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Vratislavický zpravodaj ÚVODNÍK

ÚŘEDNÍ HODINY

KONTAKTY:
adresa:

Městského obvodu Liberec 
– Vratislavice nad Nisou

pondělí a středa:
8:00 –11:00 a 12:00 –17:00

úterý, čtvrtek a pátek: 
na základě domluvy

Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou

Tanvaldská 50
463 11 Liberec 30

tel.: 482 428 810-811
e-mail: vratislavice@vratislavice.cz

web: www.vratislavice.cz
Technické středisko Vratislavice n. N.
tel.: 485 161 077 nebo 775 080 702

KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR

tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE

tel.: 737 278 809 nebo 156
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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
s blížícím se koncem roku je pevně spjaté období 
adventu. Ve Vratislavicích jsme tradičně rozsvítili 
vánoční stromeček v atriu kulturního centra 
a nainstalovali jsme vánoční výzdobu. Vánoční 
osvětlení v parku a na ulici Tanvaldská jsme již loni 
rozšířili o nasvícení kulturního centra včetně atria. 
Letos jsme pořídili nové osvětlení i na budovu úřadu. 

Protější budovu kostela Nejsvětější Trojice již 
nasvícenou máme, ale pár vandalů si ji zřejmě spletlo 
s kreslícím plátnem. Je smutné, kam až sahá bezohlednost některých lidí. Nevzhledné 
graffiti na fasádě zadní části kostela jsme proto nechali odstranit pomocí laseru. 

Milovníkům bílé stopy jsme připravili vánoční dárek, který jistě ocení. Pořídili jsme nový 
skútr s profesionálním zařízením na řezání běžeckých stop tzv. stopařem. Původní skútr již 
dosluhoval, a tak jsme zainvestovali do nové a kvalitnější výbavy. Teď nezbývá než si přát, 
aby byly příznivé sněhové podmínky.

Nadále nám dělá radost naše mateřská škola na Nové Rudě. K zisku nejprestižnější 
České ceny za architekturu 2019, která je pro nás mimořádným úspěchem, aktuálně 
získala další ocenění od mezinárodní poroty, a to národní cenu v soutěži BMIAA BigMat 
International Architecture Agenda.

Přeji Vám pohodové adventní dny a šťastné prožití vánočních svátků.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU

Vám přeje 
krásné Vánoce 
a v roce 2020 
odvahu jít za svými sny 
vlastní cestou. 

Váš starosta
Lukáš Pohanka

Stavba roku
Libereckého

kraje 2019

Národní
 cena za

architekturu
2019

Grand prix 
Architektů 

2019

Stavba 
roku ČR

2019
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V pátek 27. prosince a úterý 31. prosince 2019 bude z důvodu 
sanitárního dne Úřad Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad 
Nisou pro občany uzavřen. Děkujeme za pochopení!

(red)

SANITÁRNÍ DEN NA ÚŘADU

Nejbližší termín právní poradny je ve středu 18. prosince 
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 22. ledna a 19. února.

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

Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit pra-
covní a profesní poradnu Centra Kašpar v multimediálním sále 
KC VRATISLAVICE 101010. Odborní poradci Vám tentokrát 
budou k dispozici v pondělí 16. prosince od 9:00 do 11:00 hod., 
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny 
jsou 20. ledna a 17. února. Více informací naleznete na 
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967. 

PRÁVNÍ 

BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ 
ZÁLEŽITOSTI

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

POJĎTE S NÁMI PRACOVAT 
PRO VRATISLAVICE

 Starosta Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
 SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Bližší informace najdete na 
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista, 

na telefonním čísle 482 428 810 nebo 
na vratislavice@vratislavice.cz

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

KNIHOVNA
uzavřena od 23. 12. 2019 do 2. 1. 2020, 
standardní provoz od 6. 1. 2020
INFORMAČNÍ CENTRUM KC VRATISLAVICE 101010
uzavřeno od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020, 
standardní provoz od 2. 1. 2020
VRATISLAVICE EXPRES
mimo provoz od 24. 12. 2019 do 1. 1. 2020, 
standardní provoz od 2. 1. 2020
SOKOLOVNA VRATISLAVICE
uzavřena od 24. 12. do 26. 12. 2019 a od 31. 12. 2019 
do 1. 1. 2020, standardní provoz od 2. 1. 2020
SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ
uzavřen od 24. 12. do 26. 12. 2019 a od 31. 12. 2019 
do 1. 1. 2020, standardní provoz od 2. 1. 2020

PROVOZNÍ DOBA OBCHODŮ 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY A SLUŽEB 
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

ŘEZNICTVÍ ŠOUKAL PEKAŘSTVÍ BLÁHA

NE 22. 12 8:00 – 17:00 ZAVŘENO

PO 23. 12.  2:00 – 17:00 5:30 – 17:00

ÚT 24. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

ST 25. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

ČT 26. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

PÁ 27. 12. 7:30 - 17:00 ZAVŘENO

SO 28. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

NE 29. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

PO 30. 12. 7:30 - 17:00 ZAVŘENO

ÚT 31. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

ST 1. 1. ZAVŘENO ZAVŘENO

ČT 2. 1. DOVOLENÁ DO 10. 1. BĚŽNÁ OTEVÍRACÍ DOBA
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Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém listopadovém zasedání schválilo následující dotační programy pro rok 2020:

