10. od 19:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

Myriam a Antoine Bessonovi se rozvedli. Syna Juliena dostala do
péče matka, která se snaží Juliena před jeho otcem, o němž tvrdí,
že je agresivní, chránit. Antoine však prosí o střídavou péči svého
syna. Julien je svědkem stupňujícího se konfliktu mezi jeho rodiči
a je donucen jít na hranici svých možností, aby zabránil tomu
nejhoršímu. Drama, Francie, 2017, 93 min.

DIASHOW: ITALY DIVIDE – NONSTOP
CYKLISTICKÝ ZÁVOD

23. 9. od 19:30 hod.
VYPRODÁNO

Foto: Divadlo Na Jezerce

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: MICHAL PAVLÍČEK A TRIO

16. 10. od 18:00 hod.
Vstupné: 50 Kč

Foto: Cycology

Diashow cyklistů z Cycology bike shopu o jejich zážitcích
z ultramaratonu, který startuje z Říma a po 930 kilometrech končí
u jezera Lago di Garda na severu Itálie. Svoje zážitky budou
vyprávět Ondřej Němec, Tomáš Svoboda a Marek Nebesář.

16. 11. KONCERT: EDDIE STOILOW WORLD TOUR 2018
7. 12. KONCERT: JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ TURNÉ 2018
5. 10. od 20:00 hod.

Vstupné: 350 Kč v předprodeji
400 Kč na místě

Foto: archiv Bedna

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

Koncert kytarové legendy v doprovodu špičkového tria v rámci
turné k nové desce Pošli to tam. Pořádá: Bedna Klub
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JAK TRÁVIT VOLNÝ ČAS

SPORTEM VE VRATISLAVICÍCH
AKADEMIE SPORTU LIBEREC, z.s.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ SDH VRATISLAVICE N. N.
Kategorie:

5 - 18 let

Kategorie: 3 - 15 let

Kde:
Kdy:

Hasičská zbrojnice Vratislavice n. N.
úterý - čtvrtek dle kategorie
v září 2018 pouze děti starší 10 let
(nižší věková kategorie naplněná)

Kde:

Telefon:

608 141 439

Kdy:

WWW:

www.sdhvratislavice.cz

Facebook:

SDH Vratislavice nad Nisou

Email:

dancamara@seznam.cz

Nábor:

BEACH VOLLEY VRATISLAVICE
Kategorie:

5+

Kde:
Kdy:
Nábor:
Telefon:

velká tělocvična ZŠ Vratislavice + beachvolejbalové kurty
pondělí – čtvrtek dle kategorie
září 2018
728 614 155

WWW:

www.beachvratislavice.cz

Email:

bv.vratislavice@gmail.com
MAESTRO MOTION HIP HOP

Kategorie:

6+

Kde:
Kdy:

Telefon:

malá tělocvična ZŠ Vratislavice
pondělí – pátek dle kategorie
14. 9. 2018 14:00 - 15:30 začínající a mírně
pokročilí tanečníci + děti tančící 2 a více let,
15:30-17:00 junioři
733 719 083

WWW:

www.maestro-motion.cz

Email:

maestromotion@email.cz

Nábor:

JÓGA - STUDIO K
Kategorie:

15 – 99 let

Kde:

Nábor:
Telefon:

malá tělocvična ZŠ Vratislavice
út 17:00 – 18:00 Hatha jóga 18:00 – 19:00 Vinyasa jóga
čt 18:00 – 19:00 Hatha jóga 19:00 – 20:00 Vinyasa jóga
od října nově i neděle 18:30 – 19:30 Vinyasa jóga
celoročně otevřeno pro nováčky
604 351 515

WWW:
Email:

Kdy:

Nábor:
Telefon:
WWW

zrcadlový sál – sokolovna
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI „STONOŽKY“:
středa 16:00 – 17:00
DĚTI NA STARTU:
školkové děti od 3 let středa 16:30 – 17:30
školáci 1. – 3. třída čtvrtek 14:00 – 15:00
školáci 3. - 5. třída úterý 14:00 – 15:00
AEROBIK HROU „BERUŠKY“ středa 15:30 – 16:30
SPORTOVNÍ AEROBIK po – pá dle kategorií
během září
608 258 417, 725 387 924
www.bbs.aerobic.cz
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI SLUNÍČKA, z.s.

