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MILÍ

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského obvodu Liberec
– Vratislavice nad Nisou

VRATISLAVIČÁCI,

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

v souvislosti s rozšiřující se elektromobilitou v České
republice se i Vratislavice připojily k místům, kde
lze nyní dobíjet elektřinou poháněné vozy. Nově
nainstalovaná rychlodobíjecí stanice se nachází za
budovou úřadu a je vybavena třemi nejběžnějšími
konektory. Jedná se o vůbec první dobíjecí stanici
u veřejné budovy v Liberci.

KONTAKTY:
adresa:

S dopravou souvisí i možnosti parkování, a to je
téma, kterým se zaobíráme prakticky neustále. Aktuálně jsme vybudovali novou parkovací
plochu v Pivovarské ulici u křižovatky s ulicí U Sila. Parkoviště má kapacitu 18 vozů a je
vybudováno včetně drenáže. Za letošní rok jsme zrealizovali 64 nových parkovacích míst
a již nyní hledáme další možnosti, jak toto číslo navýšit.
Dále dbáme na bezpečnost silničního provozu, a proto jsme nechali nainstalovat
zpomalovací polštáře na třech místech v ulici Pivovarská a dva v ulici Náhorní. Věříme, že
se zvýší bezpečí všech chodců a obyvatel, kteří v uvedených lokalitách bydlí.
Velké úsilí jsme v září věnovali také našemu hřbitovu. Přední zeď včetně vstupní brány
a podstavce kříže se sochou Ježíše jsme nechali vyčistit opískováním. U hlavního vstupu,
kde se často v deštivém počasí tvořily kaluže, jsme pak nechali provést odvodnění.
Postupně tedy pokračujeme ve zvelebování hřbitova a jsme připraveni na letošní Svátek
zesnulých, který připadá na 2. listopadu.
Závěrem bych chtěl připomenout, že Sbor dobrovolných hasičů z Vratislavic nad Nisou
oslavil nedávno již 150 let své existence. Hasičům bych rád poděkoval za jejich činnost
a i do budoucna mohou počítat s podporou obce.
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KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR
tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE
tel.: 737 278 809 nebo 156
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Váš starosta
Lukáš Pohanka

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE:
zpravodaj@vratislavice.cz
Uzávěrka příštího zpravodaje: 20. 10. 2019
Více informací naleznete na www.vratislavice.cz
Nová rychlonabíjecí stanice pro elektromobily
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Projev starosty Lukáše Pohanky
při oslavách 150 let hasičů

INFO

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.

NÁVŠTĚVY U STAROSTY
Po předešlé telefonické domluvě na tel.: 482 428 810 mohou
občané kdykoliv v úředních hodinách navštívit starostu
Vratislavic Lukáše Pohanku.

KONTAKTUJTE NÁS:

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU
KAVÁRNY
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou zveřejňuje záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově
Kulturního centra VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675,
Liberec 30. Účelem je provozování kavárny. Termín uzávěrky
přihlášek do 21. 10. 2019. Více informací na úřední desce
Úřadu Městského obvodu nebo na https://www.vratislavice.cz/
urad/uredni-deska.

E-MAIL

Vedení obce

vratislavice@vratislavice.cz

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

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

POZVÁNKA
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se koná 13. listopadu 2019 od 17 hod.
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni
občané jsou srdečně zváni.
(red)

PRACOVNÍ A PROFESNÍ
Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit
pracovní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním
sále KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát budou k dispozici v pondělí 21. října od 9:00
do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci.
Další termíny poradny jsou 18. listopadu a 16. prosince.
Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz
nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 23. října
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 20. listopadu a 11. prosince.

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 21. října
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 18. listopadu
a 16. prosince.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Víte, kde ve Vratislavicích se nachází detail zachycený na fotografii?
Pokud ano, můžete své tipy s označením „Poznej detail z Vratislavic“
a kontaktem na Vás až do 21. října posílat na e-mail vratislavice@
vratislavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na adresu Městský
obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, 463
11. Tentokrát soutěžíme o dvě vstupenky na koncert zpěvačky Lenny,
který se koná 1. listopadu v KC VRATISLAVICE 101010.
Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat
o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi!
(red)
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VRATISLAVICE MAJÍ
RYCHLODOBÍJECÍ STANICI
PRO ELEKTROMOBILY
Protože v mnoha směrech dlouhodobě usilujeme o to, aby byly
Vratislavice ekologickou obcí, nechali jsme na konci září za budovou
úřadu nainstalovat rychlodobíjecí stanici pro elektromobily a plug-in
hybridní vozy. K tomuto účelu jsou vyhrazena dvě parkovací místa
zřetelně označená dopravní značkou, která vyhrazuje stání pro ekologická vozidla. Vratislavice jsou teprve pátým místem v Liberci, kde
si lidé mohou svůj automobil dobít. Věříme, že tato novinka napomůže
občanům Vratislavic v dalším ohledu žít ekologičtěji a ohleduplněji
k životnímu prostředí.
Vedení obce

JAK FUNGUJE DOBÍJECÍ STANICE
Rychlodobíjecí stanice je vybavena DC konektory s nabíjecími
standardy CHAdeMO a CCS, které umožňují nabíjení s výkonem až do 50 kW. Dále je k dispozici AC nabíjení se standardním konektorem (zásuvkou) Mennekes, který umožňuje nabíjení
s výkonem až do 22 kW. Nabíjení pomocí DC výstupu umožňuje dobít akumulátor obvyklého vozidla na 80% kapacity za 20
až 30 minut. Nabíjení pomocí AC zásuvky trvá déle, 1-3 hodiny.
Dopravní značení u stanice vyhrazuje stání výhradně pro ekologická vozidla, tzn. nesmí zde parkovat konvenční automobily.
Zákazníci mají dvojí možnost placení za odebranou energii:
- Pravidelné paušální platby na základě smlouvy uzavřené
se společností ČEZ.
- Jednorázové přímé platby pomocí mobilní aplikace
Polyfazer Direct.
Veškeré informace naleznete na webu elektromobilita.cz

