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MILÍ

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

VRATISLAVIČÁCI,
na tomto místě Vás pravidelně seznamuji s novinkami
a projekty, které se ve Vratislavicích dějí. Vždy
mám ale velkou radost, když Vám mohu sdělit, že
se nám podařilo splnit slib, který jsme Vám dali.
Jedním z nich bylo také obnovení vykácené aleje
U Sila. V průběhu minulého měsíce bylo v této
lokalitě vysázeno 40 javorů. Jedná se o vzrostlé
stromy, které mají nejen větší šanci se uchytit, ale
hlavně dříve obnoví původní ráz aleje. Příjemnou zprávou je, že velká část nákladů byla
financována z peněžitého daru od společnosti ŠKODA AUTO a.s. Tímto bych chtěl vedení
mladoboleslavské automobilky moc poděkovat.
Další významnou událostí je, že rada městského obvodu na svém zasedání schválila projekt
navýšení kapacity naší základní školy o pět tříd. Kapacita v současné době činí 612 dětí
a v příštím roce se očekává nárůst dětí na počet 700, další rok dokonce na 800. V tuto chvíli
není reálné jiné řešení, jak kapacitu zvýšit, než přistavět další patro školy. Stavební úpravy
začnou ještě v letošním roce a projekt bude spolufinancován z dotace ministerstva financí.
V dubnu dále došlo k finální úpravě cestní sítě ve vratislavickém zámeckém parku.
Zrekonstruované cesty dostaly perkový povrch. V deštivém počasí, kterého si v těchto
dnech dosyta užíváme, je tak chůze parkem mnohem jednodušší, než byla v minulosti, kdy
jsme se museli prodírat rozmáčenými a bahnitými cestami.
Nakonec bych Vám rád oznámil, že vedení městského obvodu po vyhodnocení jeden
a půl letého provozu služby Vratislavice expres dospělo k rozhodnutí tuto službu rozšířit
a zakoupit další vůz. V současnou chvíli je totiž kapacita nedostačující a nejsou výjimkou ani
týdenní objednací lhůty. Připomínám, že expres vozí vratislavické seniory, držitele průkazu
ZTP nebo ZTP/P a maminky s dětmi do 7 let k lékaři, do nemocnice, na úřady apod. Cena
za jednu jízdu přitom činí pouhých 10 Kč po Vratislavicích a 20 Kč při jízdě do Liberce
nebo Jablonce nad Nisou.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00
úterý, čtvrtek a pátek:
na základě domluvy
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Městský obvod Liberec
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Tanvaldská 50
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web: www.vratislavice.cz
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KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
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MĚSTSKÁ POLICIE
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Vratislavický zpravodaj

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

VÝHODNÁ DOPRAVA PRO
SENIORY A HANDICAPOVANÉ

Pro koho je služba určena?
Všem občanům s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou, kteří
jsou starší 60 let věku nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Nově také dětem do 7 let věku s doprovodem dospělé osoby
(rodič, prarodič, sourozenec apod.)

PRÁVNÍ PORADNA
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 17. května
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny poradny jsou 21. června, 19. července a 23. srpna.
(red)

PORADNA PRO BYTOVÉ
A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 15. května od 14:30
do 17:00 hod. Do poradny je nutné se s předstihem objednat u paní
Kalferstové v kanceláři matriky nebo na tel.: 482 428 818.
Nadcházející termíny jsou 19. června, 17. července a 21. srpna.
Lenka Tarabová, členka rady MO

PORADNA O DOTACÍCH
A ÚSPORÁCH ENERGIE
V pondělí 5. června od 13:00 - 15:00 hod. můžete zdarma využít
služeb nové poradny, kterou pro vratislavické občany zřídilo vedení
obce. Ing. Petr Kotek, Ph.D. Vám poradí, jak ve Vašich bytech
nebo domech ušetřit na energiích a jak získat dotace na rekonstrukci Vaší fasády, výměnu zdroje tepla, instalaci solárních panelů
na teplou vodu nebo elektřinu aj. Konzultaci si domluvte předem
na telefonním čísle: 775 665 128.
(red)

SNAZŠÍ HLÁŠENÍ PORUCH

Kam mě přepravíte?
K lékaři, do nemocnice, na rehabilitaci, na poštu, úřad, realizaci
piety či na nákup potravin.
Kolik zaplatím?
Na území katastru Vratislavic nad Nisou je příspěvek 10 Kč / cesta
a do Liberce či Jablonce nad Nisou je příspěvek ve výši 20 Kč / cesta.
Jak si službu objednám?
Na tel. 773 584 374, objednávku musíte učinit nejpozději
1 pracovní den před plánovanou cestou.
Kdy si službu objednám?
V pracovní dny od 8:30 – 11:00 a od 12:00 – 14:00 hod.
Kdy mohu službu využít?
V pracovní dny od 6:30 – 14:30 hod. Počet jízd není nijak omezen.
Pro více informací a podmínky poskytovánítéto služby navštivte:
www.vratislavice.cz

Nedostatky v naší obci nám snadno můžete oznámit pomocí
webového formuláře dostupného na www.ZmapujTo.cz nebo přes
mobilní aplikaci ZmapujTO.
(red)
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Druhé zasedání zastupitelstva MO
Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve
středu 19. dubna v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010.
Zastupitelům bylo ke schválení předloženo celkem sedmnáct bodů. Kromě
2. rozpočtového opatření roku 2017
projednávali například navýšení kapacity základní školy a MŠ Lísteček.

vacích ploch u okálů. Nejprve byla zastupi-

Po schválení programu dostali prostor

dotace na rok 2017 pro vratislavické hasiče

k diskusi přítomní občané. Ti mimo jiné

a koupaliště Sluníčko. Zastupitelé posléze

poděkovali za nové cvičební prvky ve fit

odsouhlasili změny ve zřizovacích listinách

parku pro seniory a za chodníček, který

příspěvkových organizací týkající se

byl vybudován mezi ulicí Vnější a Náhorní.

vymezení svěřeného majetku. Představitelé

Zároveň se dotazovali na projekt rekon-

obce rovněž přijali dotaci ve výši 21 milionů

strukce sídliště Zámecký vrch, navýšení

na navýšení kapacity vratislavické základní

kapacity základní školy nebo rozšíření parko-

školy a šest a půl milionovou dotaci na

telům předložena a poté schválena zpráva
o činnosti SDH Vratislavice za rok 2016,
kterou krátce okomentoval velitel Marek
Petr Míka. Zastupitelé následně schválili
zápisy z jednání Finančního výboru. Poté
bylo přítomným předloženo 2. rozpočtové
opatření roku 2017. Po krátké diskusi byl
tento materiál v navrženém znění přijat.
Dále zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí

rozšíření MŠ Lísteček. Dalším schváleným
bodem byl zápisy z jednání Kontrolního
výboru. Po vyřízení námětů a připomínek
zastupitelů z předešlého zasedání informoval starosta Vratislavic Lukáš Pohanka
o stavu na účtu MO Liberec – Vratislavice
nad Nisou k 31. 3., o činnosti koupaliště
Sluníčko a letošním plánu oprav výtluků
komunikací a chodníků.
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

