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Naše Vratislavice o.s. (IČO: 01205145) bylo registrováno
na Ministerstvu vnitra ČR 1. listopadu 2012.

Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2013 (rok první) Cíle sdružení
Upevnění občanské společnosti v městském obvodu Liberec – Vratislavice nad
Nisou.
Informování občanů městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou o
aktuálním dění v obvodu, o jeho historii a místních zajímavostech.
Prosazovat a aktivně podporovat rozvoj městského obvodu Liberec –
Vratislavice nad Nisou – to s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a zachování
charakteru příměstské čtvrti s dostatkem zeleně a míst pro aktivní odpočinek.
Zasadit se o trvalé zlepšování kvality života občanů v městkém obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou.
Aktivně komunikovat se zástupci městského obvodu Liberec – Vratislavice nad
Nisou, případně se zástupci Statutárního města Liberec, ve smyslu výše
uvedených cílů.
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Zástupci sdružení
Jana Schlegelová
(předsedkyně),
Pavel Hrstka
(místopředseda)

„Včera jsem byl
chytrý, proto jsem
chtěl změnit svět.
Dnes jsem moudrý,
proto měním
sám sebe.“
(Neznámý autor)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2013 (rok první) Naše činnost v roce 2013
Oficiální založení občanského sdružení, pravidelné schůzky před zastupitelstvem a aktivní
účast na zasedáních zastupitelstva městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
Rozvoj otevřeného portálu Naše Vratislavice – www.nasevratislavice.cz, pravidelné
zveřejňování a archivace audiozáznamů ze zastupitelstva městského obvodu Liberec –
Vratislavice nad Nisou.
Návštěva semináře ústavně právního výboru Přístup k informacím vs. ochrana osobních
údajů - zveřejňování záznamů z jednání orgánů obce.
Zveřejnění částečné databáze faktur hrazených městským obvodem Liberec – Vratislavice
nad Nisou. A to za období od 1. ledna 2008 do 30. září 2012.
Medializace kauzy související s přijetím nového protiobčanského jednacího řádu ZMO,
která částečně přispěla k tomu, že bývalé vedení MO nakonec od plánů nakonec
ustoupilo.
Faktické doplnění dnes již bývalého památníku Ferdinanda Porsche o temnější životopisná
data z dob druhé světové války.
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„Neodpoutávej se
nikdy od svých snů!
Když zmizí, budeš
dál existovat, ale
přestaneš žít.“
(Mark Twain)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2013 (rok první) Oficiální založení občanského sdružení Naše Vratislavice.
30. ledna se v prostorách malého sálu KC 101010 konala ustavující schůze sdružení
Naše Vratislavice. Schůzku navštívilo dvacet občanů, dostavili se i zástupci z řad
zastupitelů. Zpětně ještě jednou děkujeme všem za účast! Členové sdružení od té
doby pořádají pravidelné otevřené schůzky před zastupitelsvem v kavárně 101010.
Zápis z ustavující schůze najdete na webu Naše Vratislavice v sekci Občanské
sdružení.
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„Nikdy neměj
strach ze stínů,
Prostě znamenají,
že někde nablízku
svítí světlo.“
(Ruth Rendellová)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2013 (rok první) Rozvoj otevřeného portálu Naše Vratislavice (www.nasevratislavice.cz)
V roce 2013 se na portálu uveřejnilo k padesátce článků a komentářů. Věnovali se
především aktuální problematice na zastupitelstvu MO, případně významnému
rodákovi a kauze jeho „neúplného“ památníku – Ferdinandu Porche.
Uveřejnili a zaarchivovali jsme audiozáznamy ze všech zasedání zastupitelstva MO
Vratislavice nad Nisou konaných v roce 2013.
Trocha statistik (od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013):
Počet návštěv: 10 932
Počet unikátních návštěvníků: 4 678
Počet vracejících se návštěvníků: 956
Počet návštěvníků ze sociálních sítí: 746
Počet fanoušků na facebooku: 582
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„Až ti bude
v životě nejhůř,
otoč se ke slunci
a všechny stíny
padnou za tebe.“
(John Lennon)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2013 (rok první) Seznam faktur hrazených městským obvodem
Povedlo se nám zprovoznit jednoduchou databázi faktrur hrazených MO Vratislavice
nad Nisou – a to na doméně faktury.nasevratislavice.cz, kde mohou návštěvníci
pomocí jednoduchých filtrů vyhledávat informace, které je zajímají.
K neúspěchům roku 2013 patří, že se nám bohužel nepovedlo držet databázi
aktuální, jak jsme si předsevzali. Nicméně doufáme, že i přesto působí jako zdroj
inspirace pro vedení obce a ukazuje, jak by měla vypadat transparentnost v této
oblasti.
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„Spravedlnost
je vlak, který má
bohužel vždycky
zpoždění.“
(M. I. Cvetajevová)
6
Web: www.nasevratislavice.cz | Email: info@nasevratislavice.cz | Telefon: +420 775 991 943

Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2013 (rok první) Seminář Přístup k informacím vs. ochrana osobních údajů - zveřejňování záznamů z
jednání orgánů obce

Aktivně jsme se účastnili semináře ústavně právního výboru PSP ČR, dostali jsme
dokonce příležitost říci z očí do očí Igoru Němcovi, řediteli Úřadu pro ochranu
osobních údajů, co si o praktikách jeho úřadu myslíme. Audiozáznam z akce je
dostupný na našem webu.
Část I. - http://nasevratislavice.cz/download/seminar-cast1.MP3
Část II. - http://nasevratislavice.cz/download/seminar-cast2.MP3
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„Raději chci trpět
pro to, že říkám
pravdu, než aby,
měla pravda trpět
pro mé mlčení.“
(Ralph Waldo
Emerson)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2013 (rok první) Medializace kauzy ohledně chystaného jednacího řádu zastupitelstva

Na jaře tohoto roku se vedení obce v čele se starostou Lukášem Pohankou rozhodlo
prosadit nový jednací řád zastupitelstva, který omezoval přístup občanů na
zasedání.
Proti tomu bojovala tehdejší opozice protesty a neúčastí na zastupitelstvu, které tak
bylo několikrát přerušeno. Naše občanské sdružení zase kauzu úspěšně
medializovalo za pomoci Libereckého deníku.
Na základě kombinací těchto tlaků nakonec bývalý starosta Pohanka z plánů
přijmout jednací řád vycouval.
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„Největší chyba,
kterou v životě
můžete udělat,
je mít pořád
strach, že
nějakou
uděláte.“
(Elbert Hubbard)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2013 (rok první) Faktické doplnění bývalého památníku F. Porsche
Na webu Naše Vratislavice byla uveřejněna řada odborných článků na téma
temnější minulosti vratislavického rodáka – Ferdinanda Porsche.
V součinnosti s novým vedením obce se nakonec povedlo završit i dlouholetou
snahu o faktické doplnění památníku (dnes již bývalého) o tyto skutečnosti.
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„V životě nevěř
tomu, kdo tě
klame, ale
nezklam toho,
kdo ti věří.“
(Neznámý autor)
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Výroční zpráva Naše Vratislavice o.s.
- rok 2013 (rok první) Trocha statistiky na závěr...
Náklady na činnost Naše Vratislavice o.s. v roce 2013
Náklady
Hostingový balíček nasevratislavice.cz (hosting, domény nasevratislavice.cz a
nase-vratislavice.cz, provoz subdomény faktury.nasevratislavice.cz)
- 3315 Kč
Reklama (Facebook a Google Adwords)
- 2203 Kč
Rezervace Malého sálu KC
- 726 Kč
Občanské sdružení Naše Vratislavice nedisponuje žádným peněžním majetkem,
veškeré náklady zde zmíněné hrazeny z „vlastních kapes“ členů. Pořád nás
nikdo nás neplatí! I v tom je naše síla...
Těšíme se na mnohá setkání s Vámi v roce 2014!
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„Dej nám, Bože,
tři dary: smělost,
vyrovnanost, rozum.
Smělost na to,
abychom změnili
věci, které se
změnit dají.
Vyrovnanost na
to, abychom se
dokázali smířit
s tím, co změnit
nelze. A rozum
na to, abychom
mezi těmi věcmi
dokázali rozlišovat.“
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(Reinhold Niebuhr)
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