Veškeré další potřebné informace naleznete zde https://www.vratislavice.cz/prakticke-informace/dotace-a-prispevky.
Vedení obce

PODPORUJEME SPORT, KULTURU A SOCIÁLNÍ OBLAST

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Páté a zároveň letošní poslední jednání 
zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice 
nad Nisou se uskutečnilo ve středu 
13. listopadu v hlavním sále Kulturního 
centra VRATISLAVICE 101010. Jednání 
se zúčastnili všichni zastupitelé. Představi-
telům obce bylo ke schválení předloženo 
dvacet jedna bodů, přičemž hlavním pro-
jednávaným materiálem byl návrh rozpoč-
tu na rok 2020.    
Po schválení programu dostali prostor k diskusi 
přítomní občané, kteří požádali vedení obce 
o finanční podporu vratislavických včelařů, dota-
zovali se na změny územního plánu, poděkovali 
za opravu Dopravní ulice a zároveň zažádali 
o úpravu napojení přilehlé komunikace 
Za Drogerií. Nicole Rolantová následně 

představila nové vedení Sboru dobrovolných 
hasičů Vratislavice nad Nisou, které bylo 
zvoleno na listopadové valné hromadě. 
V úvodu zasedání byli zastupitelé seznámeni 
s informacemi finančního výboru. Dalším 
bodem bylo 3. rozpočtové opatření roku 2019. 
Hlavním projednávaným materiálem listopa-
dového jednání byl návrh rozpočtu na rok 
2020, který zastupitelstvo schválilo. Představi-
telé Vratislavic rovněž odsouhlasili rozpočtový 
výhled na roky 2021 – 2023 a parametry 
investičního úvěru revolvingového typu. 
Dále byli seznámeni s výročními zprávami ZŠ 
Vratislavice a vratislavických školek za uplynulý 
školní rok. Zastupitelstvo posléze přijalo návrh 
dotačních programů financovaných z rozpočtu 
pro rok 2020 a dodatek ke smlouvě o poskyt-

nutí dotace na cyklostezku. Zároveň byl před-
staven letošní plán zimní údržby silnic. Zastupitelé 
hlasovali také o nové vyhlášce SML o poplatku 
za odpady a návrhu na změny územního plánu. 
Zastupitelstvo dále volilo přísedící Okresního 
soudu Liberec na funkční období 2019 – 2023. 
Schvaloval se i obsahový plán činnosti Rady  
a Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou na první pololetí příštího 
roku a v závěru zasedání zazněly informace kon-
trolního výboru a podněty a připomínky zastupitelů.
Detailní informace o průběhu zastupitelstva 
a jak konkrétně hlasovali jednotliví představitelé 
obce, naleznete na webových stránkách 
www.vratislavice.cz v sekci Městský obvod/
Zastupitelstvo/Zápisy. 

Kateřina Hladíková

PROGRAM PODPORY PRAVIDELNÉ 
CELOROČNÍ ČINNOSTI ČLENŮ 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ DĚTÍ  
A MLÁDEŽE DO 18 LET

PROGRAM PODPORY 
CELOROČNÍCH AKTIVIT 
ORGANIZACÍ A ORGANIZOVANÝCH 
SKUPIN

PROGRAM PODPORY VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT

1.1 1.2 1.3

předpokládá se četnost aktivit minimálně 
1x za týden

celkový objem pro rok 2020:  400.000,- Kč 
dotace na jednoho člena:  1.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace:  jedna

omezení ve vztahu k ostatním programům:

v případě žádosti v programu 1.1 
nelze současně žádat v programu 1.2, 
lze současně žádat v programu 1.3.

předpokládá se četnost aktivit minimálně 
1x za měsíc

celkový objem pro rok 2020:  150.000,- Kč 
dotace na jednotlivou žádost:   50.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace:  jedna

omezení ve vztahu k ostatním programům:

v případě žádosti v programu 1.2 
nelze současně žádat v programu 1.1, 
lze současně žádat v programu 1.3.

předpokládá se jednorázové využití podpory 
pro časově vymezené akce nebo projekty 

celkový objem pro rok 2020:  150.000,- Kč 
dotace na jednotlivou žádost:    20.000,- Kč
maximální počet žádostí organizace:  dvě