VYBUDOVALI JSME NOVÉ PARKOVIŠTĚ
V Pivovarské ulici na křižovatce s ulicí U Sila jsme v září
vybudovali nový padesátimetrový parkovací záliv s kapacitou 18
stání. Upravili jsme travnatou plochu, kterou lidé dříve využívali
k parkování. Celý prostor je včetně drenáže, protože se v daném
místě držela povrchová voda. Vyslyšeli jsme tak přání místních
obyvatel, aby zde byl navýšen počet parkovacích ploch kvůli
častému parkování zaměstnanců okolních firem. Během tohoto
roku tak ve Vratislavicích vzniklo 64 nových parkovacích míst.
Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru
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PRŮBĚŽNĚ VYLEPŠUJEME
VRATISLAVICKÝ HŘBITOV
Díky pravidelné péči, kterou věnují pracovníci technického střediska
vratislavickému hřbitovu, je stále udržovanější a krásnější. V září jsme
metodou pískování kompletně vyčistili přední zeď hřbitova včetně
sloupů u vstupní brány a podstavec kovového kříže se sochou Ježíše
v centrální části hřbitova. Zároveň jsme u vstupu na hřbitov, kde
se v deštivých dnech držela voda a tvořily se kaluže, vybudovali
odvodňovací drenáž.

Vratislavický zpravodaj

ZPOMALOVACÍ PRAHY PŘISPĚJÍ
K BEZPEČNÉMU PROVOZU
Na základě žádostí od rezidentů jsme v dalších vratislavických lokalitách
nechali během září nainstalovat zpomalovací prahy. K větší bezpečnosti
chodců by měly přispět tři nové retardéry v Pivovarské ulici a další dva
v ulici Náhorní. V dohledné době budou instalovány dva zpomalovací
prahy také v Křížové ulici.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Pivovarská ulice

Stav před čištěním

Náhorní ulice

Stav po čištění

DBÁME NA BEZPEČÍ DĚTÍ

Nová odvodňovací drenáž

Na začátku prázdnin jsme v Parku Nové Vratislavice přemístili houpačku
ptačí hnízdo na vhodnější místo. Abychom zajistili maximální bezpečí dětí
hrajících si na houpačce, nechali jsme zde položit bezpečnostní dopadovou plochu tlumící náraz při pádu.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru
5

Vratislavický zpravodaj OBEC

INSTALOVALI JSME NOVOU LÁVKU

Na přání občanů jsme u posledního z rybníků za koupalištěm
Sluníčko vybudovali novou lávku. Zejména v deštivých dnech se
na cestě od rybníků k zahrádkářské kolonii dlouhodobě držela
povrchová voda a tvořily se zde rozsáhlé blátivé louže. Díky svolení
majitele pozemku jsme původní provizorní palety mohli nahradit
pevnou dřevěnou lávkou, která zajistí komfortní cestu směrem ke
Kunratické.

STAROSTA PŘIVÍTAL NA RADNICI
PRVŇÁČKY
Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka pozval ve středu 13. září do obřadní
síně vratislavické radnice 94 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 „Teta to plete“ autorky Ivony Březinové.
(red)

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

VRATISLAVICE MAJÍ TŘICET
NOVÝCH OBČÁNKŮ
Starosta Lukáš Pohanka přivítal 12. září v obřadní síni třicet
nových vratislavických občánků. Pro miminka byly kromě pamětních listů připraveny tisícikorunové dárkové poukazy a další drobné dárky. Slavnostní dopoledne přítomným rodinám zpříjemnily
děti z MŠ Lísteček pásmem písniček a básniček.
(red)

OPRAVILI JSME SCHODIŠTĚ
V DLÁŽDĚNÉ ULICI
Kvůli bezpečnosti chodců jsme v Dlážděné ulici na sídlišti Zámecký vrch
opravili schody vedoucí ke vchodu do obytného domu. Schodiště bylo už
značně poškozené a s blížícím se příchodem zimy zde lidem hrozilo nebezpečí úrazu na náledí. Díky kompletní opravě schodiště včetně instalace
nového zábradlí jsme případné riziko minimalizovali.
Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru
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NOVÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
V RODNÉM DOMĚ
FERDINANDA PORSCHEHO

DOBROVOLNÍ HASIČI OSLAVILI
150 LET
Ve Vratislavicích byl před 150 lety založen Sbor dobrovolných hasičů.
V sobotu 14. září proběhly na hasičské zbrojnici oslavy tohoto významného výročí, na kterých byl mimo jiné posvěcen historický prapor sboru,
který byl k této příležitosti vyroben. Jsme rádi, že ve Vratislavicích máme
vlastní sbor hasičů, kteří zajišťují bezpečí našich obyvatel, a zároveň nás
těší, že je můžeme každoročně podporovat formou dotací z rozpočtu.