ZAČALA DALŠÍ ETAPA BUDOVÁNÍ
LESOPARKU U SILA
Jak jste si mohli všimnout, opět se rozhýbala stavba lesoparku v Zeleném údolí na sídlišti Nové Vratislavice. Po loňských
rozsáhlých terénních úpravách, kdy se na stavbě pohybovala
větší technika, se letos bude pokračovat už jen malými stroji,
které jsou šetrné k přírodě a ani neobtěžují hlukem. Pokud
bude počasí alespoň trochu přívětivé, bude tato etapa hotová
do poloviny léta. V letošním roce bude dokončena perková
cesta s dlážděnými zastaveními, na jejímž konci vybudujeme
dřevěné schody vedoucí k bytovým domům. Ze stejného místa
povede po vrstevnici pěší cesta k ulici Seniorů. Přibude také
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tolik potřebný mobiliář, jako jsou lavičky, odpadkové koše
a drobné prolézačky. Vyšlapané pěšiny v dolní části budou vyskládány kameny a součástí prací bude samozřejmě další vyčištění
prostoru od náletových křovin a odpadků. Jsme rádi, že lesopark
navštěvujete a že se z již hotové části podařilo udělat bezpečnější část sídliště. Vytěsnili jsme bezdomovce a už zde nevznikají
hromady odpadků. O celý prostor se budeme nadále intenzivně
starat.

Ing. Jiří Mejsnar, místostarosta

OBEC

VYSÁZELI JSME ALEJ U SILA

Vratislavický zpravodaj

REVITALIZACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTI

Obnovili jsme stromovou alej v lokalitě U Sila. Čtyři desítky
javorů zde byly vysázeny na konci dubna. Jedná se již o vzrostlé
stromy, které mají výšku 4 metry. Velká část nákladů byla financována z peněžitého daru od společnosti ŠKODA AUTO a.s.,
které bychom rádi touto cestou za jeho poskytnutí poděkovali.
Vedení obce

Z kraje roku jsme museli pokácet několik poškozených stromů
na sídlišti Zámecký vrch. Protože je veřejná zeleň jednou z našich
priorit, vysadili jsme zde na začátku dubna téměř čtyřicet nových
stromů a ve výsadbě budeme ještě pokračovat. Zdejší obyvatelé se
navíc dočkali nového dlážděného chodníčku, který jsme vybudovali
místo vyšlapané pěšinky v trávě v horní části sídliště u dětského
hřiště. Respektovali jsme tak trasu, kterou si lidé při zkracování cesty
sami zvolili.
Pavel Podlipný, vedoucí TO
PŘED

DOPLNILI JSME CVIČEBNÍ PRVKY
PRO SENIORY

V mnoha ohledech se snažíme podporovat zdravý životní styl našich
občanů, a proto jsme nainstalovali další čtyři cvičební prvky pro seniory
v horní části vratislavického lesoparku. Ve fit parku nově najdete šlapadlo,
surfovací zařízení, stroj na veslování a šachovnici se sedátky. Soustava
osmi kovových prvků je ideální k procvičení celého těla, umožňuje trénink
několika osob najednou a lidé si zde mohou nejen posílit svaly, ale také
zlepšit pohyblivost kloubů a celkově zregenerovat organismus.
Od poloviny dubna jsou zde opět pravidelně k dispozici kvalifikovaní trenéři
Michal a Eliška, kteří na místě pomohou seniorům se správnou technikou
cvičení. Jejich služeb bude možné zdarma využívat až do konce června
vždy v pondělí od 9:00 – 10:30 hodin a ve středu od 14:00 -16:00 hodin.
V případě deštivého počasí se lekce cvičení konat nebudou.

LIKVIDACE BIOODPADU
S počátkem jarní sezóny řeší spousta zahrádkářů otázku, jak naložit
s bioodpadem ze svých zahrad. I v letošním roce MO Vratislavice nad
Nisou nabízí svým občanům hned několik možností, jak tento odpad
šetrně zlikvidovat. Jednou z nich jsou igelitové pytle s logem technického střediska Vratislavice nad Nisou. Pytle lze zakoupit v Informačním centru KC 101010 v ulici Nad Školou, v kanceláři technického
střediska v Dřevařské ulici, ve Sportovním areálu Na Rozcestí nebo ve
vozech technického střediska. Za pevný igelitový pytel o objemu 120 l
zaplatíte Kč 25,-, pytle o objemu 60 l pak stojí Kč 15,-. Pracovníci
technického střediska naplněné pytle pravidelně odvážejí od Vašich
domů. Zdarma pak můžete svůj biologicky rozložitelný odpad odvézt
do kontejneru v areálu technického střediska. V posledních letech
občané Vratislavic hojně využívají také hnědé nádoby na bioodpad, jejichž
přistavení i svoz zajišťuje MO pro své občany zcela zdarma. Dodavatel této
služby bohužel pro letošní rok nebyl schopen zajistit včasné dodání požadovaného počtu nádob v přislíbeném termínu.
Omlouváme se tímto novým žadatelům, že jsme
z důvodu zdržení na straně dodavatele požadavky
na přistavení hnědé popelnice nevyřídili včas.
Děláme vše pro to, aby občané Vratislavic měli
nádoby přistavené v co možná nejkratším
termínu. Do té doby mohou občané využít
některý z výše uvedených způsobů, jak svůj
bio odpad ekologicky zlikvidovat.
Vedení obce

Bc. Lukáš Kajínek, vedoucí sportovních zařízení
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PROBÍHÁ JARNÍ ÚDRŽBA OBECNÍ
ZELENĚ A MOBILIÁŘE

JAN JANÍČEK ŘÍDÍ VRATISLAVICKÉ
TECHNICKÉ STŘEDISKO UŽ PŮL ROKU
Od poloviny září loňského roku je vedoucím vratislavického technického střediska Jan Janíček. Na to, jak
náročná práce to je a co vlastně obnáší, jsme se zeptali
přímo nového pana vedoucího.

