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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
mám velkou radost z úspěchů našich projektů 
v architektonických soutěžích. Mateřská škola na 
Nové Rudě i Park Nové Vratislavice získaly
ocenění ve svých kategoriích v soutěži Stavba 
roku Libereckého kraje - Soutěž Karla Hubáčka. 
Mateřská škola k tomu přidala ještě úspěch 
v kategorii Inovace a zisk hlavního titulu Stavba 
roku. To ale není vše. Školka uspěla i v celostátní 
soutěži Stavba roku a získala ocenění také ve XXVI. 
ročníku soutěže Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2019, kde projekty 
hodnotila mezinárodní komise. Je to obrovský úspěch a chtěl bych poděkovat všem, kteří 
se na tom podíleli.

Kromě sbírání ocenění jsme pokračovali v opravách komunikací. Provedli jsme 
celoplošnou opravu povrchu silnic v ulici Za Cukrárnou a v Dopravní ulici od vlakového 
přejezdu až k mostu u zauhlovací věže. Zhruba kilometr nového povrchu bude na jaře 
doplněn o vodorovné dopravní značení. Za letošní rok jsme tak celoplošně opravili již 
celkem 2160 m silnic.

Před zimou jsme dále zainvestovali do generální opravy víceúčelového vozidla s nosičem 
Unimog. To je ve službách technického střediska již 13 let, a tak bylo potřeba provést 
opravu, abychom prodloužili jeho životnost. Tento stroj se stal nepostradatelným 
pomocníkem nejen v zimním období, ale slouží nám celoročně například při úklidu 
komunikací a chodníků.

Jak mnozí s Vás jistě zaznamenali, přibyla nám do zámeckého parku nová umělecká díla. 
Jedná se o dočasné zapůjčení během probíhajícího festivalu Sculpture Line, v rámci 
kterého již vystavujeme umělecká díla před kostelem Nejsvětější Trojice a v Parku Nové 
Vratislavice. Umístění děl v zámeckém parku se ukazuje jako příhodné a dokonce se 
objevují žádosti, aby nám tu některá ze soch zůstala.

Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat na již tradiční akci Rozsvícení vánočního 
stromečku v atriu Kulturního centra VRATISLAVICE  101010, která se letos koná 
30. listopadu od 15:00 hodin. Těším se na setkání.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

Vyhlašování Stavby roku v Betlémské kapli v Praze Rekonstrukce povrchu v ul. Dopravní
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Nejbližší termín právní poradny je ve středu 20. listopadu         
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termín 
poradny je 11. prosince.

Další možnost bezplatného poradenství v oblasti bytové a sociální 
problematiky mají obyvatelé Vratislavic v pondělí 18. listopadu        
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 termín je 16. prosince.

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

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 18. listopadu 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 4. díl vlastivědné knihy o Vrati-
slavicích nad Nisou autorů Marka Řeháčka a Petra Ferdyše Poldy. 
Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat 
o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! V říjnovém vy-
dání Vratislavického zpravodaje měli čtenáři za úkol poznat detail fasády 
vratislavické sokolovny. Bohužel veškeré odpovědi, které jsme obdrželi, 
byly chybné, proto z minulého kola nevzešel žádný výherce.  

 (red)

Připomínáme lidem, kteří využívají 
popelnice na bioodpad, že s přichá- 
zejícím obdobím vegetačního klidu 
přestanou být hnědé nádoby na likvi-
daci bioodpadu vyváženy. Poslední 
svoz bude v pátek 29. listopadu 
2019. Po celou zimu nebudou popel-
nice na bioodpad vyváženy ani vy-
dávány nové. Již dříve vydané hnědé 
nádoby nebudou od domů odvezeny. 
Doporučujeme proto majitelům, aby 
je uschovali na jaro, kdy bude svoz 
opět pokračovat. O přesném termínu 
jarního svozu budeme občany včas 
informovat prostřednictvím zpravodaje, FB 
a webových stránek městského obvodu.  

Pavel Podlipný, 
vedoucí technického odboru

PRÁVNÍ 

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ 
ZÁLEŽITOSTI

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

BLÍŽÍ SE KONEC SVOZU 
BIOODPADU

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:
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

Zasedání zastupitelstva se koná 13. listopadu 2019 od 17 hod.   
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni 
občané jsou srdečně zváni. 

(red)

POZVÁNKA 
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA
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Jedinečná budova mateřské školy na Nové Rudě architektů Petra 
Stolína a Aleny Mičekové získala 21. listopadu v Betlémské kapli v Praze 
prestižní ocenění Stavba roku 2019. Do letošního 27. ročníku celostátní 
soutěže, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 
bylo přihlášeno 53 staveb. Odborná porota z finálních sedmnácti nomi-
novaných projektů nakonec udělila ocenění šesti stavbám. Budova nové 
školky sklidila nevídaný úspěch také v rámci našeho kraje. Ve čtvrtek 
24. listopadu zvítězila hned v několika kategoriích soutěže Stavba roku 
Libereckého kraje 2019 a odnesla si hlavní Cenu Karla Hubáčka. 
Do soutěže bylo přihlášeno 43 projektů realizovaných v Libereckém kraji. 
Dalším významným titulem, který byl naší školce udělen, je cena 
v kategorii Novostavba na 26. ročníku Grand Prix Architektů – Národní 
ceny za architekturu 2019. Mezinárodní porota letos vybírala z rekord- 
ního počtu 321 přihlášených staveb. Tak výrazný úspěch naší školky 
mezi odbornou veřejností nás velice těší a zároveň dokládá, že je budova 
výjimečná nejen po estetické stránce, ale také té funkční, a dětem slouží 
v maximální možné míře. 