ŠKODA Muzeum pro Vás v Rodném domě Ferdinanda Porscheho
připravilo nový cyklus přednášek s názvem „Křižovatky techniky“.
Zásadní momenty a milníky z historie jakož i osobnosti průkopníků
techniky Vám představí renomovaní znalci oboru. Letos na podzim
se můžete těšit na dvě přednášky. V úterý 8. října Vám historik Lukáš
Nachtmann představí práci nadaného českého vynálezce Ludvíka
Očenáška – prvního technika, který se na našem území věnoval
raketám a reaktivnímu pohonu. Stvořil ale i letecký motor, váhy na
vážení léčiv nebo vlastní obloukovou lampu. V úterý 10. prosince
pak naváže ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.
V rámci své přednášky Vám přiblíží vznik a vývoj nepostradatelných
čerpacích stanic, které byly důležité k rozvoji automobilismu. Přednášky začínají vždy v 17:30 hodin. Vstup je zdarma. Před začátkem každé přednášky můžete shlédnout expozici Rodného domu
Ferdinanda Porscheho, kterou nově obohacuje vítězný vůz závodu
24 hodin Le Mans z roku 2016 Porsche 919 Hybrid.
Ing. Aneta Dlasková, ŠKODA Muzeum

Vedení obce

VRATISLAVICKÝ KOSTEL
SE OPĚT OTEVŘEL VEŘEJNOSTI

Lidé si mohli barokní kostel Nejsvětější Trojice letos prohlédnout
hned několikrát. První příležitost seznámit se s historií nejstarší vratislavické památky měli během Vratislavických slavností 17. srpna, kdy
jsme přichystali komentované prohlídky včetně možnosti výstupu na
kostelní věž. Neopakovatelnou atmosféru v úchvatném interiéru zažili
také návštěvníci koncertu Anny K., která ve vratislavickém kostele
vystoupila 6. září. Hned následující den se dveře kostela otevřely
opět, a to v rámci Dnů evropského dědictví.
(red)
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ANNA K.

VYSTOUPILA V KOSTELE
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
V barokním interiéru vratislavického kostela Nejsvětější Trojice se
v pátek 6. září už popáté konal unikátní koncert, který zde vedení
obce na konci léta každoročně pořádá. Tentokrát do Vratislavic přijela i s celou kapelou poprocková zpěvačka Anna K., která je držitelkou
pěti ocenění Anděl. Kromě dvou komorních písní doprovázených
pouze na piano, zazněly v podání celé kapely hity jako Nebe, Noc
na zemi, Večírek za koncem a řada dalších. Neopakovatelný zážitek
přilákal do kostela na 230 návštěvníků.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Ota Mrákota

8

INFO

Vratislavický zpravodaj

CHOVEJME SE K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ZODPOVĚDNĚ
Žijeme v době, kdy začínají být patrné negativní změny životního
prostředí. Zhoršená ekologická a klimatická situace je realitou, kterou
dokládají vědecké výzkumy. Ekologie a péče o životní prostředí jsou
dlouhodobě naší prioritou. Ve Vratislavicích nejen důsledně přistupujeme k péči o obecní zeleň a chráníme zelené plochy, ale významně
podporujeme například i separaci odpadů. Do čistoty v obci ročně
investujeme tři a čtvrt milionu korun. V katastru Vratislavic máme 16
stanovišť s 80 kontejnery, kde můžete třídit papír, plast, sklo, nápojové
kartony, kov a oblečení. Pravidelně dvakrát ročně po celých Vrati-

POPELNICE NA BIOODPAD
• na základě Vaší žádosti (formulář naleznete na
www.vratislavice.cz v sekci
Praktické informace – Odpady)
Vám bude k domu zdarma
přistavena speciální nádoba
na bioodpad
• popelnice vyvážíme v týdenním
intervalu každý pátek
• noví žadatelé – podmínkou je
trvalé bydliště ve Vratislavicích,
na jedno číslo popisné mohou
dostat jednu nádobu
• přistavení nádoby a svoz
bioodpadu je pro občany
bezplatný
• veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách
www.vratislavice.cz v sekci Praktické informace – Odpady.
• pro další informace kontaktujte p. Holíkovou (referentka pro
dopravu a životní prostředí) na tel.: 482 428 819 nebo
na e-mailu: vratislavice@vratislavice.cz

slavicích zdarma rozmisťujeme velkoobjemové kontejnery na odpad
větších rozměrů. Zájemcům také poskytujeme popelnice na bioodpad
a jeho bezplatný svoz. Úplnou novinkou jsou dvě dobíjecí stanice na
elektromobily, které jsme nechali nainstalovat za budovou úřadu.
Ale k ochraně životního prostředí je potřeba součinnost nás všech.
Informace o ekologické a klimatické situaci v České republice, a jak
zamezit jejímu zhoršování, naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/.
Vedení obce

•

š títek na odpad větších
velikostí – nábytek, spotřební
elektronika, koberce atd.

•

cena 35,- Kč

• z akoupit lze ve vratislavickém informačním centru v ulici
Nad Školou
• pro odvoz odpadu větších rozměrů označeného samolepícím
štítkem můžete volat vedoucího technického střediska pana
Janíčka na tel.: 775 080 702, který zajistí, aby byl ve dnech
pondělí, středa nebo pátek odvezen

• pytel na bio odpad o objemu
120 l stojí 25,- Kč
• pytel na bio odpad o objemu
60 l stojí 15,- Kč
• zakoupit lze ve vratislavickém
informačním centru v ulici
Nad Školou

CO (NE)PATŘÍ DO KONTEJNERŮ
NA BIO ODPAD?