Během zimy provedli pracovníci technického střediska na mnoha místech ve Vratislavicích pravidelný ořez stromů. Také s příchodem teplých
dní pokračují v údržbě obecní zeleně, především ve vyřezávání křoví,
odstraňování náletových dřevin nebo celkové úpravě travnatých ploch.
Jedná se zejména o lokality obou lesoparků, zámeckého parku, okolí
hřbitova a Tanvaldské ulice, avšak jarní údržba a úklid zelených ploch
se týká celého katastru Vratislavic. Od poloviny dubna zároveň probíhá
údržba mobiliáře v zámeckém parku a přilehlém lesoparku. Opravují se zejména dřevěné sedáky laviček, které byly především vlivem
povětrnostních podmínek už nevzhledné. Na přání obyvatel jsme navíc
nainstalovali novou lavičku v blízkosti koňského ranče Wlkana, ze které
je úchvatný výhled na celé Vratislavice. Věříme, že zde občané během
svých procházek najdou další příjemné místo k odpočinku.
Jan Janíček,
vedoucí technického střediska

K tomu, abyste dobře pečoval o naši obec, ji musíte „znát jako
své boty“. Žijete ve Vratislavicích?
Ve Vratislavicích jsem se narodil a žil jsme tu dvacet let, takže
Vratislavice znám velmi dobře. Dnes ale žiji s rodinou v sousedním Jablonci nad Nisou.
Co jste dělal před tím, než jste vloni na podzim nastoupil do
vratislavického technického střediska?
Dříve jsem vedl pobočku hobby marketu Baumax. Odsud mám
bohaté zkušenosti s vedením kolektivu, které se mi nyní hodí při
vedení téměř dvacetičlenného týmu včetně hrobníka.
Uplynulá zima byla bohatá na sněhovou nadílku a nutno dodat, že prověřila Vaše schopnosti s operativním řízením.
Věřím, že se nám podařilo loňskou zimu zvládat nejlépe, jak to
šlo. Musím ale říct, že mi v začátcích velkou oporou byla moje
zástupkyně, paní Zdeňka Straková.
Popište našim čtenářům, jak vypadá Váš pracovní den.
Pracovní den mi začíná v 7.00 hodin ranní poradou, kde
shrneme, co je potřeba udělat. Poté rozdám všem zaměstnancům úkoly a rozjedeme se do terénu. Během dne objíždím
katastr Vratislavic a kontroluji, jestli práce probíhají podle plánu.
Pracovní doba mi končí v 15,30, ale na služebním telefonu jsem
prakticky 24 hodin denně.
Co děláte ve svém volnu? Jak nejraději odpočíváte?
S rodinou jezdíme na chatu poblíž Semil, tady je práce na
zahradě pořád dost. Ale baví mě to a je to pro mě i určitá forma
odreagování se. Rád vypomáhám také rodičům s pracemi na
jejich domě tady ve Vratislavicích.
Věříme, že i občané Vratislavic jsou s prací nového vedoucího
technického střediska spokojeni stejně jako my a naše obec bude
i nadále díky všem zaměstnancům technického střediska pečlivě
udržovaná.
Vedení obce
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DOKONČUJEME CESTNÍ SÍŤ
V ZÁMECKÉM PARKU
Před začátkem letní sezóny jsme dokončili úpravu povrchu centrální
cesty v parku, která spojuje vratislavickou poštu s budovou obecního úřadu. S rekonstrukcí jsme začali loni na podzim, kdy jsme
kompletně vyměnili podloží, protože se na cestě často tvořilo bláto
a louže. Pozornost věnujeme také ostatním cestám v parku, na které
navážíme nový perkový povrch a postupně je celkově upravujeme.
Pavel Podlipný, vedoucí TO

INFO
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AKCE V ZAUHLOVAČCE

Spolek AvantgArt vás zve na nejbližší události v Zauhlovačce. Krom
toho, že stále probíhají úklidové akce, do kterých se může zapojit každý
a pomoci tak v záchraně kulturní památky zauhlovací a vodárenské věže
ve Vratislavicích v areálu Intexu, pořádá spolek AvantgArt dvě, nyní již
tradiční, akce. 20. 5. se můžete zapojit do sousedské slavnosti a la
Restaurant day. Baví vás jídlo? Děláte ten nejlepší guláš nebo thajské
curry? Pečete báječné dorty, chleba nebo si jen chcete vyzkoušet, jaké
to je, vařit či péct pro více lidí a ukázat jim, co dokážete? Pokud chcete
s ostatními sdílet vše dobré a otevřít si stánek na Restaurant day u Zauhlovačky, pište na restaurantday.liberec@gmail.com. Této akce se můžete
zúčastnit i jako dobrovolník nebo účastník doprovodného programu. Rádi
dáme prostor lokálním kapelám. Nápady pište na avantgart@email.cz
A je na co se těšit. Bohatý program pro děti i dospělé a hlavně dobré jídlo a zábava. To bude sousedská slavnost u Zauhlovačky. A kdo nestihne
zavítat k věži v květnu, může se těšit 10. 6. na festival Otevíráme
Zauhlovačku! Sledujte facebook Zauhlovačka - AvantgArt, z. s.,
kde získáte veškeré informace o plánovaných akcích.
Jitka Jakubičková

ZÁMECKÁ KONÍRNA BUDE BOJOVAT
O TITUL NEJLEPŠÍ RESTAURACE
REGIONU
V parku u libereckého bazénu proběhne o víkendu 27. – 28. května
Bosch Fresh Festival - největší gurmánský festival na severu Čech,
na kterém se představí skvělá gastronomie z celého světa. Součástí
přehlídky bude také soutěž o nejlepší restauraci regionu. Mezi top
10 restaurací Libereckého kraje byla vybrána i vratislavická Zámecká
konírna. O vítězi ročníku mohou v průběhu celého festivalového
víkendu svými hlasy spolu s odbornou porotou rozhodnout také
návštěvníci, proto neváhejte, přijďte si pochutnat a zároveň
vratislavickou restauraci podpořit!
(red)

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
2017 VE VRATISLAVICÍCH
Patnáct dobrovolníků se 8. 4. pustilo do úklidu lokalit u koupaliště
Sluníčko, luk kolem hřbitova, travnaté plochy u parkoviště a dalších.
„Posbírali jsme asi 700 kg směsného odpadu," komentuje organizátor úklidu Mirek Kvasnička. Sběr se konal v rámci celorepublikové
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017. „Při pročesávání terénu
jsme narazili na mnoho párů bot a nebyla nouze ani o ponožky či
bundy," doplňuje Štěpánka Lačná. V tomto pilotním roce se k nám
připojil Český kynologický svaz z Vratislavic a ReHa promotion, jenž
propůjčila čtyřkolku, se kterou jsme sváželi odpad. "Velkou podporu
jsme měli také od vratislavického technického střediska, které zajistilo
odvoz odpadu a zapůjčilo pomůcky pro jeho sběr,"
uzavírá organizátor.
Mirek Kvasnička