Vedení obce
Foto: T. Malý, M. Šenberková 

VRATISLAVICKÁ ŠKOLKA 
ZÍSKALA NĚKOLIK 
PRESTIŽNÍCH OCENĚNÍ
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Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje 
2019 jsme vedle Mateřské školy Nová Ruda přihlásili i Park Nové 
Vratislavice autorů Ireny Vybíralíkové a Daniela Hrubého. 
Ani tento projekt nezůstal pozadu a umístil se první v kategorii 
Veřejný prostor a komunikace. Jsme pyšní, že se naše snaha 
o zkvalitňování veřejného prostoru dočkala takového uznání.

Vedení obce
Foto: R. Drbohlav, J. Appeltauer 

V SOUTĚŽI STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2019 
BYL ÚSPĚŠNÝ I PARK NOVÉ VRATISLAVICE
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Vaše stavba právě získala řadu ocenění. 
Co to pro Vás znamená?
Samozřejmě je to pocta a také i ohodnocení 
naší práce - jistá forma zpětné vazby, že stav-
ba obsahuje hlubší momenty tvůrčí práce, že 
obsahuje něco, co ji činí výjimečnou.
Za patnáct let existence soutěže Stavba 
roku Libereckého kraje jste vyhrál třikrát, 
z toho dvakrát ve spolupráci s Vratislavi- 
cemi. Je to náhoda? Jak se Vám s Měst-
ským obvodem Vratislavice spolupracuje?
Není to náhoda, byla to vzájemná dobrá 
zkušenost ze spolupráce, proto nás vedení 
obvodu opět oslovilo a my se pokusili o další 
kvalitní službu. Příští rok nás už čeká desetileté 
výročí od vzniku Desítek.
Inspiraci na školku na Nové Rudě jste 
čerpali v Japonsku. Proč?
Inspirace tkvěla hlavně v přístupu k dětem, což 
nás velmi zaujalo! Architekturou se inspiru-
jeme jen velmi volně, jelikož není do našeho 
prostředí zcela přenositelná.
Byla práce na návrhu nové školky 
v něčem neobvyklá i pro zkušené 
architekty? Museli jste čelit nějakým 
obtížím, výzvám?
Ke každému projektu se snažíme přistu-
povat dle zásady Karla Hubáčka, a to jako 
začátečníci, což znamená, že nejste zatíženi 
rutinou a snadněji hledáte nové perspektivy.

O tom, že autoři návrhu 
Mateřské školy Nová Ruda Petr 
Stolín a Alena Mičeková jsou 
výraznými tvůrčími osobnostmi 
našeho regionu, není pochyb. 
Jejich stavby už dříve získaly 
řadu prestižních cen. Aktuálně 
se svou školkou „za závojem“ 
zvítězili v architektonických 
soutěžích Stavba roku ČR 2019, 
Stavba roku Libereckého kraje 
2019 a Národní cena za archi- 
tekturu 2019.

VRATISLAVICE MAJÍ ŠANCI 
STÁT SE LITOMYŠLÍ SEVERU

Na čem aktuálně pracujete?
Momentálně věnujeme s kolegyní hodně 
energie Fakultě umění a architektury TUL. 
Jsme zapojeni nejen do výuky, ale i do tvorby 
nového směru. Naše projekty však rádi před-
stavujeme až zcela hotové.
Jak je na tom podle Vašeho názoru 
Liberec v současnosti s architekturou 
(urbanismem)?
Asi nebude překvapující, kdybych to zjedno- 
dušeně nazval, že Liberec někde „zaspal“. 
Nyní trpí na absenci vize, koncepce a podpory 
kvality prostředí – a i přes veškeré snahy to 
bude běh na dlouhou trať, aby se něco pořád-
ného podařilo. Vratislavice jsou na tom lépe, 
jako menší správní celek mají šanci jednotněji 
postupovat a jejich potenciálem je stát se 
„Litomyšlí severu“.
Jaké typy projektů nejraději navrhujete? 
Máte nějaký profesní sen, který byste 
chtěli realizovat?
Podobnou otázku nám položil i francouzský 
architektonický časopis z Paříže, a tak jsme 
se pokusili odpovědět: „Nejspíš by to byla 
smuteční obřadní síň, kde by si klienti už 
nestěžovali na studenou moderní architek-
turu...“

Text: Kateřina Hladíková
Foto: archiv P. Stolína
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INVESTUJEME DO ÚDRŽBY TECHNIKY
Abychom byli důkladně připraveni na údržbu obecních komunikací, 
investovali jsme téměř dva miliony korun do generální opravy speciálního 
nákladního vozidla Mercedes-Benz s nosičem zařízení Unimog. Tento 
variabilní vůz nepřetržitě využíváme už třináct let a díky tak rozsáhlé opravě 
je v perfektním stavu a důkladně připraven na další roky. Vozidlo je možné 
flexibilně využívat během celého roku, v zimě přidáním sypače či radlice 
k zimní údržbě komunikací nebo pomocí samosběrného zametače k úklidu 
silnic během celého roku.