Administrace programu a dotazy

Bc. Lukáš Kajínek
kajinek.lukas@vratislavice.cz

tel.: 482 428 831, 774 774 614

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

Harmonogram dotačních programů v roce 2020
lhůta pro podání žádosti: od 2. 1. 2020 do 29. 2. 2020
vyhodnocení žádosti: od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020
lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020
oznámení o schválení přidělení dotace: do 30 dnů od rozhodnutí o přidělení orgánem MOV
poskytnutí dotace: do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
příjem vyúčtování dotace: 31. 12. 2020 
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Architekti Petr Stolín a Alena Mičeková obdrželi za realizaci vratislavické 
Mateřské školy Nová Ruda hlavní cenu čtvrtého ročníku České ceny za 
architekturu. Výsledky prestižní architektonické soutěže byly vyhlášeny 
na slavnostním galavečeru ve čtvrtek 14. listopadu ve Foru Karlín. Pro 
oba autory je to ve čtyřleté historii této soutěžní přehlídky, kterou pořádá 
Česká komora architektů, už druhé ocenění. Ve finále letošního ročníku 
vybírala porota složená výhradně ze zahraničních profesionálů z oboru 
mezi šesti stavbami. Celkově se o Českou cenu za architekturu ve 
4. ročníku ucházelo 186 projektů dokončených v posledních pěti letech. 
Jedinečná budova mateřské školy na Nové Rudě získala už v listopadu 
ocenění Stavba roku ČR 2019, rovněž zvítězila hned v několika kate-
goriích soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2019, odkud si odnesla 
i hlavní Cenu Karla Hubáčka a vyhrála také v kategorii Novostavba na 
26. ročníku Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2019. 
Nová školka se aktuálně stala také vítězem národní kategorie soutěže 
BMIAA BigMat International Architecture Agenda, kde mezinárodní po-
rota vybírala z téměř 600 přihlášených staveb. Jsme hrdí na tak výrazný 
úspěch naší školky mezi odbornou veřejností, který je pro nás zároveň 
motivací do další práce pro vratislavické občany.

Vedení obce
Foto: T. Malý, M. Šenberková 

NEJPRESTIŽNĚJŠÍ
ARCHITEKTONICKÁ CENA 
PUTUJE DO VRATISLAVIC 
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STAVBA KNIHOVNY 
Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

NOVÁ NABÍJECÍ STANICE VE 
VRATISLAVICÍCH JE V PROVOZU 

Přinášíme nezvyklý pohled na stavbu nové knihovny a Spolkového 
komunitního centra Vratislavice, která pokračuje podle plánu. 

Vedení obce

Městský obvod Vratislavice je první libereckou veřejnou institucí, 
která pořídila rychlodobíjecí stanici pro elektromobily a plug-in 
hybridní vozy a zároveň teprve pátým místem v Liberci. Veškeré 
potřebné informace k jejímu provozu naleznete na webu elektromo-
bilita.cz. Věříme, že tato novinka napomůže občanům Vratislavic 
v dalším ohledu žít ekologičtěji a ohleduplněji k životnímu prostředí.

Vedení obce

První fázi letošních oprav vratislavických silnic jsme zahájili v květnu 
rekonstrukcemi výtluků v ulicích Za Tratí, Prosečská, Borůvková, Nad 
Strání, Vyhlídková, Krajová, Na Rozcestí, Vinařská, Pivovarská, Donská, 
Seniorů, Ořechová, Krajní, U Sila a Dlážděná. Bezprostředně jsme navázali 
celoplošnými opravami vozovek v ulicích Tyršův vrch, K Mojžíšovu prameni, 
Na Vrších, Za Cukrárnou, Dopravní, Pobočná, Rumburská a Kunratická. 
Během tohoto roku jsme nový asfaltový povrch po celé délce a šíři položili 
na více než 2,5 km silnic. 

Vedení obce

LETOS JSME PRO VÁS OPRAVILI 
PŘES 2500 METRŮ SILNIC

ZREKONSTRUOVALI JSME 
KLÍČOVOU TRASU PRO PĚŠÍ

OPRAVILI JSME CESTU K LÉKAŘI

Chodník k Intexu je chodci nejčastěji využívanou spojnicí 
obou částí Vratislavic.

Panelová silnice v Rumburské ulici vedoucí k lékaři byla ve 
velmi nevyhovujícím stavu.
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POŘÍDILI JSME NOVÝ 
SNĚŽNÝ SKÚTR 
A PROFESIONÁLNÍHO 
STOPAŘE  

BUDOVU ÚŘADU ZDOBÍ
NOVÉ VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ

Abychom docílili co nejkvalitnější 
úpravy běžeckých okruhů, pořídili jsme 
po deseti letech nový výkonný sněžný 
skútr a přídavné zařízení na úpravu 
lyžařských tras. Původní skútr, který 
jsme doposud využívali, byl již zastaralý 
a stopy jsme protahovali amatérským 
příslušenstvím. Nový profesionální sto-
pař umožní nejen kvalitní úpravu samotných běžeckých stop, ale i okruhu 
se zhutněným podkladem na bruslení nebo také dostatečně širokých 
tras pro pěší. Stroj je navíc z bezpečnostních důvodů vybaven světelnou 
rampou s výstražným majákem.

Vedení obce

Vánoční výzdobu ve vratislavických ulicích jsme během posledních čtyř 
let postupně rozšiřovali v různých lokalitách. Letos jsme se zaměřili na 
samotné centrum obce a zakoupili nové dekorace, které zdobí štít budovy 
úřadu. Jedná se o hvězdice o velikosti 1,2 metru v kombinaci se světelnými 
rampouchy v délce bezmála 100 m, které jsme zavěsili od pekařství, přes 
budovu úřadu, až po faru. 

Vedení obce

Na loukách za sídlištěm a hřbitovem připravujeme každou zimu lyžařské 
tratě pro všechny věkové a výkonnostní kategorie. Na nadcházející zimní 
sezónu plánujeme několik novinek. Původní běžecké okruhy v délce 
zhruba 5 km doplníme o trasy pro pěší. Pro snadnou orientaci zde bude 
vše dostatečně označeno informačními cedulkami. Další letošní novinkou 
je třetí okruh na louce nad parkovištěm u koupaliště Sluníčko, který bude 
kvůli stoupání ze všech tras tou nejnáročnější, měřit bude zhruba 1,5 km. 
Abychom mohli stopy upravit, jsou potřeba příznivé sněhové podmínky, 
minimálně 20 cm sněhu. Aktuální informace o stavu běžeckých tras 
naleznete na webových stránkách www.vratislavice.cz a na oficiálním FB 
profilu obce.