AMELIE POMÁHÁ ONKOLOGICKY
NEMOCNÝM
Nezisková organizace Amelie, z. s. již popáté realizovala projekt
„Tulipánový měsíc“, kterým chce upozornit na potřebu podpory
onkologicky nemocných a jejich blízkých nejen v oblasti léčby, ale
i v psychosociální rovině. Ve čtvrtek 17. března probíhal například
v libereckém nákupním centru Plaza sbírkový prodej tulipánů na
podporu onkologicky nemocných a jejich blízkých. Velké poděkování
patří paní Marice Hemkové, majitelce květinářství „Květinka od
Mariky“ z Vratislavic nad Nisou za bezplatné věnování tulipánů. Kromě
sociálního a psychologického poradenství realizuje Amelie v Liberci
pro klienty zdravotní cvičení, různé formy vzdělávání, workshopy,
poznávací akce a další jednorázové i opakující se projekty na podporu
cílové skupiny. Centrum Amelie v Liberci je otevřeno v úterý a čtvrtek
od 9.00 do 12.00 v Krajské nemocnici Liberec (budova U, 1. patro).
Klienti se mohou na Centrum obracet osobně, telefonicky (608 458
277) či e-mailem (liberec@amelie-zs.cz). Veškeré služby jsou klientům
poskytovány bezplatně.
Zina Nosková

MÁJOVÝ KONCERT V KAPLI VZKŘÍŠENÍ
Celia – život bez lepku je organizace, která již 11 let pomáhá lidem
s celiakií. Mezi její četné aktivity patří i každoroční Májový koncert.
Tradiční akce se uskuteční 11. 5. 2017 v sále pod Kaplí Vzkříšení ve Vratislavicích. Vystoupí country skupina Funny Grass. Vstupné dobrovolné.
(red)
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VRATISLAVICKÉ
VELIKONOCE
V sobotu 8. dubna 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.
V úvodu vystoupil v krojích folklórní soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou. Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka poté všem přítomným popřál
příjemnou zábavu a veselé Velikonoce. Následně se o pestrý program
postaraly děti ze všech vratislavických mateřských škol a spolku
Cvičení rodičů s dětmi Sluníčka. Součástí Vratislavických Velikonoc
byl také trh, kterého se účastnilo patnáct prodejců. V nabídce nechyběly tradiční velikonoční pochoutky nebo jarní dekorace. V průběhu
celého odpoledne probíhaly v multimediálním sále KC tvořivé dílničky.
Největší ohlas mezi návštěvníky mělo pletení pomlázek. Na ochozech
atria kulturního centra děti soutěžily o sladkou odměnu. Ve foyer KC
se konala tradiční burza knih. Vedení obce i organizátoři akce děkují
návštěvníkům za tak hojnou účast a pohodovou atmosféru a těší se na
další vítání svátků jara napřesrok!
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Petra Menclová
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LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
A PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
K poslednímu dubnovému dni neodmyslitelně patří pálení
čarodějnic, a také ve Vratislavicích jsme při této příležitosti
postavili velkou vatru a uspořádali lampionový průvod.
Vyvrcholením oblíbené akce, na kterou opět dorazily
stovky lidí, byl tradiční filipojakubský ohňostroj.
Průvod vyrazil od KC101010 v podvečer a vedl lesoparkem
až k louce nad hasičárnou, kde stála třímetrová hranice. Na jejím
vrcholu čekaly na upálení čtyři čarodějnice, které vyrobily děti z místních školek. Na přilehlém prostranství byly pro návštěvníky připraveny
stánky s občerstvením a pro ty nejmenší stanoviště s tematickými
úkoly, za jejichž splnění dostali čarodějnou odměnu a buřt na
opékání zdarma. Děti se navíc mohly zúčastnit výtvarné dílny nebo
malování na obličej. Ředitelky vratislavických školek Hana Šimková
a Dana Keltnerová spolu se Šárkou Gebriánovou a Marcelou
Chmelíkovou, všechny samy stylově oblečeny do čarodějnického,
ještě před setměním vyhlásily tři nejhezčí čarodějnické masky
a nejoriginálnější lampiony. Po zapálení hranice, na které byly
symbolicky upáleny čarodějnice, přišel na řadu koncert jablonecké
kapely Nautica. Akci již tradičně zakončil úchvatný ohňostroj.
Už za tři týdny bude zámecký park dějištěm další velkolepé akce.
V rámci oslav dětského dne zde v neděli 28. května vystoupí
oblíbený zpěvák Sebastian.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Jaroslav Appeltauer
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KVĚTEN

VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
Český den proti rakovině 2017
– středa 10. května 2017
Přijďte podpořit ve středu 10. května do naší
knihovny 21. ročník celonárodní veřejné sbírky
Český den proti rakovině. Letos je kampaň
zaměřena na nádorová onemocnění hlavy a krku,
která představují asi 5% všech onkologických
onemocnění. V knihovně proběhne prodej
žlutých kvítků (tentokrát s tmavě modrou
stužkou) a budou se rozdávat letáčky
s informacemi o rizikových faktorech nádorů
ORL, ale především o možnostech jejich
prevence. Zakoupením kytičky v minimální
hodnotě Kč 20,- umožníte Lize proti rakovině Praha plnit své poslání:
šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických
pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavení
onkologických pracovišť. Děkujeme!
Markéta Fizková, Helena Brestovanská,
knihovnice

STŘÍPKY Z HISTORIE VRATISLAVIC
Připravili jsme pro Vás novou rubriku, ve které Vám každý měsíc budeme
přinášet historické fotografie naší obce. Připomeňte si s námi budovy a místa, která dnes už mají zcela novou podobu. Vyzkoušejte, zda se Vám podaří

poznat dominanty Vratislavic, aniž byste si přečetli popisky pod fotografiemi.
Dobové snímky nám k otištění poskytl jejich vášnivý sběratel pan Ondřej
Marčák z Vratislavic, kterému za ně velmi děkujeme!

Budova staré školy pod kostelem, která byla zbourána v roce 1962.

Kostel a obě budovy vratislavických škol. Původní škola vlevo
a nová budova v Tanvaldské ulici.

Pokud i Vy doma schováváte momentky zachycující život ve Vratislavicích v dobách našich babiček, budeme velice rádi,
když nám je poskytnete k otištění. Své fotografie včetně kontaktu na Vás můžete posílat na adresu: Vratislavický zpravodaj, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30 nebo e-mailem
na vratislavice@vratislavice.cz či osobně donést na sekretariát starosty.
(red)
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Starosta Lukáš Pohanka přivítal 27. dubna třicet nových
občánků Vratislavic. Pro miminka byly kromě pamětních listů
připraveny tisícikorunové dárkové poukazy, plyšová hračka, DVD
o Vratislavicích a ochranný reflexní pásek. Rodiče dětí se zapsali
do pamětní knihy a pro maminky byly připraveny květiny. Členky
vratislavického Svazu žen pro naše nejmenší upletly bačkůrky.
Slavnostní dopoledne v obřadní síni vratislavického úřadu všem
přítomným zpříjemnily pásmem písniček a básniček děti z MŠ
Sídliště.
(red)

2. VRATISLAVICKÁ
STREET DANCE SHOW
Zveme všechny příznivce hip hopu do KC101010, kde se
1. června od 17 hodin koná 2. VRATISLAVICKÁ STREET
DANCE SHOW. Na akci, kterou pořádá TS Maestro motion,
ZŠ Vratislavice a MŠ Lísteček, je vstupné zdarma.
(red)