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

JAK A KDY SPRÁVNĚ KÁCET STROMY

V říjnu jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci silnic Za Cukrárnou 
a v Dopravní ulici od vlakového přejezdu k mostu u zauhlovací věže. Obě 
komunikace byly ve velmi špatném stavu, proto byla nutná jejich celková 
oprava. Navíc jimi vede oblíbená cyklostezka přes Vratislavice a věříme, že 
nový hladký povrch ocení i cyklisté. Celoplošnou rekonstrukci komunikace 
jsme rovněž provedli v části ulice Pobočná, která vede k řadovým domům. 

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

REALIZOVALI JSME CELOPLOŠNOU 
OPRAVU DALŠÍCH KOMUNIKACÍ 

Dopravní ulice po opravě

Dopravní ulice před opravou

ČÁST VRATISLAVICKÉ CYKLOSTEZKY 
MÁ NOVÝ POVRCH
Na téměř kilometru cyklostezky vedoucí Dopravní ulicí jsme v první 
polovině října provedli generální opravu povrchu. Tento úsek napříč Vrati-
slavicemi, který je označen žlutou dopravní značkou s logem kola, navazuje 
na mezinárodní cyklotrasu Odra – Nisa. Projekt byl finančně podpořen 
z Dotačního fondu Libereckého kraje. 

Pavel Podlipný,
 vedoucí technického odboru

Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je ze záko-
na povinností vlastníků. Ke kácení je nezbytné povolení orgánu 
ochrany přírody. Formulář žádosti o povolení kácení naleznete 
na webových stránkách vratislavice.cz. Kácení dřevin se provádí 
zpravidla v době jejich vegetačního klidu v období mezi 1. listo-
padem a 31. březnem. V opodstatněných případech, při kácení 
v době mimo vegetační klid, je třeba se vyhnout poškození nebo 
zničení případného obsazeného ptačího hnízda, a tím i konflik-
tu se zákonem. Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy 
o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm, pro 
zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 
40 m2, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru 
nemovitostí jako plantáž dřevin a pro ovocné stromy. Povolení 
není třeba ani ke kácení dřevin, je-li jejich stavem ohrožen život či 
zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto 
podmínek kácení provede, oznámí je orgánu ochrany přírody 
a krajiny do 15 dnů od provedení kácení. Poučení, co se týče 
ořezu dřevin: řezem nesmí dojít k nevratnému poškození či ke 
zničení stromu. Doporučujeme proto ošetřování stromů zadávat 
pouze odborným arboristickým firmám, které garantují správné 
provedení a následné setrvání stromu na stanovišti.

Jaroslava Holíková, 
referent technického odboru
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K jezírku v zámeckém parku jsme nechali nainstalovat cedule, kde jsou 
uvedená doporučení pro krmení kachen. Podle odborníků zdánlivě 
neškodné krmení pečivem vodním ptákům ubližuje a znečišťuje vodu. 
Nesnězené pečivo způsobuje kvetení řas, množení bakterií a láká potkany 
a další zvířata. Dostupnost většího množství pečiva navíc odrazuje kachny 
od konzumace přirozené vyvážené stravy. Jsme rádi, že kachny na našem 
jezírku žijí, a žádáme proto návštěvníky parku, aby se řídili doporučeními 
uvedenými na informačních cedulích. 

NA SPRÁVNÉ KRMENÍ KACHEN 
UPOZORŇUJÍ NOVÉ CEDULE

VRATISLAVICKÁ KYSELKA MÁ SVOU 
TURISTICKOU VIZITKU 
Pro sběratele jsou nově k mání turistické vizitky s motivem historického 
pohledu na Vratislavickou kyselku "Gruss vom Maffersdorfer Sauerbrunn!" 
ze série Pohledy do minulosti. K zakoupení jsou v podnikové prodejně 
společnosti Kitl v Jablonci nad Nisou a výhledově budou k dostání také 
v právě rekonstruovaném skladu v areálu Vratislavické kyselky. 

(red)

Každý rok na jaře a na podzim nabízíme obyvatelům Vratislavic 
možnost zdarma odložit odpad nadměrných velikostí do velkoob-
jemových kontejnerů. V rámci podzimního úklidu na přelomu září a října 
jsme rozmístili kontejnery na šestatřiceti stanovištích. Našim občanům 
chceme nabídnout nadstandardní služby, a i když to v jiných obcích 
není běžné, kontejnery opakovaně vyvážíme, aby mohl přebytečný 
odpad odložit skutečně každý. Postupně tak bylo vyvezeno 96 plných 
kontejnerů, ve kterých skončilo na 146 tun nepotřebného odpadu. 
Podzimní svoz velkoobjemových kontejnerů vyšel obecní kasu na více 
než půl milionu korun. 