Vedení obce

Nevzhledné graffiti, kterým vandalové poškodili zeď v zadní části koste-
la Nejsvětější Trojice, jsme nechali šetrně odstranit laserem. Stejnou 
metodou byly vyčištěny i nápisy z podstavce kovového kříže v parčíku za 
kostelem. Podobné vandalství se nám rozhodně nelíbí a budeme ho posti-
hovat, pokud to bude v našich silách.

Vedení obce

ODSTRANILI JSME GRAFFITI 
Z NAŠEHO KOSTELA

7

CHYSTÁME VÁM VYLEPŠENÉ 
BĚŽECKÉ OKRUHY
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SPRÁVNÝM PARKOVÁNÍM 
USNADNÍTE ZIMNÍ ÚDRŽBU OBCE
Chtěli bychom požádat řidiče, aby zejména na sídlištích neparkovali 
v místech, kde jejich vozy brání plynulosti a efektivnosti zimní údržby. 
S největšími problémy se potýkáme v blízkosti křižovatek, ale také 
všude tam, kde část auta zasahuje do prostoru chodníku. Kvůli 
vyhýbání a složitému manévrování při úklidu sněhu může být poškozena 
jak technika zimní údržby, tak také vozidla, která na komunikaci 
a chodnících nevhodně stojí. Nejenže správným parkováním můžete 
předejít pojistným událostem, ale zároveň nedojde ke snížení kvality 
nebo neprovedení zimní údržby úseku, kde je překážka. Děkujeme za 
pochopení! 

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

TECHNICKÉ STŘEDISKO 
JE PŘIPRAVENO NA ZIMU
Vratislavické technické středisko se každoročně s předstihem připravu-
je na zimní údržbu, abychom občanům zajistili komfort při pohybu na 
silnicích i chodnících. Během října jsme proto provedli generální opravu 
vozu Mercedes Unimog, který k údržbě mimo jiné využíváme. Ve skladu 
technického střediska je připraveno zhruba 160 t posypového materiálu. 
Jako každou zimu, také letos budeme na zimní údržbu komunikací použí-
vat sůl a drť. Přichystán je i detailní plán zimní údržby, který jsme sestavili 
na základě zkušeností z minulých let. Údržbu 65 km obecních komunikací 
bude zajišťovat 15 zaměstnanců technického střediska. 

Jan Janíček, vedoucí technického střediska

Na začátku tohoto roku vešla v platnost vyhláška o regulaci používání 
pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí. Na základě tohoto nařízení 
je jejich používání na území statutárního města Liberec zakázáno. 
Použití zábavné pyrotechniky je možné pouze ve výjimečných přípa-
dech, a to výhradně po schválení předem podané žádosti. Důvodů, 
proč je zábavní pyrotechnika nebezpečná, je celá řada. Znečišťuje 
životní prostředí a vzduch částečkami prachu s mnoha toxickými kovy 
a chemikáliemi, ubližuje zvířatům a ohrožuje zdraví citlivých lidí. 

(red)

POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY 
JE ZAKÁZÁNO

CHRÁNŤE SVOU BEZPEČNOST 
POMOCÍ REFLEXNÍCH PRVKŮ
Na základě negativních zkušeností pracovníků vratislavického 
technického střediska, kteří vloni během zimní údržby zaregistro-
vali několik neoznačených chodců, připomínáme občanům, že 
chodci mají povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené 
viditelnosti pohybují mimo obec po kraji vozovky nebo v místě bez 
dosahu veřejného osvětlení. Vidět a být viděn je základní pravidlo 
bezpečnosti na silnicích, a reflexní doplněk tak může zabránit 
vážným nehodám. Proto bychom doporučili jejich používání 
i v obci. Reflexní pásek (za 20,- Kč) nebo dětskou vestu (za 99,- Kč) 
pořídíte například ve vratislavickém informačním centru.

(red)
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KATEGORIE ULICE 

I. U Tělocvičny (výjezd vozidel PO),  Poštovní (výjezd vozidel PO), Nad 
Školou (ke křižovatce s ul. Náhorní), Náhorní, Dřevařská, Dlážděná, 
Vnější, Zámecký vrch, Vnitřní, Skloněná, U Sila, Krajní, komunikace 
p.p.č. 2148 (propoj ul. Tanvaldská a ul. U Sila), Pivovarská, Seniorů 
– hlavní úsek komunikace, Pod Rušičkou – hlavní úsek komunikace,  
Ořechová – hlavní úsek komunikace, Křížová – hlavní úsek komunikace,  
Májová, Kozácká, Donská (sídliště), Tyršův vrch, Dopravní, Pam-
pelišková, Rumburská, Za Drogérií, Nad Strání, Obvodní, Tulipánová,  
Svornosti, Leknínová, Okálová, Rýmařovská, Na Rozcestí, Za Mlýnem, 
Krajová, přechody pro chodce v ul. Tanvaldská, Rochlická

V lokalitách sídlištních celků ulic Donská – Kozácká, Zámecký Vrch, Svornosti může být na 
základě rozhodnutí vedoucího ZÚS dočasně ukládán sníh na deponie a následně nařízen odvoz 
sněhu z důvodu zajištění průjezdnosti vozidel a zajištění bezpečnosti chodců. 