Kategorie:

1 - 6 let

Kde:

Nábor:
Telefon:

malá tělocvična ZŠ Vratislavice
středa 16:00 – 17:00 děti od 1 – 3 let s rodiči
středa 17:00 – 18:00 děti od 3 – 6 let bez rodičů
pro děti 3 – 5 let během září
774 698 508

WWW:

www.cviceni-slunicka.webnode.cz

Email:

dlouha.z@seznam.cz

Kdy:

SPORTOVNÍ ŠERM
Kategorie:

8+

Kde:

Nábor:
Telefon:

sokolovna
pondělí 18:00 –20:00
středa 17:00 – 19:30
pátek 17:00 – 20:00
celé září 2018 během tréninků
739 550 307

WWW:

www.serm-liberec.cz

Email:

info@serm-liberec.cz

Kdy:

HISTORICKÝ ŠERM (30-ti letá válka)
Kategorie:

15+

www.studio-k.cz

Kde:
Kdy:
Nábor:
Telefon:

velká tělocvična ZŠ Vratislavice
středa 18:30 – 19:45
celoročně otevřeno pro nováčky
777 046 871

studiok@volny.cz

WWW:

www.schiavi.cz

Email:

vaclav_havel01@centrum.cz

KONDIČNÍ CVIČENÍ - (BODYSTYLING, P - CLASS)

AUTODRÁHOVÝ KROUŽEK

Kategorie:

13 – 99 let

Kde:
Kdy:
Nábor:
Telefon:
Email:

malá tělocvična ZŠ Vratislavice
sobota 9:00 – 10:15
celoročně otevřeno pro nováčky
606 186 818
j.valertova@lfp.cz
KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY

Kategorie:

50+

Kde:
Kdy:
Nábor:
Telefon:
Email:

zrcadlový sál - sokolovna
čtvrtek 10:00 – 11:00
celoročně otevřeno pro nováčky
604 124 044
jana.krehnacova@seznam.cz

Kategorie:

5+

Kde:
Kdy:
Nábor:
Telefon:

areál bývalého Intexu
středa 16:00 – 17:30
celoročně otevřeno pro nováčky
737 558 608

Facebook:

Autodráha Vratislavice nad Nisou

Email:

libormusicsystem@seznam.cz
TJ JISKRA VRATISLAVICE NAD NISOU

WWW:

www.sportvratislavice.cz/sportovni-oddily

SPORT
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LETNÍ POHÁŘ ČR V BEACHVOLEJBALU
Beach Volley Vratislavice uspořádal na kurtech vratislavické školy Vratislavický letní pohár ČR mužů a žen. Ženy měly turnaj v neděli 12. srpna,
a protože byl z celé republiky o turnaj značný zájem, proběhla kvalifikace
na nedělní hlavní soutěž už v sobotu. Z regionálních týmů postoupily
z kvalifikace do hlavní soutěže oba naše týmy. V hlavní soutěži pak naše
páry skončily ve skupinách. Některé s jedním vítězstvím, což znamenalo
celkové 9. místo a velký úspěch pro naše dvojice. Každý zápas v beachvolejbalové české špičce je pro nás náročný, ale potřebný a inspirativní.
A každé vítězství vynikající povzbuzení. Mužský turnaj se hrál stejným systémem o týden později. Náš nejlepší pár Jan Charousek a Ondra Kroča
po fantastických výkonech celý turnaj vyhráli! V hlavní soutěži zvítězili
v konkurenci 16 týmů, což je obrovský úspěch, za který jim velice gratulujeme! Další naše regionální týmy skončily už ve skupinách, ale těžká
utkání s nejlepšími jsou dobrou cestou pro další rozvoj člověka i beachvolejbalisty. Více informací na www.beachvratislavice.cz
Jan Kvapil