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

VYVEZLI JSME REKORDNÍ POČET 
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 

ČÍM KRMIT ČÍM NEKRMIT
kukuřice, pšenice, žito, oves pečivo (chléb, rohlíky apod.)
rýže (vařená nebo nevařená) chipsy
ptačí zob cukroví, sušenky a čokoláda
hroznové víno (rozpůlené) textil, kůže, vlna
mražený hrášek nebo kukuřice 
(rozmražené, není nutné vařit) popcorn

nakrájený hlávkový 
nebo jiný salát
nakrájené zeleninové odřezky 
nebo slupky 

Vedení obce

HARMONOGRAM AKCÍ PRO 
VEŘEJNOST V ROCE 2020

21. 2. 2020 Reprezentační balónkový ples Městského 
obvodu a ZŠ Liberec, Vratislavice nad Nisou

4. 4. 2020 Vratislavické velikonoce v atriu 
KC VRATISLAVICE 101010

30. 4. 2020 Lampionový průvod a pálení čarodějnic

16. 5. 2020 Vratislavický běhoun

31. 5. 2020 Dětský den v zámeckém parku

17. 6. 2020 Olympijský běh

15. 8. 2020 Vratislavické slavnosti v zámeckém parku

20. 8. 2020 Módní přehlídka Beaty Rajské v atriu 
KC VRATISLAVICE 101010 

11. 9. 2020 Koncert v kostele Nejsvětější Trojice

20. 9. 2020 Kaiser Josef

28. 11. 2020 Rozsvícení vánočního stromečku v atriu 
KC VRATISLAVICE 101010
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PODPORUJEME 
MODERNÍ UMĚNÍ 
VE VEŘEJNÉM PROSTORU 
Vratislavice se už druhým rokem připojily vedle Liberce, Prahy, Ostravy, Plzně nebo Olomouce mezi 
evropská města, ve kterých probíhá Mezinárodní sochařský festival Sculpture line. V rámci tohoto 
projektu se můžete na několika místech ve Vratislavicích seznámit se současnou uměleckou tvor-
bou. Od června jsou na prostranství před kostelem Nejsvětější Trojice nainstalovány tři klavíry autora 
Antonína Kašpara s názvem „Pocta pro Josepha Beyuse“. V Parku Nové Vratislavice návštěvníky 
jistě zaujme socha koně přeskakujícího plot od Jakuba Frišara. Od začátku října je ve Vratislavicích 
k vidění ještě více moderních skulptur. Do zámeckého parku se vrátila bronzová socha jezdce 
doplněná o další dvě sochy koní od Michala Gabriela. Součástí expozice v parku jsou ještě dvě 
umělecká díla, a to socha „Dvaja“ Andreje Margoče a „Třetí ruka“ Alexandry Koláčkové. 

Vedení obce



Vratislavický zpravodajOBEC

11



12

Harmonizační výlet celé školky Tanvaldská v úterý 1. října v rámci 
zakončení tematické části „AHOJ KAMARÁDE“ to byl teda den! 
Po velikém větru přišel do školky dopis. Podržte se, co v něm stálo. 
Lístečková víla volala o pomoc! Krutý vítr jí odvál věneček, bez kterého je 
bezradná. Potřebuje ho totiž ke svému vílímu čarování a kouzlení 
s přírodou. Pokud se věneček nenajde, nepřijde podzim. Na barevné listí, 
pouštění draka a další podzimní radovánky se u nás ve školce těšíme, 
a tak jsme se bez váhání vydali na cestu. Naštěstí po sobě vítr zane-
chával stopy, proto jsme dobře věděli, kudy jít. Kromě stop nám na cestě 
nechal spoustu úkolů, které jsme jako správná parta plnili společně, 
až jsme nakonec věneček našli! Takže třikrát hurá, podzim může začít!

Denisa Nechanická, MŠ Lísteček – Tanvaldská

PO STOPÁCH LÍSTEČKOVÉ VÍLYDEN PODZIMNÍCH PLODŮ V MŠ 
LÍSTEČEK
Po zdařilém zahájení školního roku přišel čas na tradiční harmonizační 
den s rodiči a dětmi. Letos byl motivován tématem českého podzimního 
ovoce a zeleniny. Již od rána děti ve školce kroužily mezi připravenými 
stanovišti, na kterých si vlastní zkušeností osvojovaly důležité poznatky 
o ovoci a zelenině. A jak se jim to líbilo! Však bodejť by ne, když měly 
v nabídce kromě netradičních výtvarných dílen i výrobu vlastních křížal, 
škrábání a krájení zeleniny na polévku či ochutnávky poslepu. To i děti, 
které se takovým potravinám běžně vyhýbají, najednou ochutnávaly 
a hádaly, co ochutnávají, jak o závod. Vrcholem dopolední části 
programu bylo vaření bramboračky. Slečna kuchařka dětem názorně 
předváděla a vysvětlovala každý krok k uvaření té nejlepší bramboračky. 
Zeleninu škrábaly a krájely samozřejmě děti samy. 
Odpoledne se k našemu zeleninovo-ovocnému nadšení přidali i rodiče. 
Školní zahradou se z naší školkové pece linula vůně pochutin, které 
rodiče připravili z českého podzimního ovoce či zeleniny. Novou terasu 
zaplnila neobvyklá dílna. Vyráběly se zde totiž píšťalky z mrkví. Pohodové 
atmosféře pomohlo i počasí, které nám jak zázrakem mezi sychravými 
dny vykouzlilo jeden slunečný, „baboletní“. Takové dny a taková od-
poledne, kdy učitelky, ředitelka a rodiče s dětmi společně poklábosí, 
jsou naprosto k nezaplacení. Neboť díky nim vzniká taková rodinná 
atmosféra, ve které se děti budou cítit dobře a bezpečně. A o to nám jde! 
Celý lístečkový tým děkuje rodičům, že toho byli, jsou a budou součástí.