tráva

komunální odpad

listí

jednorázové pleny
obaly od potravin
(sklo, plasty, plechovky, tetrapacky)
textil, kůže, vlna
maso a kosti
oleje
uhynulá zvířata
popel
uhlí
cigarety
sáčky z vysavače
kamení

větve
plevel
zbytky rostlin
sláma a seno
piliny
dřevní štěpka
hlína z květináčů
zbytky ovoce
zbytky zeleniny
čajové sáčky
kávová sedlina
skořápky

jiné biologicky nerozložitelné odpady

• 16 stanovišť s 80 kontejnery po celém katastru Vratislavic:
Dlouhomostecká, Donská, Pivovarská, Na Rozcestí, Křížová,
Lovecká, Okálová, Krajní, Zámecký vrch, Dlážděná,
Nad Školou, U Sila, Tanvaldská, Vnější, Prosečská
a na horním parkovišti KC VRATISLAVICE 101010.
• můžete třídit papír, plast, sklo, nápojové kartony, kov a oblečení
9
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UVÍTÁNÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
A je to tady! Školy a školky vítají své nové děti a žáčky. Ne jinak tomu
je i v naší mateřské škole Sídliště. V letošním roce nastoupily nové
děti do tříd Hvězdiček i Sluníček. Všichni ve školce se nováčkům
snaží první dny zpříjemnit, jak se jen dá. Bez pohlazení, pomazlení či
objetí to nejde! Děti se adaptují na neznámé prostředí, dospělé, ale
i kamarády. V letošním roce pro ně nově přibyly nejen zajímavé
hračky ve třídách, ale i herní prvky na zahradě – auto, letadlo, loď
a pružinová houpadla. Mohou si tedy dle své fantazie zajet, vyplout či
zaletět, kam se jim zlíbí. Houpačky děti milují, a tak se na houpadlech
lépe zapomene na stýskání po mamince. Věříme, že si děti her na
zahradě díky teplým podzimním dnům ještě dostatečně užijí!
Mgr. Hana Šimková, ředitelka MŠ Sídliště
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HARMONIZAČNÍ VÝLET 8. TŘÍD
V pátek 6. 9. 2019 jsme se vydali s žáky 8. ročníku na Libereckou
výšinu. Počasí nám přálo, proto jsme tam i zpět šlapali pěšky. Celkem
krásných 12 kilometrů. Během akce byly pro žáky připraveny různé
aktivity a hry, během kterých jsme se všichni zapojili i pobavili, a tím si
také zpříjemnili začátek nového školního roku. Někteří dobrovolníci se
podívali i na rozhlednu, ze které byl krásný výhled na Liberec.
Mgr. Markéta Pacltová, Mgr. Lucie Marhoulová

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
Bezpečně do školy je název projektového dne, který se uskutečnil ve
třídě 2.B. Po prázdninách jsme opět ve škole, a tak jsme si v pátek 6.
září připomněli zásady bezpečného chování na silnici. Jak víme, silnice
není hřiště. Proto se učíme poznat dopravní značky, správně přecházet
vozovku po přechodu pro chodce. Pamatujeme si důležitá telefonní
čísla a způsoby chování v případě nouze, nehody či úrazu.
Mgr. Věra Šnajdrová

STMELOVÁNÍ KOLEKTIVU 6.C
Ve čtvrtek 5. 9. 2019 se třída 6.C stmelovala v rámci harmonizačního dne na Prosečském hřebeni. Počasí se nám vydařilo,
a tak žáci plnili ve skupinách i samostatně různé úkoly a hry,
navzájem se poznávali a učili spolupracovat. Den jsme si
krásně užili.
Mgr. Helena Šerhantová

PLANETA ZEMĚ 3000
Žáci šestých a sedmých tříd navštívili ve čtvrtek 19. 9. zeměpisné
představení Planeta 3000 na téma Kolumbie. V živě komentovaných
ukázkách se dozvěděli o dobrodružstvích cestovatelů v horách i ve
městech, seznámili se s místní faunou a florou i zanikajícími tradicemi
domorodých obyvatel. Na závěr dostali třídy časopisy Koktejl a mohou
se pustit do dalšího objevování prostřednictvím článků.
Mgr. Barbora Blažková

VRATISLAVIČTÍ HASIČI
MAJÍ NOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI
Sbor dobrovolných hasičů provozuje od září nový kroužek pro děti
s názvem Mladý hasič - zdravotník. Nábor nových dětí již probíhá.
Veškeré informace rodiče získají u vedoucí paní Veroniky Krejčířové
na tel.: 723 782 511 nebo e-mailu info@life-saving.cz.
Nicole Rolantová
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ŘÍJEN

VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
TÝDEN KNIHOVEN 2019
Tradičně první týden v říjnu se naše knihovna připojuje k celostátní
akci Týden knihoven. Termín konání je 30. 9. 2019 - 6. 10. 2019.
Během celého týdne se mohou přihlašovat noví čtenáři zdarma,
probíhá 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!
NOVINKY K TÝDNU KNIHOVEN
Tento měsíc potěšíme všechny příznivce edice Původní česká detektivka /„zelené krimi z nakladatelství MOBA“/. Z nich vybíráme:
Krátké setkání s vraždou, Josef Škvorecký, Zdena Salivarová
– Komunitou českých emigrantů v Torontu otřese vražda turistky
z Prahy, která do Kanady přijela na návštěvu. Vyšetřování se ujímá
detektiv H. Sinclair, ale není sám……
Rukavičky smrti, B. M. Borská - V pozdním létě přijíždí anglická
inspektorka Elen Jollyová ve společnosti své dcery Oli a jejího
přítele Olivera do sicilského Trapani, aby se zde zotavila z pracovního úrazu. Oliver však bez vysvětlení zmizí…
Rakev bez nebožtíka, Ladislav Beran - Nová kniha krimi povídek
emeritního komisaře kriminální služby Ladislava Berana Příliš krátký
provaz pro vraha už svým názvem evokuje její obsah. Opět se potkáme s oblíbenou četnickou pátračkou, která řeší kriminální případy.
A nesmíme zapomenout na malé čtenáře….
Pohádka lesa, Josef Kožíšek - Pojďte s námi na procházku do
lesa. Tyto příběhy mohli znát již vaši prarodiče. Za chvilku se budete
cítit jako v pohádce. Na stránkách této knihy vás Josef Kožíšek
seznámí s kapelou mistra Čmela, zjistíte, proč Jezevce rozbolely
zuby, co se děje, když Svatojánek stůně, i jak hrdinně zápasil Ježek
bohatýr. Všechny básničky a příběhy jsou doprovázeny nádhernými
ilustracemi Václava Karla.
OPRAVDU?
Nakonec bychom rády oslovily všechny ty, kteří naši knihovnu
navštěvují nebo třeba jenom chodím kolem… Dostala se nám do
rukou sada „opravdických“ plakátů, které hravou formou představují
devět mediálních témat. Ty jsme vyvěsily v naší knihovně. Můžete si
vyzkoušet, zda poznáte opravdu pravdu…
Markéta Fizková, Helena Brestovanská
a Blanka Šafránová –Krejbichová, knihovnice
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OSLAVY 150. VÝROČÍ
VRATISLAVICKÝCH HASIČŮ
V sobotu 14. září 2019 jsme na hasičské zbrojnici ve Vratislavicích
oslavili výročí 150 let od založení sboru. Oslava začala ve 13 hod.
ukázkou dovedností dětí. Poté následovaly ukázky ze života
hasičů: hašení Cobrou, hašení hořící pánvičky, vystřihování z auta,
ukázka závodu TFA. Mezi naše členy se řadí i vodní potápěčská
a záchranná služba Liberec, která návštěvníkům také předvedla
svou činnost. Během celého dne mohli lidé navštívit hasičárnu
a prohlídnout si např. šatnu nebo dětské zázemí. Všude kolem
byla vystavená technika jak současná, tak i historická. Pro děti
byl připraven skákací hrad, malování na obličej, poníci, stanoviště Městské policie Liberec nebo stánek Hasík. Odpoledne pak
bylo věnováno hostům, které vyzpovídal moderátor Martin Kraus.
Jsme moc rádi, že naše pozvání přijali ministr vnitra Jan Hamáček,
hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor Liberce Jaroslav
Zámečník, krajský ředitel hasičů Luděk Prudil, produkční Renáta
Havelková a člen dobrovolných hasičů Tomáš Hrudka. Po talk show
následovalo to nejdůležitější, a to posvěcení historického praporu,
který byl pořízen právě k této slávě. Prapor nám za účasti starosty
Vratislavic Lukáše Pohanky posvětil arciděkan Radek Jurnečka.
Poté následovalo šermířské vystoupení, hudební produkce a večer
akci zpestřila ohnivá show. Fotografie a informace o akci naleznete
na FB stránkách SDH Vratislavice nad Nisou.
Nicole Rolantová
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JUBILANTI
SRPEN 2019

70 let

Zdeněk Šlaich
Josef Koubovský
Jan Marek
Jitka Koníčková
Vladimír Hnyk
Pavel Němeček
Vladimír Kočnar
Maria Pěkná

75 let

Milan Dašek
Alena Bártová
Ivan Černý

80 let

Jarmila Reslová
Vladimír Prošek
Krista Havrdová
Miloslav Žďárek
Miroslava Marázová

85 let

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
9. 10. 2019
ODJEZD 7:02

ČSAD Liberec, Lomnice nad Popelkou – Slaná – Poříčí
vedoucí pan Janků, náročnost 2

16. 10. 2019
ODJEZD 8:02

ČD Liberec, Oybin – Töpfer– Olbersdorf
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2, pozn.: Euro

Božena Kupcová

23. 10. 2019
ODJEZD 7:35

ČD Liberec, Harrachov – Mumlavský vodopád
vedoucí paní Křížová, náročnost 2

Alžběta Šindelářová
Libuše Hejralová
Marie Stará

30. 10. 2019
ODJEZD 9:35

ČD Liberec, Maxov – Buková hora – Smržovka
vedoucí pan Hauptman, náročnost 3

6. 11. 2019
ODJEZD 8:33

ČD Liberec, Mníšek – Fojtka
vedoucí pan Jokl, náročnost 2

Eliška Řeháková
Zdenka Svobodová

91 let
92 let

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

TŘÍDENNÍ ZÁJEZD TURISTICKÉHO
SPOLKU SENIORŮ
Konec září a blížící se konec léta je tradičně spojen s třídenním zájezdem našeho turistického spolku seniorů za poznáním
zajímavých míst nejen naší vlasti. Za letošní cíl jsme si vybrali
jihovýchodní Čechy, tedy kraj lesů, rybníků, malebných městeček
a vesniček. Za centrum jsme zvolili Jindřichův Hradec, kde jsme
se ubytovali a odtud vyráželi do okolí. Při příjezdu jsme si prohlédli historické centrum města Tábor a následně navštívili zámek
Červená Lhota. První den jsme zakončili prohlídkou historického
centra Jindřichova Hradce s půvabným náměstím, hradem a také
rybníkem Vajgar.