PF BULL COMPETITION 2018
Během letošních Vratislavických slavností proběhl v atriu Kulturního centra
VRATISLAVICE 101010 již druhý ročník závodu PF Bull Competition
2018. V crossfitových závodech smíšených trojic (2 muži + 1 žena) se
v kategorii OPEN utkalo 15 týmů. Vítězem klání se stal tým Fitness Life,
2. místo obsadil SFC Jelita a na 3. místě skončil SFC Jitrnice.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Petra Menclová

SVĚTOVÝ BEACH
Vratislavická beachvolejbalistka Míša Kvapilová se s Kristýnou Kolocovou
účastnila mistrovství Evropy, kde ve velké konkurenci skončily na 17.
místě. V polovině srpna se Kristýna Kolocová rozhodla ukončit sportovní
kariéru, a tak Míšu čeká náročné období hledání nové partnerky, týmu
a sponzorů s cílem zúčastnit se OH v Tokiu 2020. Souboj o OH 2020
začíná už v říjnu na turnaji v Číně. Držme Míše palce v tomto úsilí, stejně
jako Týnce v její nové roli.
Jan Kvapil
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LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR JUNIOR 2018
Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice n. N. uspořádal pro děti letní
pobytový tábor již jedenáctým rokem. Termín pro uspořádání LT
máme každoročně stejný, první červencový týden, letos datumově
od 30. 6. – 7. 7. 2018. Zúčastnilo se ho 63 dětí ve věku 5 – 17 let
a 14 dospělých. Pro táborovou základnu jsme si vybrali rekreační
středisko Junior v Srbsku na Branžeži, kam jsme se vrátili potřetí.
K dispozici máme celý areál s volejbalovým hřištěm, velkým pískovištěm pro menší děti a ohništěm. Ubytováni jsme ve velkých patrových 6 – 9 lůžkových chatách a středisko nám zajišťuje stravování
formou plné penze a pitný režim. Starší děti mají volbu být rozdělené
do turistického či cyklistického oddílu, dle vlastního vybavení.
Celkem jsme měli 5 oddílů, 1 cyklistický pro děti 11 – 17 let
a 4 oddíly turistů pro děti od 5 – 17 let. Sportovní program každodenního výletování je doplněn celotáborovou hrou, která se letos
jmenovala: „Z pohádky do pohádky“. Cílem hry bylo seznámit se se
známými pohádkami a zachránit je před ztrátou hlavní bytosti či kouzelného předmětu. Při výletech se děti se svými vedoucími podívali
na hrad Kost, na Jičínskou věž i do muzea Rumcajsovy ševcovny
a na krásné koupaliště v Kněžmostu. Hlavními body překvapení
byly pro děti návštěvy v podobě bubnové skupiny Unique Rhythm,
pěvecké kapely Just Move a večerní diskotéka DJ Bodie, děkujeme
za krásné zážitky. Závěrem děkujeme i MO Liberec - Vratislavice nad
Nisou a KÚ Libereckého kraje za dotační příspěvky na ubytování
v rekreačním středisku Junior.
Mgr. Daniela Petrová,
hlavní vedoucí tábora

VRATISLAVIČTÍ CYKLISTÉ POMÁHAJÍ
NEMOCNÝM S CYSTICKOU FIBRÓZOU
Kamil Neumann, Jiří Mejsnar a Jiří Procházka z Vratislavic se spolu
s dalšími pěti amatérskými cyklisty v týmu PROSTĚ DÝCHEJ už podruhé
zúčastnili nejdelšího českého cyklistického závodu Metrostav cyklo
handy maraton známého také jako 111 hodin / 2222 km. S pátým
nejrychlejším časem 76 hod. a 38 min. obsadili v konkurenci 32 týmů
úžasné 8. místo. V tomto charitativním závodu, kde spolu v týmu závodí
zdraví i handicapovaní cyklisté, jeli pro Klub nemocných cystickou
fibrózou a součástí týmu PROSTĚ DÝCHEJ byl i závodník s touto
diagnózou. Při této příležitosti byla během prázdnin uspořádána sbírka
na darujme.cz podporující nemocné CF, kde se podařilo vybrat 30 tis. Kč.
a úžasnými 160 tisíci nemocným přispěli ostatní partneři. Další podporou
týmu, do které se zapojil i MO Liberec – Vratislavice nad Nisou, bylo
zapůjčení doprovodných vozidel a úhrada pohonných hmot. Za to všem
patří velký dík. Pokud se chcete o cystické fibróze dozvědět více nebo případně hledáte cestu, jak nemocné podpořit, navštivte www.prostedychej.cz.
(red)