II. Na Vrších, Souběžná, Prosečská, U Lesa, Na Břehu, Za Cukrárnou, 
Za Kinem, Lovecká, Kořenovská, Sladovnická (k SUŠ), Východní, 
Pod Skalkou, Na Skalce, Zavřená, Zvonková, Šikmá, Donská (od ul. 
Východní k ul. Tanvaldská), U Sila k č.p. 1724, Za Mlýnem, Pekárenská,  
Kapraďová, Chmelařská, Vinařská, U Cihelny, U Strže

III. Křivá, Skrytá, Pobočná, Zapadlá, Na Hroudě, Pod Tyršovým vrchem, 
K Mojžíšovu prameni, Sedmidomky, Borůvková, komunikace p.p.č. 
3012/3 (mezi ul. Dlouhomosteckou a ul. Borůvkovou), Tyršův vrch – 
horní část komunikace od ul. U Lesa, Nad Kyselkou, U Lesa k č.p. 680, 
U Studánky, Prosečská k č.p. 776, U Šamotky, Za Tratí, Tanvaldská 
k č.p. 862, komunikace od MŠ Poštovní k Limasu, komunikace od 
nádraží Vesec po ul. Rochlickou, Nad Školou – úsek kolem Pivovaru, 
k lávce a k ul. Kunratická, Východní k č.p. 190, 178, 1447, 1640, Kun-
ratická od č.p. 152 k č.p. 1506, Na Rozcestí k č.p. 597, Dlouhomostecká 
k č.p. 558,  komunikace p.p.č. 2944, 3101 (restaurace Mojžíšův 
pramen), přístupové komunikace k bytovým domům - Pod Rušičkou, 
Seniorů, Křížová, Ořechová

JAK PRO VÁS BUDEME 
V ZIMĚ UKLÍZET

V případě potřeby kontaktujte technické středisko 
na tel.: 485 161 077, mobil: 775 080 702, 
e-mail: janicek.jan@vratislavice.cz

I. kategorie
   - údržba nejpozději do 2 hodin po ukončení spadu 
-  průtahy obvodem a jiné důležité komunikace v centru obvodu 

a na sídlištích
- přechody pro chodce v ul. Tanvaldská a Rochlická
II. kategorie
- údržba nejpozději do 6 hodin po ukončení spadu
- vybrané komunikace pro zásobování
III. kategorie
- údržba nejpozději do 24 hodin po ukončení spadu
- ostatní komunikace obvodu

Komunikace I., II. a III. kategorie se udržují mimo sněhovou 
kalamitu od 04:00 hod. do 21:00 hod. (příp. do 15:30 hod.).

LEGENDA: 
Červeně jsou označeny komunikace I. kategorie
Fialovou jsou označeny komunikace II. kategorie
Žlutou jsou označeny komunikace III. kategorie

Zimní údržbu komunikací a chodníků provádíme podle de-
tailního plánu, který každoročně před sezónou připravujeme. 
Abyste měli představu o tom, v jakém časovém horizontu bude 
ulice, ve které žijete, uklizena, přinášíme tabulku se seznamem 
ulic zařazených do jednotlivých kategorií.

Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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Poslední listopadovou sobotu před začátkem adventu se 
ve Vratislavicích každoročně rozzáří vánoční strom. Také 
letos se při této příležitosti zaplnilo okolí Kulturního centra 
VRATISLAVICE 101010 stánky s prodejci a na pódiu v atriu 
byl pro návštěvníky připraven slavnostní program. 
Načerpat předvánoční pohodu do Vratislavic přijely opět stovky lidí, 
pro které bylo vedle tradičního adventního trhu a bohatého kulturního 
programu připraveno i několik novinek. Návštěvníci si mohli prohléd-
nout mobilní sklářskou pec a sami si vyzkoušet foukání skla. Samozřej- 
mostí byly tvořivé vánoční dílničky pro nejmenší a také vyřezávaný 
dřevěný betlém od Ondřeje Marčáka z Vratislavic. O zábavu během 
celého odpoledne se postaraly děti z vratislavických školek, které 
zpívaly koledy a recitovaly sváteční říkanky. Program vyvrcholil v půl 
šesté, kdy starosta Vratislavic Lukáš Pohanka popřál všem pohodové 
Vánoce a krásný nový rok. Pak společně s dětmi odpočítal rozsvícení 
stromu. Pro návštěvníky, kteří si přišli ve světle stromku užít příjemnou 
adventní atmosféru, byly připraveny stánky s tradičními výrobky 
a vánočními dobrotami od místních dodavatelů. Za zvuku koled měli 
lidé možnost ochutnat svařené víno, horkou medovinu a vánoční punč. 
Nechyběl ani trdelník, perníčky nebo klobásky. Na dvě desítky prodej- 
ců nabízely adventní věnce, vánoční dekorace a svícny, keramiku, med 
a výrobky ze včelího vosku, hračky nebo bižuterii. Bezmála desetimet-
rový smrk zdobí světelný řetěz s dvanácti sty LED diodami, masivní 
stříbrné koule doplněné o „tekoucí rampouchy“ a zářící betlémská 
hvězda.
 Text: Kateřina Hladíková

Foto: J. Appeltauer

VRATISLAVICE 
OSLAVILY ZAČÁTEK 
ADVENTU



reprezentační

balonkový
10.

si Vás dovolují
pozvat na 

pátek
21/02/2020
20:00
Kulturní centrum
VRATISLAVICE 101010

ples

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
a Základní škola, Liberec  – Vratislavice nad Nisou

Hraje 
BIG´O´BAND 
a vystoupí 
DAVID KRAUS.
V průběhu večera
soutěžíme
o věcné ceny.