OSLAVILI JSME DEN ZEMĚ

VČELIČKY V DIVIZNĚ
Přestože je letošní boj jara se zimou obzvláště napínavý, nedaly se
děti ze třídy Včeliček odradit a vyrazily do ekologického střediska
Divizna na venkovní naučný program "Co se děje ve skořápce".
Lektorka Lucka děti nejprve překvapila ukázkami různých vajíček.
Největší úspěch mělo velké pštrosí vejce a černé vejce kasuára,
které děti nazvaly dinosauřím. Během následujícího poučného
výletu jsme měli možnost objevit malá žabí vajíčka přímo v přírodě.
Na závěr jsme se proměnili v ptáčky a vyzkoušeli si, jaké to je stavět
hnízdo, sedět na vajíčkách a pečovat o mládě. Do školky jsme se
vrátili sice zmrzlí, ale nadšení a plní dojmů.
Anežka Cvejnová
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V pátek 21. dubna jsme se žáky druhého stupně ZŠ Vratislavice
oslavili Den Země. V tento den jsme si připomněli, že je potřeba chválit naši Zem a chovat se tak, aby vydržela i pro další
generace. Žáci zažili netradiční výuku a zúčastnili se soutěže
mezi třídami o sladké odměny. Jak je tento den významný, nám
mělo připomínat i naše oblečení. Každý má přeci doma ve skříni
kousek oblečení se zvířecím nebo květinovým vzorem. Proto
jsme se sešli krásně laděni do přírodních vzorů. Nejhezčí modely
byly odměněny. Děkujeme všem zúčastněným, že všechny
papírky od bonbonů skončily v odpadkovém koši.
Mgr. Lada Slámová a Mgr. Markéta Pacltová

SPOLEČNOST

Vratislavický zpravodaj

DĚTI ČTOU NEVIDOMÝM DĚTEM
V rámci projektu Krajské vědecké knihovny v Liberci se několik našich
dětí zúčastnilo konkurzu na nahrávání knihy pro nevidomé děti. Letos
byla vybrána kniha Spící město, kterou si žáci museli nejprve sami
přečíst, a poté si jejich projev na vybraných ukázkách poslechla
režisérka nahrávky Eliška Bejčková. Následně byli ze 150 účastníků
vybráni k obsazení jednotlivých rolí i naši žáci Zuzana Pažoutová,
Patrik Kotronias, Lucie a Michaela Urbanovy. Gratulujeme!
Mgr. Hana Zahradníková

MUZIKÁL FAME
Žáci sedmého až devátého ročníku měli jedinečnou možnost
shlédnout ve středu 12. 4. představení muzikálu FAME
připraveného dánskými studenty ve věku 12 - 19 let. Studenti
věnovali celý půlrok zkoušení divadla, tance, zpěvu a hudby
k nastudování tohoto slavného amerického muzikálu známého svou
filmovou podobou z 80. let.V devadesátiminutovém představení si
žáci nejen prošli dějem muzikálu, se kterým se seznámili již
v hudební výchově, ale také procvičili svou znalost anglického
a německého jazyka.
Mgr. Barbora Blažková

OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ
OLYMPIÁDY
Na okresním kole Biologické olympiády měla ZŠ Vratislavice
i letos svá želízka v ohni. Školním kolem se probojovaly již
tradičně Aneta Baracová (7.A) a Marta Pánková (8.B). Trojici
soutěžících doplnila ještě Valerie Povalyuk. Všichni soutěžící
se na chvíli stali detektivy v přírodě a zabývali se pobytovými
znameními zvířat. Mnoho živočichů za sebou nechává nápadné
stopy a možná bychom se až divili, kdo tu s námi žije. Toto
téma nejlépe zvládla Aneta Baracová, která se umístila na
sedmém místě ze čtyř desítek soutěžících, a porazila tak i studenty víceletých gymnázií. Všem našim reprezentantkám velmi
gratulujeme a přejeme stále takový zápal do studia přírody.

VELIKONOCE VE VÝUCE SLOHU
Středu před velikonočními prázdninami si žáci šestých ročníků
zpestřili tvořením svátečních ozdob. Při hodině slohu si nejprve
upevnili znalosti o pracovním postupu a následně vyráběli
„velikonoční mimoně“. Kreativní nápady, které uplatnili na výrobky,
a následný popis ukázaly dětem, že čeština může být i zábavná.
Mgr. Marika Tomšová, Mgr. Lucie Marhoulová

Mgr. Lada Slámová

DEN ZDRAVÍ
V pátek 7. 4. si žáci tříd V.B, III.E, IV. D a IV. A připomněli Světový
den zdraví projektovým vyučováním, které pro ně společně
připravily třídní učitelky. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých
informací o zdravém životním stylu. O přestávkách si společně
zacvičily a také si vytvořily zdravou svačinku a poznávaly různé
druhy ovoce. Celý den byl prostě prima. Děkujeme SRPDŠ za
finanční příspěvek na tuto akci.
Mgr. Jana Svobodová
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JUBILANTI
BŘEZEN 2017

70 let

Ladislav Hurta
Marie Hrnčířová
Bohumila Kačírková
Josef Jirsák
Světla Košková

75 let

Zdeňka Zedková
Jan Groos
Miloslav Maruška
Miroslava Vávrová
Marie Brejlová

85 let

Růžena Konvičková
Jaroslav Nedomlel
Bohumil Řičař

90 let

Josef Turek

91 let

Jiří Schovanec
Jaroslava Janatová

93 let

Libuše Straková

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
10. 5. 2017 ODJEZD 8:30
ČD Liberec
Dolánky – Malá Skála
vedoucí pan Třešňák
náročnost 1
17. 5. 2017 ODJEZD 7:00
Pošta Vratislavice
Trutnov a okolí
vedoucí paní Křížová
pozn. Kč 250,24. 5. 2017 ODJEZD 8:02
ČD Liberec
Jiřetín pod Jedlovou
vedoucí pan Ročňák
náročnost 3
31. 5. 2017 ODJEZD 8:32
ČD Liberec
Lužec – Obří sud – Nové Město p. Smrkem
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
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VELIKONOČNÍ VESELICE PRO SENIORY
V jeden hezký den se sluníčkem 6. dubna 2017 se sešli vratislavičtí senioři a seniorky
v Kulturním centru Vratislavice 101010, aby oslavili nadcházející velikonoční svátky. Sešel se
nás docela pěkný počet a zábava mohla začít. Přivítala nás Mgr. Vladimíra Hoření, a dokonce
se k přivítání připojil i náš pan starosta Lukáš Pohanka, což nás zvlášť potěšilo. Členky
Komise komunitního plánování, které tuto akci pořádaly, nám hned začaly roznášet kávy
i s mlíčkem, čaje, obložené chlebíčky a zákusky ve tvaru velikonočních slepiček. O živou
hudbu se postaral náš oblíbený Duoband Petra Voslaře s jeho zpěvačkou. Jejich repertoár
má opravdu široký záběr a vždy nás potěší krásné písničky, při nichž si i pořádně protáhneme těla tanečkem. Mezi sebou se všichni vzájemně známe, a tak si mile popovídáme.
Některé seniorky vystavily krásné velikonoční ozdůbky jako obháčkovaná vajíčka, zajíčky
a nejkrásnější byl háčkovaný ubrus s všitými motivy květinek na přivítání jara. Tyto šikovné
seniorky byly odměněny dárky. Zábava nám při povídání a tanci rychle uplynula a my jsme
prožili zase jedno z krásných a aktivních odpolední. Děkujeme za ně komisi Komunitního
plánování a vůbec vedení MO Vratislavice nad Nisou, že pro seniory, a nejen pro ně,
připravují tolik zajímavých akcí a pořadů.
Jiřina Marešová