Následující den jsme časně ráno vyjeli do světa jihočeských rybníků s centrem v Třeboni. Zde jsme se opět věnovali stavebním
památkám historického centra a též jsme zavítali k rybníku Svět.
Odtud jsme pokračovali do střediska Novohradských hor, města
Nové Hrady se stále funkčním klášterem, restaurovaným hradem
a zámkem. Další naše cesta směřovala do Nové Bystřice, kde
nás čekala jízda úzkokolejným vláčkem. Pro zkrácení jsme zvolili
průjezd Rakouskem, kde jsme navštívili půvabné městečko Heidenreichstein se středověkým vodním hradem, jehož vlastníkem
je známý šlechtický rod Kinských. Po ochutnávce pravé vídeňské
kávy, objednané v naší mateřštině, kterou ovládala i obsluha
zřejmě s českými předky, jsme po pár kilometrech dorazili do
Nové Bystřice. Po krátké prohlídce městečka a nádraží, kam mezi
tím dorazil úzkokolejný vláček, jsme s ním projeli oblastí České
Kanady s nádhernou přírodou, zejména lesy určitě plnými hub
a vrátili se do Jindřichova Hradce.
Poslední den jsme vyrazili za poznáním nově objeveného skvostu
mezi jihočeskými městy do městečka Slavonice. Zde jsme obdivovali dochované a restaurované stavby kostelů a měšťanských
domů. Při zpáteční cestě domů jsme se ještě krátce zastavili
v Jihlavě. Do Vratislavic jsme přijeli v podvečerních hodinách.
Ač zcela jistě nebyla naplněna očekávání všech účastníků, ono
to ani dost dobře nejde, zájezd se líbil, a to i proto, že nám přálo
hezké počasí. Budeme se všichni těšit na další zájezd, který již
připravujeme na příští rok.
Antonín Ročňák
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MILAN
PEROUTKA
V září přijel do vratislavického kulturního centra český muzikant, herec
a moderátor Milan Peroutka. Tento
talentovaný mladík na sebe upozornil
například během třetí řady populární
show Tvoje tvář má známý hlas, kde
skončil na druhém místě. Kromě
herectví a muziky toho ale v životě
zvládá mnohem víc a je bezesporu
začínající hvězdou českého šoubyznysu.
Jste poměrně všestranně nadaný.
Čemu všemu se věnujete?
Vždy záleží na tom, jaká příležitost mi přijde do
cesty. Díky účasti ve Tváři se mi otevřelo hodně
dveří a já si mohl zkusit všechno. Ale teprve
čas prověří, jaká parketa je ta správná. Baví mě
zpívání i skládání, ale také docela rád mluvím,
takže i moderování je nový směr, kterým se
trochu ubírám, a rád to vše spojím i s herectvím,
tyto tři moje činnosti jsou tedy teď nejvíc vidět.
Je ale zajímavé, že to, co je v televizi, vnímají lidé
nejvíc. Takže se teď děsím toho, že mě všichni
budou mít ve škatulce moderátora, a tím utrpí ty
další disciplíny.
A čím se cítíte být nejvíc Vy osobně?
Princip té práce je stejný, protože to je vždy
práce s emocemi spojená s kreativitou. Asi je
k tomu potřeba tvořivá duše. Ideální je, když se to
všechno spojí. Proto mě asi nejvíc baví koncert,
ten si jednak odmoderuji, odtancuji a zazpívám si
svoje písničky, takže je to celé v mojí režii.
Jako herce Vás diváci znají převážně ze
seriálů nebo muzikálů. Máte nějaký jiný
herecký sen?
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O tom také často přemýšlím, protože jsem
si už „vystřílel“ všechny své ambice, které
jsem v životě chtěl zkusit. Aktuálně mám před
sebou debutovou desku, dodělání státnic
k inženýrovi, což bude můj další životní
milník, a dál by mě lákalo zahrát si nějakého
psychicky narušeného pána. (smích) Obecně
mám rád horory, takže mě láká tato disciplína. Chtěl bych si ale zahrát také v pohádce.
To se mi i částečně splnilo, protože jsme
s Filipem Renčem nazkoušeli pohádku Tři
oříšky pro Popelku v Kongresovém centru.
Pohádek se týká i téma mé diplomové práce.
O čem konkrétně je?
Píšu o filmovém turismu s důrazem na české
pohádky. Mám rád filmový turismus a jsem
takový nadšenec, že třeba u Arabely znám
všechny lokace, kde se natáčelo.
Jakou školu studujete?
Je to Vysoká škola obchodní v Praze. Po
gymnáziu jsem chtěl odjet někam do zahraničí a moje sestra mi doporučila, abych šel
na školu, kterou studovala, protože tam už ve
druhém ročníku budu moct v rámci stipendia
vycestovat do ciziny. Udělal jsem si bakaláře
a pokračoval dál, ale do toho přišla Tvář
a od té doby mám individuální studijní plán
a trošku to drhne. Ale školu dodělám, to
slibuji všem čtenářům a také sobě, to bych
byl na sebe naštvaný.
Mluvil jste i o debutové desce, jaká bude?
Měl by to být takový odlehčený moderní pop
s českými texty, veskrze pozitivními, i když
tam také máme pár smutných balad.
Skládáte si písničky sám?
Já jsem s tím začal, to byl vlastně důvod,
proč jsem chtěl kapelu, abych měl, s kým ty
svoje písničky zpívat, protože nikdo jiný je
samozřejmě nechtěl. (smích) V posledních
letech se na tom začali kluci z kapely podílet
v takové míře, že moje songy už jsou pro ně
odpad (smích), ale já chci znovu začít skládat, i když se to klukům nemusí líbit. (smích)
Jak se Vám daří skloubit noční život muzikanta například s ranním moderováním
v televizi a vším tím ostatním, co děláte?
Na moderování vstávám ve čtyři hodiny ráno,
ale třeba zrovna dnes jsem šel v tuto dobu
spát. Zatím to nějak zvládám, ale všichni mě
varují, že mě to doběhne, a pak mě čeká
vyhoření, kdy budu dva měsíce jen ležet.
(smích)
Zbývá Vám vůbec čas na nějaké koníčky?
Snažím se trochu cvičit, i když na to mi teď
taky moc času nezbývá. Mě třeba baví jen