VRATISLAVICKÁ PECHOVÁ SI Z ME
PŘIVEZLA OSOBNÍ REKORD
Letošní sezóna je pro dálkovou plavkyni z Vratislavic velice úspěšná.
Na Mistrovství Evropy ve slovinském Bledu zaplavala na 5 km trati svůj
osobní rekord s časem 1 hod. 23 min. a skončila na 19. místě. Skvěle
se umístila také na dalších závodech. Z Českého poháru dálkového
plavání na Lipně si přivezla stříbro a bronz a z pohárového závodu na
5 km v Račicích dokonce zlatou medaili.
(red)
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TJ JISKRA VRATISLAVICE POMÁHALA HANDICAPOVANÉ MARKÉTĚ

V sobotu 11. srpna se uskutečnil ve fotbalovém areálu Jiskry Vratislavice druhý ročník charitativní fotbalové exhibice, tentokrát nazvaný „Jiskra pro Markétu“, jejíž výtěžek putoval handicapované Markétě Pechové
z Vratislavic, která v dětství přišla o nohu a touží přeplavat Lamanšský
průliv. Akci přijel podpořit známý tým Real TOP Praha a na hřišti v jednu
chvíli běhala nejedna hvězda, namátkou: L. Konečný – mistr světa
v boxu, J. Bosák – fotbalový komentátor, D. Suchařípa - herec, R. Bednář – bývalý fotbalista, V. Nouzák - režisér, J. Štáfek – herec, J. Nezmar,
J. Trpišovský a spoustu dalších. Program odstartoval předzápasem
mladých nadějí domácích Vratislavic a hostujícího Slovanu Liberec.
K vidění bylo hodně pěkných akcí a gólů, čímž děti přispěly k dobré
fotbalové náladě. Hlavní zápas ukázal sílu obou týmů. Na straně hostů
nepolapitelné útočné duo Bednář - Štáfek a na straně domácích
brilantní technika přímých kopů J. „Ronalda“ Preisslera. Padla spousta gólů a hrál se pohledný fotbal plný krásných akcí a individuálních
dovedností jednotlivých borců. Domácí dotahovali, dotahovali, ale ani
tentokrát to stejně jako loni nestačilo a skóre na konci utkání činilo 5:3
ve prospěch týmu z Prahy. Pauzu mezi utkáními vyplnilo vystoupení TK
Koškovi a po skončení zápasu přišla řada i na hudbu a zpěv. Na pódiu
se postupně vystřídaly tradiční liberecké kapely: Těla, Tres Udos,
Barrage, ze Semil SVR, ale také vratislavičtí zpěváci a účastníci známé
pěvecké soutěže SuperStar Naty Bitkovská a Nicolas Bitkovskij.

Po sečtení všech darů a veřejné sbírky se celková částka pro Markétu
nakonec vyšplhala na 75 000,- Kč. Jsme hrdí a pyšní na všechny, kteří
přispěli a rádi, že i letos jsme mohli opět pomoci dalšímu člověku ke
splnění jeho snu. Děkujeme všem, co se na akci podíleli, návštěvníkům,
zejména „vratislavickým“, sponzorům, MO Liberec - Vratislavice nad
Nisou a hlavně kapelám a týmu Real TOP Praha, kteří vystoupili bez
nároku na honorář. Jménem oddílu přejeme Markétě úspěšnou plavbu
přes La Manche.
Martin Šída, člen týmu pořadatelů,
hráč TJ Jiskra Vratislavice
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