Cena vstupenky 290,- Kč.
Prodej vstupenek v síti

www.evstupenka.cz 
a v Informačním centru. 

Partneři:

www.vratislavice.cz
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Srdečně Vás zveme na

VÁNOČNÍ KONCERT 
DĚTÍ ZŠ VRATISLAVICE
Hosté Sboreček ZŠ Husova
18. prosince 2019 v 16:30
Kulturní centrum Vratislavice 101010 

VSTUP ZDARMA

V loňském roce jsme akci Strašidelná školka v MŠ Sídliště zkusili poprvé 
uvést do života, a jelikož se nám všem zalíbila, nebránilo nic tomu, aby-
chom připravili druhý ročník. Podzimní stmívaní přímo vybízí uskutečnit 
„haloweenské“ aktivity s převleky a soutěžemi. Celou školní zahradu nám 
rodiče pomohli vyzdobit vydlabanými dýněmi, které po osvícení dotvořily 
skutečně trošku „strašidelnou“ náladu. Děti i mnoho rodičů v maskách 
po krátkém průvodu po blízkém okolí čekala stanoviště s nejrůznějšími 
soutěžemi. Samozřejmě, že na každého soutěžícího čekala zasloužená 
odměna. Při soutěžení je jisté, že vyhládne, tak následovala ochutnávka 
připravená mateřskou školou v podobě dýňové polévky, topinek či toastů. 
Polévka a horké nápoje přišly obzvláště vhod v sychravém a větrném 
počasí. Hostinu pomohli dotvořit i samotní rodiče, doplnili naši nabídku 
pohoštění dalšími nevšedními dobrotami. Po krátké dětské diskotéce 
jsme se ale již všichni opravu těšili do tepla školky a domovů. Věříme 
ale, že se strašidelné soutěžení všem líbilo a další, již třetí ročník opět 
zaznamená tak bohatou účast! Vždyť mnoho masek a převleků by v tento 
podvečer mohlo kandidovat na cenu za nápaditost! Všem účastníkům 
děkujeme a těšíme se na další společné akce!

Mgr. Hana Šimková, ředitelka MŠ Sídliště

Ve čtvrtek 12. prosince od 16:00 do 19:00 hod. srdečně zvu všech-
ny do multimediálního sálu KC VRATISLAVICE 101010 na odpoledne 
naplněné společnou zábavou. Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas, který 
se ponese v duchu aktivního odpočinku. Těším se!

Jana Zástěrová

Jaké je to přespat ve škole? Tak na tuto otázku už znají odpověď žáci 
2. A. Ve čtvrtek 31. října se sešli v potemnělé a opuštěné školní 
budově, rozdělili se do týmů a objevovali taje a záhady nočních 
živočichů pomocí kvízů a soutěží. Následovala večeře a pohádka 
na dobrou noc. Po probuzení na děti čekala snídaně, za kterou patří 
velké poděkování jejich maminkám. 

Mgr. Jitka Hübnerová

Na svátek svatého Martina se třída 7.D oblékla do symbolické bílé 
barvy a žáci dostali za úkol ztvárnit jakýmkoli způsobem Martinova 
koně. A tak někdo měl plyšáka, někdo nakreslený obrázek nebo fotku 
na tričku. Pomocí příběhu a otázek jsme se dozvěděli něco o životě 
sv. Martina a zvycích, které se s tímto svátkem pojí. Na závěr jsme 
pracovali s pranostikami.

Mgr. Barbora Blažková

STRAŠIDELNÁ ŠKOLKA

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ…

NOČNÍ OČI

SV. MARTIN
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Srdečně Vás zveme na

VÁNOČNÍ KONCERT 
DĚTÍ ZŠ VRATISLAVICE
Hosté Sboreček ZŠ Husova
18. prosince 2019 v 16:30
Kulturní centrum Vratislavice 101010 

VSTUP ZDARMA

OLYMPIÁDA Z INFORMATIKY
V 1. listopadovém týdnu se žáci 5. – 7. ročníků zúčastnili olympiády z in-
formatiky. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět 
technologií. Cílem je seznamovat žáky s tím, co jsou informatické otázky 
a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící 
odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, 
porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Abso-
lutním vítězem (všechny otázky zodpovězeny správně) v kategorii 4. – 5. 
tříd se stala Adélka Podholová z 5. D.  V kategorii 6. – 7. tříd se nejlépe 
s logickými úlohami vypřádala Kristýna Chmelařová ze 7.D. Celkem se 
olympiády zúčastnilo 203 žáků, všichni úspěšní dostali pamětní list, 
vítězové jednotlivých kategorií 16 GB flash disk od vedení školy. 