tak ležet a koukat. Začínám ale hodně budovat v domě, teď jsem si udělal novou terasu.
Vydělal jsem si nějaké peníze, tak si říkám, proč
to neinvestovat právě do domova, aby mi tam
bylo co nejlépe. Na zahradě jsem začal ořezávat stromky, i když teď se to nemá, jak jsem se
právě dozvěděl ve Snídani. (smích) Tam ostatně
zjišťuji hodně věcí a dozvídám se, že jsem jich
dost udělal špatně. (smích) Myslím si, že co
nevidět mě dostihne koníček v podobě zahrady
a rád také vařím.
Snídani moderujete s českou fashion
blogerkou Shopaholic Nicol, sdílíte s ní
zájem o módu?
Když jsme byli s Nikčou na tiskové konferenci
televize Nova, napsala o nás módní kritička
Františka Čížková, že reprezentujeme stádo
a její vůbec první recenze mojí osoby byla, že
jsem fešák vesničky střediskové. Z toho by
vyplývalo, že módě nerozumím, ale řekl bych,
že nějaké estetické cítění mám a také mám rád
hezké oblečení.
Před nedávnem jste zásadně změnil image,
měl jste platinově blond vlasy. Co Vás k tomu
vedlo a jaké byly reakce?
Dostal jsem reklamní nabídku od francouzské
kosmetiky na barvení vlasů. Říkal jsem si, proč
bych to jednou v životě nezkusil, ale jsem
zároveň dost konzervativní, proto jsem si dal asi
dva měsíce na rozmyšlenou. Díky tomu mě ta
změna míň šokovala a od začátku jsem si připadal dobře. Reakce byly také veskrze pozitivní,
až do první Snídaně, kde to konzervativní diváci
vzali od tenisek, které měla Nikča na rozdíl od
lodiček kolegyň, po mou hlavu. Každý druhý
komentář se týkal toho, jak blbě vypadám.
A vzhledem k tomu, že bulvár má tyto emoce
rád, všechny servery otiskly, jak blbě vypadám.
(smích) Pak mi to řekla i babička, která si to také
začala myslet. Až jsem měl nakonec pocit, že
jsem vyvraždil Lidice a Ležáky…
Jak se s podobně nenávistnými komentáři
vypořádáváte?
V duu s Nikčou, která vstoupila do televizního
světa poprvé, jsem byl v pozici toho, kdo už toho
zažil víc. Nikča se vedle mě střídavě hroutila a já
musel být ten, který ji podrží, a sám se pak hroutil
„na tajňačku“. (smích) Člověk musí počítat s tím,
že je to součástí naší práce, týká se to všech.
Nejlepší obranou je vždy vycházet sám ze sebe
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, to je
jediný hlas, který nás nezradí. Být svůj, dělat věci
tak, jak je cítíte a buď se to líbí nebo ne.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: archiv Milana Peroutky

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

DIVADLO: FANTASTICKÁ ŽENA

Vratislavický zpravodaj

KONCERT: THE BEATLES REVIVAL
+ KAREL KAHOVEC

23. 10. od 19:00 hod.

Vstupné: 340 Kč v předprodeji
390 Kč na místě

8. 10. od 19:30 hod.

Vstupné: 290 Kč v předprodeji
330 Kč na místě

Foto: Agentura Familie

Komedie, kde se vše točí okolo seznamu vlastností ideálního partnera.
Pořádá: Agentura Familie. Hrají: Patricie Solaříková/ Diana Šoltýsová,
Václav Krátký/ Ondřej Volejník, Adrian Jastraban/ Jarmil Škvrna.

PŘEDNÁŠKA: PŮL ROKU DIVOČINOU
Foto: archiv přednášející

Foto: The Beatles Revival Band

Exkluzivní výlet (nejen) do šedesátých let s hity legendárních
„brouků“ Petra Nováka a Karla Kahovce.
Pořádá: Zuzana Production.

FILMOVÝ KLUB:
DIEGO MARADONA
30. 10. od 19:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

Strhující dokument o „prokletém
geniovi“ a nejlepším fotbalistovi
všech dob. Film není vhodný pro
děti do 12 let.

Foto: Aerofilms

KONCERT: LENNY – LOVERS TOUR
10. 10. od 18:00 hod.

Vstupné: 80 Kč v předprodeji
130 Kč na místě

Dvě učitelky a ukulele na cestě z Mexika do Kanady
a na letních pneumatikách zimní Aljaškou.

TALK SHOW: PODZIMNÍ ŽIVÉ ŽENY
21.10. od 19:30 hod.
Vstupné: 390 Kč

Tak trochu jiná talk show Petry Peterkové. Hosté: Ondřej Hejma,
Agáta Prachařová a Lucie Zedníčková. Pořádá: Databox s.r.o.

1. 11. od 20:00 hod.

Vstupné: 390 Kč v předprodeji
450 Kč na místě

Foto: Hana Knížová

Výjimečně nadaná a talentovaná LENNY se po třech letech vrací
do Desítek s ochutnávkou nového alba.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC
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TVOŘIVÉ ČTVRTKY
(NE JEN)
U ZAUHLOVAČKY
věková skupina | 1.-3. třída
říjen - červen | čtvrtek 16.30-18.00

Lekce budou probíhat v dílně, ve věži samotné, v přírodě, v prostoru
města či galeriích. Zaměříme se na práci s netradičními materiály,
akční umění, artefiletiku, ale i na opravu drobných památek
či na vnímání umění ve veřejném prostoru.