Anežka Cvejnová, MŠ Lísteček – Východní

KOULELO SE JABLÍČKO
Tolik jablíček se do naší školky na sídlišti zakutálelo, že jsme si s nimi mo-
hli vymýšlet plno aktivit – ochutnávat, čichat, ohmatávat. Hádat barvičky, 
malovat je, vytrhávat z papíru a lepit. Taková příprava ovocných špízů 
či salátů pomáhá mnoha dětem překonat ostych v ochutnání i méně 
známých druhů ovoce. Nejvíce ale děti bavilo krájení jablíček, vkládat je 
do sušičky ovoce a připravovat tak pro ostatní kamarády sladké křížaly. 
Při té příležitosti se děti dozvěděly, že křížaly dříve nahrazovaly dnešní 
bonbónky. Jakmile došly, hned jsme se dali do práce a usušili další. Zdra-
vého mlsání není nikdy dost.

Mgr. Hana Šimková, ředitelka školy

RANČ WLKANA ve spolupráci se 
ZŠ VRATISLAVICE n.N. a MĚSTEM VRATISLAVICE n.N. 

 
Vás srdečně zvou na 
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NEJLEPŠÍ SVAČINA 

HARMONIZAČNÍ POBYT 6. TŘÍD
Začátek nové životní etapy žáci šestých tříd odstartovali harmonizačním 
pobytem. Přechod na druhý stupeň bývá často velmi náročný, proto 
jsme v letošním roce uspořádali stmelovací akci. Za velké podpory 
vedení školy a SRPDŠ jsme téměř se sedmdesáti dětmi strávili tři dny 
v Podještědském sportovním areálu v Českém Dubu. I přes nepříznivé 
počasí jsme všichni zvládli cestu z Liberce až do Českého Dubu pěšky. 
Což byla první zkouška odolnosti dětí i třídních učitelek. O program se 
nám postarali lektoři ze společnosti Spofesta. Trénovali jsme spolupráci 
ve skupině, procvičovali jsme vzájemnou komunikaci a navazovali nové 
vztahy a přátelství v kolektivech nově vzniklých tříd. Všichni jsme se 
domů vraceli velmi unaveni, ale plni zážitků. 

Mgr. L. Slámová, Mgr. E. Kratochvílová, Mgr. H. Šerhantová

Tak už se nám podzimní pohádkové září v prvních třídách přehouplo 
v učení. A jaký ten měsíc vůbec byl? Plný pohádkových postav a příběhů, 
který jsme zakončili projektem – „DOBRO A ZLO V POHÁDKÁCH“. 
Děti si společně připomenuly pohádky, které znají i neznají formou kvízů 
a her. Seznamovaly se s jednotlivými postavičkami, jejich charakteristic- 
kými rysy. Sestavovaly posloupnost děje pohádek, posléze je i drama- 
tizovaly. Za stanovené úkoly sbíraly pohádkové penízky, které si lepily 
na vyrobenou večerníčkovou čepici. Z dětí se rázem stali školáci, kteří 
dychtivě očekávají znalost prvních písmen, slov, vět a dalšího nového 
zajímavého učiva v jednotlivých předmětech. Kolektiv učitelek prvních tříd 
jim přeje jen samé úspěchy a pozitivní postoj k učení.

Mgr. Martina Horáková

I přes nepříznivé počasí se na konci září vydala 4.A do Lidových sadů, 
kde pro ně ekologické centrum Divizna mělo připravený program – Co 
se děje v půdě. Rozdělili jsme se do několika badatelských týmů a každý 
si nesl tašku potřebných přístrojů i nástrojů. Všechny jsme využili během 
získávání informací o půdě. Sítkem jsme půdu prosévali, mikroskopem 
a lupou zkoumali. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a objevili 
i několik nám neznámých živočichů. Celý program se nám moc líbil, 
i když počasí nám příliš nepřálo.

Mgr. Zuzana Vraná

Čtvrťákům začala dopravní výchova na dopravním hřišti v Liberci. Od 
října do května budou trénovat nejen teorii, ale i jízdu podle pravidel 
silničního provozu, aby v květnu získali průkaz cyklisty.

Učitelky 4.tříd

DOBRO A ZLO V POHÁDKÁCH

CO SE DĚJE V PŮDĚ

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Brambora na loupačku s máslem, solí a mlékem, tak to byla svačinka, 
kterou ochutnaly děti ze 3. tříd při projektovém ,,Bramborovém dnu“ 
v pátek 27. 9. A byla to náramná dobrota! K tomu se děti dozvěděly 
mnoho bramborových zajímavostí a vyrobily si z nich tiskátka. Tato 
zábavná výuka děti moc bavila a už se těší na další projektový den.                                                                                         
     

Mgr. Jana Svobodová
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ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ 
ZA MIKULÁŠEM 

LISTOPAD 
VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
ADVENTNÍ TVOŘENÍ S KNIHOVNOU
Přijďte si k nám vyrobit vánoční dekorace z papíru ve čtvrtek 
21. listopadu od 16:00 do 18:00 hodin. V dílničce pro Vás bude vše 
potřebné připraveno, budeme recyklovat staré knihy a časopisy 
a své hotové výrobky si budete moci odnést domů. Zúčastnit se mohou 
všichni, předškolní děti s doprovodem dospělého či staršího souro-
zence. Těšíme se na Vás v malém sálu KC VRATISLAVICE 101010.