ROZHOVOR

ZDENĚK TROŠKA

„MÁM HROZNĚ RÁD LIDI!“
Moudrý, sympatický pán s vlídným
humorem, tak by se dal v kostce
charakterizovat známý český režisér
Zdeněk Troška, který v dubnu navštívil
vratislavické „desítky“, aby zde pobavil
diváky vtipnými historkami z natáčení,
ale i běžného života. Během našeho
rozhovoru mluvil s nadsázkou a lehkostí. Setkání s ním bylo zkrátka milé
jako pohádky, které natáčí.
K většině svých věcí jste si napsal
i scénář. Co máte na filmařině raději?
Režírování nebo vymýšlení těch příběhů?
Když píšu scénář, jsem jím úplně pohlcený.
Scénář je na celém procesu nejdůležitější,
alei dobrý scénář se dá zkazit špatnou režií,
hereckými výkony, střihem… Čím lépe je
připravený scénář, tím rychleji a snadněji probíhá
samotné natáčení. Například poslední scénář
k pohádce Čertoviny, kterou právě připravujeme,
jsme předělávali devětkrát.
A to je tedy i důvod, proč si své filmy
píšete sám?
Ano, přesně. Už když píšu, vidím ten film, už ho
mám v hlavě natočený.
Točíte především pohádky a komedie.
Proč právě tyto žánry? Nechtěl jste se
někdy pustit do něčeho úplně jiného, než
od Vás lidé očekávají?
Já jsem člověk optimistický, veselý, pozitivně
smýšlející a nahlížející na svět. Mám hrozně rád
lidi, a proto je nechci zatěžovat žádnými morbiditami. Těch mají dost, když si pustí televizní
noviny. Já chci lidi bavit a těšit, aby se mohli
odreagovat. Pohádky mě okouzlily, už když jsem
byl dítě. Chodil jsem na ně za korunu do první

lavice hoštického biografu. Miloval jsem je
i jako čtenář. Naučili jsem se číst ještě, než
jsem šel do první třídy. Komedie jsou mi blízké proto, že sám na vše dokážu nahlížet
s humorem. Měl jsem to odjakživa v sobě,
a ještě to ve mně umocnila Helena Růžičková, která měla úplně ten samý přístup
k životu. Když vidím nějakou situaci, okamžitě
si umím představit, jak bych ji vtipně použil
ve filmu.
Kde tedy čerpáte náměty pro své
filmy? Vymyslet dobrý vtip, napsat
humornou scénu musí být přeci velice
náročné.
Kolikrát stačí, když se pozorně díváte kolem
sebe. Když posloucháte lidi. To je tolik
námětů! Stačí mi si vzpomenout na věci,
které se udály v Hošticích, když jsem byl dítě.
Když už zmiňujete Hoštice, kde jste se
narodil, zajímalo by mě, jak se kluk
z malé jihočeské vesničky dostane ke
studiu režie na FAMU? Co Vás k tomu
přimělo?
Už v páté třídě jsem se rozhodl, že budu
filmovým režisérem. V Hošticích jsme měli
ochotnické divadlo, kde jsem také hrál.
Mnohem víc mě ale bavilo pozorovat při
práci paní režisérku Sládkovou. Kolikrát jsem
jí i „kecal“ do řemesla. I doma, když jsem si
četl pohádku, často jsem nakreslil jednotlivé
postavy, které v ní vystupovaly, pečlivě jsem
je vybarvil, vystřihl a vyrobil si z nich loutky.
Namaloval jsem i scénu, kulisy a svému
mladšímu bráškovi Pavlovi jsem tu pohádku
hrál jako loutkové divadlo. Jednou jsem v kině
viděl francouzský film Kněžna de Cléves, kde

Vratislavický zpravodaj

byla velkolepá scéna na plese a já se rozhodl.
Ne divadlo, budu filmovým režisérem a hotovo!
Všichni se mi tehdy smáli a říkali si: „Malej,
blbej, on z toho vyroste!“, ale nevyrostl…
A povedlo se Vám dostat na FAMU hned
napoprvé?
Ano. Když jsem se tak rozhodl, začal jsem
studovat všechny knížky o filmu. S knihou Nová
škola amatérského filmu jsem spal v posteli
a uměl ji zpaměti, to byla moje Bible. Úplně
jsem tím žil. Navíc jsem byl takový drzoun, že
když jsem se rozhodl být filmovým režisérem,
zcela jsem vypustil ze zřetele běžné předměty
jako matematika, fyzika, chemie… A u tabule
jsem se obhajoval tím, že se to nepotřebuji učit,
protože budu filmovým režisérem.
Lidé Vás mají v povědomí coby autora,
který doslova srší vtipem. Jaký jste
v soukromí, máte také duši šaška?
Určitě ano, už ve škole jsem byl třídním klaunem.
Jako režisér jste při práci neustále
obklopen spoustou lidí ze štábu. Jak rád
trávíte čas, když zrovna nepracujete?
Chybí Vám ten mumraj nebo jste naopak
raději sám?
V mém věku už jsem strašně rád sám se sebou.
Já si to užívám, čtu si, píšu, poslouchám vážnou
hudbu, lehnu si… Mám rád klid. U nás na
Šumavě jen tak sedím a poslouchám to ticho,
do kterého občas zahvízdá kos. To je balzám na
moji duši.
A sledujete také filmy?
Mám moc rád italskou kinematografii, režiséry
Viscontiho, Pasoliniho, Zeffirelliho, Felliniho,…
Ale také švédského režiséra Bergmana nebo
ruské filmy od Michalkova nebo Končalovského,
to jsou nádherné věci. Moderní filmy mi až
na několik výjimek moc neříkají. Před pár lety
se mi ale velmi líbily snímky Láska a Malena.
Vůbec se nekoukám na horory, akční filmy nebo
kriminálky. Já si raději čtu, jsem vášnivý čtenář.
Nedávno jsem u postele spočítal třiatřicet knih,
které mám najednou rozečtené.
Mluvil jste o tom, že připravujete další
pohádku Čertoviny. Prý jste dnes lokace
obhlížel i v našem kraji.
Je to tak, od rána chodíme po Kokořínsku a odpoledne jsme byli v Českém ráji. Zřejmě budeme
točit na Mužském a dvě lokace se nám líbily i na
Kokořínsku. Měli bychom natáčet v květnu
a v červnu a když vše půjde hladce, uvedeme
do kin pohádku Čertoviny už na Vánoce.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Ota Mrákota
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SHOW: ELECTRO SWING & BALKAN
BEATS LIVE
2. 6. od 20:00 hod.