Kontakt:
Kateřina Pořízová | 774 513 347
Jitka Jakubičková | 702 019 360
avantgart@email.cz
cena:

CO JE NOVÉHO,
PANE STAROSTO?
I Váš starosta v našem vysílání!
Každý všední den v 15:30 hodin

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

2 800,- Kč / rok

liberec.rozhlas.cz

celkem 38 lekcí

LetakA5-starosta-Liberec-final.indd 1
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PLAVKYNĚ PECHOVÁ ÚSPĚŠNĚ
ZAKONČILA LETOŠNÍ SEZÓNU

KAISER JOSEF 2019
Jubilejního 5. ročníku vratislavického běžeckého závodu Kaiser Josef na
rozhlednu Císařský kámen se 22. září zúčastnilo bezmála 90 běžců. Hlavní
závod na 5 km měl 250 m převýšení a zakončilo ho 112 schodů na vrchol
rozhledny. Připraveny byly i dětské kategorie, juniorskou část závodu vyhrál
Patrik Javůrek, mezi ženami suverénně zvítězila Michaela Vojteková
a mužským šampionem se stal Zbyšek Lhota.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: Michal Eigel
Po úspěšném zdolání Lamanšského průlivu se vratislavická dálková
plavkyně Markéta Pechová zúčastnila posledních závodů Českého
poháru v dálkovém plavání této sezóny. O víkendu 7. a 8. září excelovala
v Mělicích, kde s časem 4 hod. a 41 min. vyhrála závod na 15 km
a v závodu na 5 km vybojovala bronz. Celkově tak letos skončila
v Českém poháru dálkového plavání na úžasném 12. místě.
(red)

EDUCA MYJOB LIBEREC 2019
10. 10. - 11. 10. | 09.00 - 18.00
12. 10. | 09.00 - 13.00

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC X Augsburger Panther
16. 10. | 19.30

Dům a bydlení Liberec

18. 10. - 19. 10. | 09.00 - 18.00
20. 10. | 09.00 - 16.00

VŠEHO TRHY - Bleší trhy
26. 10. | 06.00 - 11.00

BONEY M a Verona
2. 11 . | 19.00
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VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ

MAESTRO-MOTION
SE PŘIPRAVUJE NA SEZÓNU
Maestro-motion ukončilo sezónu letním příměstským táborem v Pavlovicích, Dominu a tanečním soustředěním v Borovici, kde měly děti
možnost rozvíjet se nejen v tanci, ale také ve výtvarných, kreativních
a hudebních workshopech. V říjnu jsme opět otevřeli kurzy jak na MŠ,
tak i na ZŠ ve Vratislavicích a začali jsme se pomalu připravovat na další
sezónu. Každý měsíc pořádáme taneční workshopy s nejlepšími lektory
z české taneční scény, aby se děti mohly rozvíjet a učit nové taneční styly
a techniky. Stále nabíráme nové tanečníky, takže kdo by měl zájem se
k nám přidat a nestihl náš nábor, tak stačí přijít na lekci, vyzkoušet si ji
a vyplnit přihlášku. Nabízíme nesoutěžní i soutěžní složky pro všechny
věkové kategorie. V hodině rozvíjíme hudební cítění, kreativitu, pohyb, umět
se nebát vlastního projevu a najít svůj taneční styl, protože to všechno napomáhá ke správnému životnímu stylu. Vše se o nás můžete dozvědět na
našich stránkách, které průběžně aktualizujeme www.maestro-motion.cz.
Eunika Rucká Šimberská, DiS.

Skupina míčovky (2. – 5. třída) je i letos velmi zaplněna, máme 35 dětí.
Díky našim zkušenostem zvládneme i takový nápor. Děti si užijí nejen hru
s míčem, ale i oblíbené překážkové dráhy. Můžeme se účastnit i turnajů,
ale k tomu je nutná aktivita rodičů. Mladším žákyním začala už po pár
trénincích krajská soutěž. V sobotu 14. 9. hrály ve Varnsdorfu kvalifikaci
čtyřek (hrají jen 4 hráčky na menším hřišti). Pro všechny to byl vůbec
první takový turnaj, proto jsme často střídali, aby si zahrálo co nejvíce
hráček. Nakonec z toho byla jedna výhra a dvě prohry, nicméně hlavní
bylo získání zápasových zkušeností a tvorba správné party. Příští kolo
této soutěže se odehraje v tělocvičně vratislavické školy, a to 26. 10.
a 2. 11. Náš tým bude hrát 3. ligu a 2. 11. od 9 hod. nás čekají zápasy
proti Novému Boru, Ještědské Liberec a Varnsdorfu. Starší žákyně
začaly krajský pohár 2019/2020 také kvalifikací v neděli 15. 9. v Jablonci nad Nisou. Silné týmy Nového Boru, Mnichova Hradiště i Varnsdorfu složené většinou ze starších hráček byly opravdovou prověrkou.
Navíc nám chybělo 5 hráček, a tak sestava byla částečně provizorium
a střídání omezené. Bojovali jsme, vyhráli a dvakrát prohráli. Příští rok
budeme starší a určitě mnohem silnější. Více informací, fotek a výsledků
na www.beachvratislavice.cz
Jan Kvapil

MK DUO VE FINÁLE SVĚTOVÉHO POHÁRU
Po úspěšném ME v plážovém volejbale, kde skončily páté, pokračují
Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková ve vynikajících výsledcích. Ve
finále světového poháru 2019 se probily přes náročnou kvalifikaci až do

hlavní soutěže, kde s předními světovými týmy odehrály velmi vyrovnané
zápasy. Bohužel bez úspěšné tie-breakové koncovky. Nicméně 36.
místo ve světovém žebříčku po roce spolupráce je velký úspěch.
Jan Kvapil
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