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

Polštářoví podvodníci, Daniela Krolupperová - Leze vám učení 
krkem? S kouzelným polštářem vám do hlavy poleze samo! Stačí pod 
něj na noc položit jakoukoliv knihu (neomezené tloušťky!) a dobře se 
prospat. Ráno si budete do puntíku přesně pamatovat všechno, co 
v knize stojí…. 
Babky, Marta Míková -  V jednom domě žijí tři trochu praštěné 
babky. Vomáčková, Kvasničková a Zelí. Přátelí se spolu a každý den 
na sebe pokřikují z patra do patra, protože bez sebe nemůžou být… 
Kniha plná radosti ze života od babičky – a taky maminky, herečky, 
zpěvačky a režisérky – Marky Míkové je určená ke společnému čtení 
babiček (i dědečků!) s jejich vnoučaty. Vtipnými ilustracemi ji dotvořila 
výtvarnice ještě školou povinná, talentovaná Kristýna Fingerlandová.

Probudím se na Šibuji, Anna Cima - Když se sedmnáctiletá Jana 
dostane do vysněného Tokia, nejraději by zde zůstala navždy. Záhy 
se přesvědčí o tom, jak nedozírné následky může takové přání mít. 
Ocitne se totiž uzavřená v magickém kruhu rušné čtvrti Šibuja. 
Čtivě a svěžím hovorovým jazykem napsaný román mladé debutujcí 
japanoložky je o hledání cesty k odlišné kultuře, o nejednoznačnosti 
reálného světa a o ošemetnosti splněného snu. Kniha získala cenu 
Magnesia Litera 2019 - DILIA Litera pro objev roku.
Evropa, náš domov, Václav Cílek, Jan Sokol, Zdeňka Sůvová - 
Jak se Evropa vyvíjela od starohor přes dobu ledovou až po antro-
pocén? Jak žili Evropani v průběhu času a jaké objevy změnily jejich 
život? Vydejte se na vzrušující cestu plnou zajímavostí o našem do-
mově a poznejte Evropu ze tří rovin – geologické, přírodní a kulturní. 
Bohatě ilustrovaná publikace barvitě líčí nejen historii flóry a fauny, 
a dotýká se také dnešní přírody, její obnovy a ochrany, ale vysvětluje 
i vývoj celé evropské společnosti.

Markéta Fizková, Helena Brestovanská 
a Blanka Šafránová –Krejbichová, knihovnice

Na pondělí 2. prosince jsme v Rodném domě F. Porscheho přichystali 
čarovné putování adventním časem, při kterém potkáte Lucky, Bar-
borky, černého Ambrože, Perchtu, ale i čerty a samotného Mikuláše 
- tedy bytosti, které naši předci důvěrně znali. Předvánoční atmosféra 
pomůže poodhrnout roušku starých lidových zvyků a je spojena 
s tradiční mikulášskou nadílkou. Dárkové balíčky k rozdávání Miku- 
lášem (označené jmenovkou) přineste na začátek své skupiny na 
recepci Rodného domu F. Porscheho. Netradiční cesta za tradičními 
lidovými zvyky v podání Divadýlka na Dlani začne v 17 a 18 hodin. 
Od 15 hodin je otevřena kavárna a pro děti bude připraveno zdobení 
perníčků. Vstupenku v ceně 80,- Kč je třeba zakoupit pro dítě i do-
provod. Rezervace je možná v Rodném domě F. Porscheho od pátku 
do neděle od 9 do 17 hod. nebo na tel. 326 832 028.

Mgr. Andrea Loučová, GKM - ŠKODA Muzeum
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TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

6. 11. 2019 
ODJEZD 8:33 

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

13. 11. 2019 
ODJEZD 8:30

ČD Liberec, Mašov - Králíček
vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

20. 11. 2019 
ODJEZD 9:35

ČD Liberec, 
Jablonecké Paseky – Nisanka – Smržovka 

vedoucí pan Vitto, náročnost 2

27. 11. 2019 
ODJEZD 10:20

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

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

JUBILANTI
ZÁŘÍ 2019

70 let
Vladimír Nedorost  
Jaromír Táborský  

Eva Baierová  
Josef Beneš   

 75 let
Karel Procházka  

Zdeňka Frikkerová  
Hana Halamčeková 

Jitka Soukupová 
Jana Málková 

 80 let 
Eva Grolmusová 

Marie Vondráčková   
  93 let 

Václav Škoda  
Vlasta Bártová  

 

PŘEDNÁŠKA 
„LÉKY A JEJICH (NAD)UŽÍVÁNÍ“
Chcete se dozvědět více o následujících tématech: Co je lék? 
Jaký je rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy? Existují zázračné 
léky na všechno? Co jsou a hrozí nám lékové interakce? Pokud 
ano, přijďte v úterý 19. listopadu v 16:00 hod. do multimediál-
ního sálu KC VRATISLAVICE 101010 na přednášku ředitelky 
neziskové organizace Průvodce pacienta PhDr. Ivany Plechaté, 
na kterou všechny vratislavické seniory zve Komise komunit-
ního plánování. Vstup do sálu bude návštěvníkům umožněn 
nejdříve 30 minut před začátkem přednášky. 