Mgr. Jan Kvapil

V úterý 12. listopadu se vybraní žáci naší školy vypravili na gymnázium 
do České Lípy bojovat v soutěži MaSo - týmové matematické soutěži pro 
žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií. Za spočítané příklady získávaly týmy tahy do hry, 
která byla pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení.  
Žáci tak museli prokázat nejen matematické a logické uvažování, ale též 
zvolit nejvhodnější strategii. V tvrdé konkurenci 236 týmů naši reprezen- 
tanti bojovali nejlépe, jak dovedli. Jelikož byli na podobné soutěži poprvé, 
nebylo konečné umístění tak důležité, jako získání zkušeností a poměření 
sil s ostatními žáky z celé republiky. Proto účastníkům za vzornou repre- 
zentaci školy děkujeme a těšíme se společně na další matematické výzvy.  

Mgr. Helena Šerhantová

TÝMOVÁ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ 

HOPECON
Ve čtvrtek 7. listopadu jsme se 4.A vyrazili na festival deskových 
her Hopecon do Lidových sadů. Uvítaly nás studentky střední 
pedagogické školy - naše bývalé žákyně Terka Stejskalová 
a Anetka Baracová, které nás celým festivalem prováděly. Nejprve 
jsme si vyzkoušeli roboty a hlavolamy z IQ Landie, která zde také 
vystavovala. Pak jsme objevovali nové deskové hry, které festival 
nabízel. Vyrobili jsme si také vlastní hru - mikádo. Na závěr si každý 
mohl zahrát hru a vysoutěžit drobnost na památku. 

Mgr. Zuzana Vraná

Žáci prvních tříd se učili v duchu strašidel, čar a kouzel. Do vyzdo-
bené školy 1. listopadu dorazili v kostýmech. Celý den se všichni 
radovali z připravených strašidelných úkolů, netradičních pohy-
bových soutěží v tělocvičně a plnění pracovních listů ke svátku 
Halloween. Třeťáci se od letošního školního roku již učí angličtinu, 
a tak se nabízelo využít svátek Halloween k projektovému dni. Děti 
i paní učitelky přišly v maskách do školy. Čekalo je strašidelné 
počítání, tvoření a skupinové práce. Nakonec se strašidelný průvod 
vydal i po Vratislavicích. Byl to prima den.                

Mgr. Martina Horáková,
 Mgr. Jana Svobodová

HALLOWEEN NA PRVNÍM STUPNI
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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 16. prosince posílat na e-mail vratislavice@
vratislavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na adresu Měst-
ský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 
30, 463 11. Tentokrát soutěžíme o dvě vstupenky na přednášku 
Černobyl – spící peklo 19. prosince v KC VRATISLAVICE 101010. 
Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat 
o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! Ze správných 
odpovědí na listopadovou otázku jsme vylosovali pana Jiřího Janečka, 
který vyhrává 4. díl vlastivědné knihy o Vratislavicích nad Nisou.
Gratulujeme! 

(red)

V období vegetačního klidu dřevin se často potýkáme s likvidací
zahradního odpadu jeho pálením. Tento způsob nakládání s biologi- 
ckým odpadem ale rozhodně není nejefektivnější formou jeho od-
stranění. Ve Vratislavicích mají lidé řadu možností, jak se ho zbavit lépe, 
a přitom neznečišťovat ovzduší. Našim občanům už čtyři roky nabízíme 
popelnice i svoz bio odpadu zdarma. Každý občan Liberce navíc může 
bezplatně odložit až 500 kg odpadu za rok ve sběrných dvorech v ulici 
Ampérova a Dr. Milady Horákové. Další možností je zakoupení pytle na 
bio odpad o objemu 120 l za 25,- Kč a o objemu 60 l za 15,- Kč, které 
pravidelně od domů odváží pracovníci technického střediska.

Vedení obce

S příchodem zimy se začaly množit stížnosti na silně kouřící komíny 
v zástavbách rodinných domů, které obtěžují obyvatele. V kamnech, 
krbech nebo kotlích je možné spalovat pouze výrobcem předepsaná 
paliva. Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek, které zamořují 
ovzduší a způsobují zdravotní problémy. Chtěli bychom proto upozornit, 
že spalování nevhodných paliv je ošetřeno zákonem o ochraně ovzduší 
a je postihováno pokutou až do výše 50 tisíc korun.

Vedení obce

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

BIO ODPAD NENÍ NUTNÉ PÁLIT

ČÍM (NE)TOPIT V KAMNECH
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CO PATŘÍ DO KONTEJNERŮ NA SEPAROVANÝ ODPAD 

Vratislavickým občanům nabízíme celou řadu způsobů, jak se zbavovat odpadu. Kromě možnosti jeho likvidace v kontejnerech na třídění, 
přistavujeme dvakrát do roka velkoobjemové kontejnery, zdarma nabízíme svoz bioodpadu, poskytujeme pytle na bioodpad a štítky na odpad 
větších velikostí. Každý občan Liberce může navíc zdarma odložit až 500 kg odpadu za rok do sběrného dvora. Přesto se nám nedaří zamezit 
nepořádku kolem kontejnerů. Protože čistá obec je jednou z našich priorit, chtěli bychom vyzvat občany, aby během celého roku využívali výše 
uvedené možnosti, které nabízíme, a neznečišťovali tak prostředí, ve kterém žijeme. Aby byla likvidace odpadu co nejefektivnější, přinášíme 
přehled toho, jak správně třídit. 