Vstupné: 150 Kč v předprodeji
190 Kč na místě

Zažijte úžasnou atmosféru swingu v moderním pojetí, noc v rytmu
balkánu, latiny a electro swingu! Pořádá: Riviera Club s.r.o.

DIVADLO: VRATISLAVICKÉ
DIVADELNÍ LÉTO
V ATRIU KC

26. 6. – 30. 6 od 19:30 hod.
Vstupné: 70 Kč v předprodeji
90 Kč na místě

26. 6. TAH DÁMOU ANEB NAPŘED TROCHU VÍNA
(E. F. Burian, Tanvald)
27. 6. PANÍ PIPEROVÁ ZASAHUJE (DS J. K. Tyl, Josefův Důl)
28. 6. KRÁLOVNY (DS Vojan, Hrádek nad Nisou)
29. 6. ŽENA V TRYSKU STOLETÍ (Lučanský spolek divadelní)
30. 6. BOA VE VĚTRU, LOĎ NA KALUŽI
(Vichr z hor, Jablonec n. N.)
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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PRVNÍ JARNÍ ZÁPASY FOTBALISTŮ
Mladší žáci v úvodních zápasech jarní části soutěže zatím nepoznali hořkost
porážky. Po výhrách s týmy Chrastavy 9:0, Bílý Kostel 8:1, Mníšek 10:0 následovala remíza s týmem Frýdlantu 1:1. Vítězný vstup do jarní části sezóny měli
také starší žáci, kteří vyhráli s Habarticemi 9:1 a s Chotyní 4:2. Jen na frýdlantský tým bohužel nestačili a z hřiště odcházeli s porážkou 5:3. Ani dorostenci
nezůstali pozadu a vstoupili do krajského přeboru výhrami nad Novým Borem
7:1, Turnovem 4:1 a remízou s Tanvaldskem 2:2. Body si neodvezli pouze
z utkání s Českou Lípou, která zvítězila 5:0. Na výborný vstup do soutěží
mládeže se snažili navázat i naši muži. „A” tým čekal hned na začátku těžký los
– 1. tým tabulky Vesec, se kterým jsme prohráli 8:4. Následně jsme doma hostili
2. tým tabulky Nové Město p. Smrkem, který jsme porazili 3:0. Z třetího zápasu
s Hrádkem nad Nisou „B“ si kluci odvezli výhru 5:2. Tým „B” se rozehrává pozvolna, a to zatím 2 remízami s Machnínem 0:0 a Bílým Kostelem 1:1.
Romana Blinková
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MAESTRO MOTION – POSTUP
NA MISTROVSTVÍ ČECH I ČR
V neděli 26. března nás čekala první soutěž s možností postupu –
Taneční skupina roku 2017. Brzy ráno jsme vyrazili auty na regionální
kolo do Mostu. Zúčastnily se ho starší děti s velkou formací „Naruby“
a také malá skupina s choreografií „Get Up“. Děti skvěle zatančily
a vybojovaly si postup do Prahy na mistrovství Čech, které se koná
v neděli 23. 4. Malá skupina postoupila z 6. místa a velká formace
dokonce z úžasného 4. místa. V sobotu 1. dubna jsme se v České
Lípě zúčastnili další soutěže s možností postupu – regionálního kola
Festivalu tanečního mládí. Na mistrovství ČR postupovali vždy první dva
z každé kategorie, takže to byly při vyhlašování pěkné nervy, ale děvčata
do toho dala vše a postoupila z 1. místa. Mistrovství ČR Festivalu
tanečního mládí se bude konat opět v České Lípě a to 21. 5. Další pro
nás úspěšnou soutěží byla 9. dubna AnyBody Can Dance Praha.
Tentokrát vyjely na soutěž i mladší děti soutěžící v kategorii hobby
s choreografií „Lesní strážci“ a starší děti soutěžící v kategorii profi
s choreografií „Naruby“. Naši „hobbíci“ do toho dali opravdu vše, porota usoudila, že již nepatří do kategorie hobby a přeřadila je do profi.
Soutěžily nám tak dvě skupiny proti sobě. Mladší děti skončily nakonec
čtvrtí, což je úžasný úspěch při přeřazení do těžší kategorie a starší děti
opět vybojovaly úžasné zlato. Největší zážitek nám ale připravily maminky
a dokonce dva tatínci, kteří se zúčastnili závodů v kategorii oldies
s choreografií „Maestro jet“. Získali bronz a velký obdiv nás všech, že
do toho šli. Zatím posledním závodem byl ve čtvrtek 13. dubna Dance
Děčín, což je největší nepostupová soutěž na severu Čech s obrovskou
konkurencí. Ani zde se však děti neztratily a jak hobbíci tak profíci získali
při tak velké konkurenci skvělá pátá místa.
Lenka Pavlatová

NABÍDKA LETNÍHO TÁBORA
AUTODRÁHOVÉHO KROUŽKU
Autodráhový kroužek Vratislavice n. N. nabízí letní pobytový tábor,
který se uskuteční 15. - 29. 7. 2017 u Českého Šternberka
v osadě Vrábov na řece Sázavě letos již podeváté. Kromě dětí
z kroužku se mohou zúčastnit všechny vratislavské děti od 6 do
16 let. Táborová základna je chatková s vlastním bazénem
a kapacitou 130 dětí. Programová náplň: celotáborová hra, sjíždění
řeky Sázavy na raftech, orientační běh, soutěže, stezka odvahy,
výlety apod. Cena tábora je Kč 4 250,-. Tento tábor v roce 2016
podpořil Liberecký kraj. Přihlášky na tel.: 737 558 608.
Libor Sita, zástupce hl. vedoucího tábora
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15 MEDAILÍ PRO GYMNASTKY