(red)

POSLOUCHEJTE 
ČESKÝ ROZHLAS LIBEREC

A VYHRAJTE VE 
VELKÉ VÁNOČNÍ SOUTĚŽI 

ZÁJEZD, POBYT V LÁZNÍCH, 
A  DALŠÍ ATRAKTIVNÍ CENY.

HRAJTE S NÁMI 
OD 16. DO 24. 12. 2019

liberec.rozhlas.cz

INZERCE-VÁNOCE2019-LIBEREC-2.indd   1 10.10.2019   17:57:39
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INFO

U Sila 1139 vedle domova seniorů

Nabízíme výrobu klíčů a autoklíčů včetně čipování a opravy 
dálkových ovladačů. Prodej vložek, zámků, kování. 

Montáže žaluzií, broušení nožů, nůžek. 
Široký sortiment zámečnického zboží.
Otevírací doba PO - PÁ 8 -17 hod. 
Tel.: 603 207 791  I  www.akrite.cz

ZÁMKAŘSTVÍ 
VÝROBA KLÍČŮ A AUTOKLÍČŮ AKRITE

KONRÁDOVA JEDENÁCTKA 
ZVE NA 11 KM BĚHU I NA PIVO 

Běžecký závod Konrádova jedenáctka je třetí zastávkou 
a zároveň vyvrcholením série Pivní běhy v tomto roce. V neděli 
10. listopadu 2019 již tradičně zavítá do Vratislavic nad Nisou 
a úderem 11. hodiny a 11. minuty vypustí otevřením brány 
vratislavického pivovaru běžce. Závod nabídne přírodní terén, 
skvělou atmosféru a bohaté sportovní i pivní ceny! Dřevěná pivní 
medaile čeká v cíli na všechny účastníky stejně jako 11° pivo 
Konrad. Věcné ceny jsou připraveny pro nejrychlejší tři ženy 
i muže v každé věkové kategorii. Připraveny jsou i dětské závody 
a doprovodný program. Online registrace je otevřena do 9. 11. 
2019 a startovné na hlavní závod je 200 Kč a pro děti 50 Kč. 
Bližší informace k závodu sledujte na FB stránce Pivní běhy 
a na www.pivnibehy.cz.

Kamila Netíková
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

PŘEDNÁŠKA: JAK CESTOVAT LEVNĚ 
A EFEKTIVNĚ

Jak sehnat levné letenky? Jak bydlet zadarmo? 
Poradí Jan Macháček.

AKCE: BIKE PARTY

KONCERT: LENNY – LOVERS TOUR

Výjimečně nadaná a talentovaná LENNY se po třech letech vrací 
do Desítek s ochutnávkou nového alba.

Foto: archiv přednášející

Foto: Hana Knížová

8. 11. od 20:00 hod.
Vstupné: 100 Kč

14. 11.  od 18:00 hod.
Vstupné:   80 Kč v předprodeji 

130 Kč na místě

1. 11.  od 20:00 hod.
Vstupné:  390 Kč v předprodeji 

450 Kč na místě KONCERT: FRAGILE

Koncert slovenské vokální skupiny se zpěvačkou Soňou Norisovou. 
Pořádá: Agentura GARDES.

15. 11.  od 19:00 hod.
Vstupné:   320 Kč v předprodeji 

350 Kč na místě

FILMOVÝ KLUB: YESTERDAY
20. 11. od 19:30 hod.
Vstupné: 70 Kč

Britská hudební komedie, kde Ed Sheeran pomáhá ukrást písně 
The Beatles. Komedie/ hudební/ romantický – Velká Británie – 2019 – 
116 minut.

DIVADLO: ZAČÍNÁME KONČIT

Barbora Hrzánová a Radek Holub v komedii o turbulencích 
mužsko-ženského světa.

23. 11.  od 19:30 hod.
Vstupné:   390 Kč v předprodeji 

450 Kč na místě
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MLADÍ HASIČI ZÍSKALI DVĚ STŘÍBRA
V sobotu 5. října se konal v Mníšku u Liberce branný závod pro mladé 
hasiče. Soutěže se zúčastnilo téměř třicet družstev ve věkových kate-
goriích: přípravka, mladší žáci a starší žáci. Kolektiv mladých hasičů 
z Vratislavic nad Nisou postavil na start dvě družstva. Hlídky o pěti čle-
nech plní za běhu přírodním 2 km terénem několik nelehkých disciplín. 
Naše hlídka mladších žáků vybojovala krásné 2. místo. Ostřejší závod se 
konal o týden později v sobotu 12. října v Machnínu u Liberce, kde tento 
závod požární všestrannosti již zahajuje celoroční hru Plamen. Na místo 
se sjelo téměř čtyřicet družstev. Mladší žáci z Vratislavic opět odjeli 
s krásným 2. místem. Starší žáci i přes velké úsilí skončili dvakrát desátí. 
Děkujeme všem mladým hasičům za jejich bojovnost a gratulujeme 
k našemu společnému úspěchu. 

Mgr. Daniela Petrová,
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Maestro-motion pořádá v tělocvičně ZŠ Vratislavice řadu workshopů, 
které tanečníkům pomáhají zdokonalovat se v jejich technice, růstu 
a pohybové paměti. První pololetí chceme všem dopřát dostatek 
tanečního vzdělání a zveme si nejlepší tanečníky z České republiky. 
Naším letošním prvním hostem byla Alena Karlovská ze skupiny The 
F.A.C.T.. Je výbornou choreografkou a tanečnicí, která má svůj speci-
fický styl. Druhým hostem byla Anna Kašparová, která se věnuje stylům 
krump, hip hop, house a experimental. Je to mladá tanečnice, která je 
momentálně součástí francouzské krumpové crew Street ish Fam 
a pražské krump crew Rawptile Fam a dalších. Třetím hostem bude Fan-
da Čech, který patří mezi nejvyhledávanější tanečníky české komerční 
scény. Mohli jste ho vidět tančit v televizních pořadech jako The Voice, 
SuperStar, StarDance apod. Již tento měsíc nás čeká workshop 
s Kateřinou Kohoutovou a trenérkou gymnastiky Hankou Fis. Obě trénují 
v TS Tutti Frutti. Kačka se věnuje hip hopu, dancehallu a stylu vogue. 
Dále našim tanečníkům nabízíme taneční projekty jako je Urban Confe- 
rence, což patří v ČR mezi nejlepší akce vůbec. Děti zde měly možnost 
vzdělávat se nejen s českými, ale i zahraničními lektory. V tanečním 
vzdělání chceme dát našim tanečníkům maximum, aby se jim otevřelo co 
nejvíce možností a uchovali si tak nadále tanec v srdci. 

Eunika Rucká Šimberská, DiS.

Naše mladší žákyně budou hrát v tělocvičně ZŠ Vratislavice v sobotu 
2. 11. od 9 hod. krajský přebor čtyřek. Náš tým nastoupí proti Novému 
Boru, Ještědské Liberec a Varnsdorfu. Starší žákyně hrají krajský 
přebor a Český pohár. Český pohár hraje 65 nejlepších týmů v ČR. 
Kvalifikaci ČP jsme odehráli ve Varnsdorfu, kde jsme byli zařazeni do 
4. výkonnostní skupiny. V 1. kole krajského přeboru v Novém Boru 
jsme postoupili z 3. do 2. ligy, kdy jsme slavili 3 vítězství a žádnou 
prohru. Za BV Vratislavice hrají: M. a N. Duroňovy, N. Rychnová, 
E. Sedlaříková, B. Straková, T. Štěpánková, K. Beránková, V. Bursová, 
A. Daňhelová, L. Ruckensteinerová, A. Kašparová, J. Dousková, 
T. Šebelíková, J. Herešová, trenér Jan Kvapil. Více informací, fotek 
a výsledků na www.beachvratislavice.cz

Jan Kvapil 

PRVNÍ TURNAJE VRATISLAVICKÝCH 
VOLEJBALISTEK

BONEY M a VERONA

LUCIE: EVOLUCIE TOUR
9. 11.  |  19.00 

SCOOTER LIVE IN LIBEREC

POPELKA NA LEDĚ - VÁNOČNÍ TURNÉ

LIBEREC JEDE III.
28. 12.  |   18.00

18. 12. 2019

16. 11.  |  20.00  

2. 11.  |  19.00 

MAESTRO-MOTION POŘÁDÁ 
WORKSHOPY
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AISHA ORIENT 
SHOW
Velká narozeninová taneční show. Pořádá: TS AISHA.

Sh
ow

7

18
.0

0

P  200 Kč (prodej pouze ve studiu)

12prosinec

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.

www.vratislavice101010.cz

FLORBALOVÝ  
PLES FBC 
LIBEREC
3. ples florbalového klubu FBC Liberec.  
Hraje KRAKATIT.

Ta
ne

c

14
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0

P  M  300 Kč

KDYŽ SE ZHASNE
Mrazivá komedie o vánočním večírku, který se promění  
v rozvodové bitevní pole... Pořádá: VIP Art Company.Di

va
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0

P  M  390 Kč

PSYCHICKÉ 
UVOLNĚNÍ  
A VYROVNANOST
Přednáší Pavlína Rálišová.

Př
ed
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P  M  50 Kč

MIKULÁŠSKÁ 
BESÍDKA
Mikuláš, čert, anděl, spousta dobrot, písniček a 
fotka na památku. 

8

Mikulášský balíček: 130 Kč15
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00
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FASHION SHOW
Zimní módní inspirace na multimediální módní 
show agentury REA models. Pořádá: REA models.

12

P  M  250 Kč
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ŽIVÉ ŽENY – 
VÁNOČNÍ SPECIÁL
Tak trochu jiná talk show Petry Peterkové. Pořádá: 
Databox s.r.o.

16

18
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30

P  M  390 KČ
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BÁRA BASIKOVÁ 
A IUVENTUS, 
GAUDE!
Vánoční koncert držitelky první české 
Grammy v doprovodu jabloneckého dětského 
pěveckého sboru.

17

P  350 Kč  M  390 Kč
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ČERNOBYL  
– SPÍCÍ PEKLO
Nová přednáška Tomáše Kubeše z místa největší 
jaderné havárie v historii.

10

18
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0

P  80 Kč  M  130 Kč
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