AEROBIC CLUB BBS – TJ JISKRA
VRATISLAVICE ÚSPĚŠNĚ ODSTARTOVAL
ZÁVODNÍ SEZÓNU
První dubnový víkend se naše aerobičky rozjely po republice všem
ukázat, jak jsou šikovné. Tým „Filmařek“ se vydal do Prahy na závod
Česko se hýbe. Dívky se ve své kategorii 8 -10 let umístily na
krásném 3. místě! Na závodu Bohemia Aerobik Tour (BAT) v Nymburku vybojovali naši benjamínci se sestavou „Madagaskar“ zlato! V kategorii 11-12 let dosáhl náš tým se sestavou „Bruno Mars“ na krásné
(i když nepopulární) čtvrté místo. Druhý dubnový víkend se v Jičíně
konalo 2. kolo soutěže BAT, kde ve čtyřech věkových kategoriích
odstartovalo 36 závodnic z našeho týmu. Nejmladší kategorii opět
ovládli naši benjamínci a další zlato je doma! V navazující kategorii vybojovaly naše „Filmařky“ další bronz. I přes veškerou snahu
skončily v nejvíce obsazené věkové kategorii naše dívky se sestavou
„Bruno Mars“ opět u neoblíbeného 4. místa. Třešinkou na dortu
celého závodního dne pak byla nejstarší závodní skupina „Animovaní
hrdinové“, která skvělým výkonem zaujala nejen porotu, ale získala si
i celou halu. Sečteno, podtrženo – během prvních dvou závodních
víkendů jsme domů přivezly 20 zlatých, 7 stříbrných a 24 bronzových
medailí. Velké srdečné díky patří našim báječným fanouškům –
rodičům, kteří na závodech vytváří úžasnou atmosféru a jsou skvělou
podporou nejen pro své „malé“ závodnice. Podě- kování patří rovněž
i TJ Jiskra, která nám financuje autobusovou dopravu, a my si tak
závodní atmosféru můžeme užívat od začátku až do konce společně.

V sobotu 8. dubna se v tělocvičně TJ Rochlice konalo okresní kolo v gymnastickém čtyřboji na nářadí. Z organizačních důvodů se letos nekoná
kolo krajské, a tak proběhly obě soutěže současně. Náš oddíl reprezentovalo 18 gymnastek ve všech věkových kategoriích a dívky vybojovaly
spoustu výborných umístění. V regionálním kole obsadily 1. místo:
G. Erbenová, T. Habelová, N. Rychnová a L. Zelenáková, 2. místo: N.
Holásková, T. Brožová a R. Nahodilová a 3. místo: J. Lehner, P. Teimerová.
V krajském kole obsadily 1. místo: T. Habelová a N. Rychnová, 2. místo:
G. Erbenová a L. Zelenáková a 3. místo: T. Brožová a P. Teimerová.
I ostatní dívky zacvičily sestavy s velkým nasazením. Hodně z nich bojovalo i s velkou trémou, protože byly na důležitých závodech vůbec poprvé.
Gymnastky, které začaly trénovat loni v září, měly svoji premiéru a všechny
zaslouží velkou pochvalu a obdiv za předvedené výkony! Všechny patří
k našim slibným nadějím a věříme, že se jim bude při tréninku i při dalších
závodech dařit a zvládnou náročnou gymnastickou přípravu.
Lenka Počerová

DŮM A ZAHRADA

HARLEM GLOBETROTTERS

Za všechny skvělé holky trenérské, Ing. Veronika Kolmann

9. 5.
18.00

LIBERECKÉ VŠEHO TRHY

13. a 27. 5.
5.00 – 11.00

WKU EUROPEAN
CHAMPIONSHIP

25. – 28. 5.

ALEXANDROVCI
European Tour 2017
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4. – 7. 5.

19. 5.
19.00
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květen

P M 50 Kč

19.30

Divadlo

15

Druhý ročník výstavy portrétních fotografií více či méně
známých osobností Liberecka.
Pořádá: fotograf Radek TEOPE Drbohlav.
VSTUP ZDARMA

PRACHY!!!

18.00

18 NEZNÁMÁ OKINAWA
Přednáška

Filmový klub

19.30

P 100 Kč

28

Na úžasnou pouť historií a kulturou „Ostrovů šťastných
nesmrtelných“ se vydáme s Mgr. Janou Duchkovou.
Pořadatel: Kvizuj s.r.o.
P 100 Kč M 135 Kč

Přednáší MUDr. Jana Všetičková. S možnostmi prevence
pomocí cvičení „Pěti Tibeťanů“ Vás seznámí Simona
Knoppová. Trénink kognitivních funkcí (Brain Jogging)
představí Ing. Petr Koucký.

19.30

Beseda

Zpěvačka a herečka Olga Lounová, lektorka psů Pavlína
Bohunová a cvičitelka twerku Míša Marková v pořadu Petry
Peterkové. Pořádá: Databox s.r.o.
P M 250 Kč

P cena v předprodeji M cena na místě
Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30.
Vstupenky v prodeji v síti www.evstupenka.cz. Změny programu
vyhrazeny. Děti do 3 let mají vstup zdarma bez nároku na místo.

31 ZBIGNIEW CZENDLIK
19.30

22 ŽIVÉ ŽENY

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Beseda

10.00

Pohádka

P M 50 Kč

DEN DĚTÍ
A SEBASTIAN

30 PREVENCE PORUCH PAMĚTI,
ÚNAVOVÝCH STAVŮ,
ALZHEIMEROVY CHOROBY
A JINÝCH DEMENCÍ

21 KOBLÍŽEK NA CESTÁCH
Babička s dědečkem si upekli koblížek, ale neposeda
jim utekl. A jak to s ním dopadlo? Dozvíte se z loutkové
pohádky Štěpánčina divadélka.

M 150 Kč

Odpoledne plné soutěží a zábavy s živým koncertem
zpěváka Sebastiana v atriu KC a zámeckém parku.
Koncert začíná v 17:00 hod.
VSTUP ZDARMA

Ondřej Vetchý a Vanda Hybnerová v hlavních rolích
celosvětově úspěšné situační komedie o jedné hodně
netypické oslavě narozenin v typicky anglickém prostředí.
P 390 Kč M 450 Kč

Pozvání do populární talk show Martina Krause přijala
tentokrát i herečka Kristýna Leichtová a zpěvák Pekař.
Pořádá: M. K. SHOW, z.ú.

18.00

18.00

Vernisáž

12 LIBEREC VE TVÁŘÍCH

Životopisný / Drama / Romantický / Sportovní, Finsko /
Švédsko / Německo, 2016, 92 min

25 MK SHOW
19.30

Bylo nebylo, …no, určitě bylo, když je o tom loutková
pohádka Sváťova dividla.

V ŽIVOTĚ OLLIHO MÄKIHO
P M 60 Kč

14.00

PRINCEZNA NA HRÁŠKU

Talk show

Kdo je na Liberecku nejlepší v pole dance? Další ročník
oblíbené sportovní soutěže pro Liberecký kraj.
P M 150 Kč

24 NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN

Pro děti

10.00

Pohádka

7

POLE WARRIORS ART 2017

Přednáška

16.00

Soutěž

6

– POSTEL HOSPODA KOSTEL

Pohodový a zábavný kněz z Lanškrouna, s příběhy
ze života – osobního, kněžského i jiného
a s autogramiádou stejnojmenné knihy.
P 120 Kč M 150 Kč

www.vratislavice101010.cz
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