ANO
fólie, sáčky, plastové tašky, 
sešlápnuté PET láhve, obaly od 
pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, 
mléčných výrobků, balící fólie od 
spotřebního zboží, obaly od CD 
disků a další výrobky z plastů, 
pěnový polystyren v menších kusech

NE
mastné obaly se zbytky potravin 
nebo čistících přípravků, obaly 
od žíravin, barev a jiných nebez-
pečných látek, podlahové krytiny či 
novodurové trubky

ANO
nápojové plechovky, konzervy, 
drobné kovové předměty, odpadní 
železo, železný šrot, hliník nebo 
barevné kovy
NE
tlakové nádoby od kosmetiky (deo-
doranty, pěny na holení), plechovky 
od barev a jiných nebezpečných 
látek, domácí spotřebiče a jiná 
vysloužilá zařízení složená z více 
materiálů a to ani jejich demon-
tované části 

ANO
jakékoliv sklo, například lahve od 
vína, alkoholických i nealkoholických 
nápojů, sklenice od kečupů, mar-
melád či zavařenin, tabulové sklo 
z oken a ze dveří 

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý 
kontejner, vhazujeme do bílého čiré 
sklo a do zeleného sklo barevné.

NE
keramika, porcelán, autosklo, 
zrcadla, drátované sklo, zlacená 
a pokovovaná skla, vratné záloho-
vané sklo patří zpět do obchodu

ANO
krabice od džusů, vína, mléka 
a mléčných výrobků, které je potřeba 
před vhozením do kontejneru řádně 
sešlápnout

NE
„měkké” sáčky, například od kávy a 
různých potravin v prášku, nápojové 
kartony silně znečištěné zbytky potravin

ANO
časopisy, noviny, sešity, krabice, 
papírové obaly, cokoliv z lepenky, 
nebo knihy, obálky s fóliovými 
okýnky, bublinkové obálky bez 
plastového vnitřku, papír 
s kancelářskými sponkami 

NE
uhlový, mastný, promáčený nebo 
jakkoliv znečištěný papír, použité 
dětské pleny

Zároveň připomínáme občanům Vratislavic, že zajišťujeme také svoz kusového odpadu a bioodpadu. Na odpad větších velikostí – nábytek, 
spotřební elektroniku, koberce atd. lze zakoupit samolepící štítek v hodnotě Kč 35,- a v nabídce máme i plastové pytle na bio odpad. Za pytle 
s logem technického střediska Vratislavice nad Nisou o objemu 120 l zaplatíte Kč 25,-, a menší s objemem 60 l stojí Kč 15,-. Zmíněné samolepící 
štítky i pytle můžete zakoupit ve vratislavickém informačním centru v ulici Nad Školou, v kanceláři technického střediska ve Dřevařské ulici, ve 
vozech technického střediska, jejichž osádky budou provádět svoz odpadu a také ve Sportovním areálu Na Rozcestí. Každý obyvatel Liberce má 
rovněž možnost zdarma odložit až 500 kg odpadu na osobu a rok na několika sběrných místech (např. v ulicích Ampérová a Dr. Milady Horákové). 
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JUBILANTI
ŘÍJEN 2019

70 let
Jiří Fill  

Alena Červeňáková   
 75 let

Ingrid Moravcová   
Jana Fikrová   

Jiří Kurka  
    80 let 

Dalibor Vogt  
Brigita Ditzková

Stefania Malinčíková 
Milada Hušková

Vratislav Bárta
Zdeňka Housková 

Jiří Paulát 
Irena Vrtílková  

 90 let 
Helga Mudrová     
Karel Machuta

Valerie Kužionová 
91 let 

Božena Lacinová 
Marta Prchalová

Štědrý den klepe na dveře a většina z nás se těší, jak jej stráví 
v kruhu rodiny. Pro někoho však Vánoce nejsou o pojídání 
cukroví, zpívání koled a radosti. Ano, mluvíme o seniorech. 
Abychom byli přesní, tak o těch, kteří tráví vánoční svátky sami, 
ať už doma, nebo v domě s pečovatelskou službou. Chybí jim to 
podstatné, co vytváří ono štědrovečerní kouzlo – rodina. 
Jak zvládnout vánoční samotu?  
V první řadě se snažte nemyslet na to, jaké byly minulé Vánoce, 
vzpomínky jsou sice krásné, ale v tomto případě nepomůžou. 
Pokud máte rodinu, která by s vámi svátky trávit chtěla, ale vy 

VÁNOCE SENIORŮ: SVÁTKY SAMOTY 
A SMUTKU? 

je neustále odmítáte s tím, že jim nechcete přidávat starosti, 
změňte to. Pro jednou neberte přílišné ohledy na jejich pohodlí 
a nabídku přijměte. Uvidíte, že v kruhu nejbližších se vám o dost 
zvedne nálada. A rozhodně si nemusíte dělat starosti s tím, že 
si nemůžete dovolit drahé dárky. Stačí úplná drobnost a největší 
radost určitě uděláte jen svou přítomností. Pokud nemůžete trávit 
svátky s příbuznými, nebo jednoduše nechcete opustit své zázemí 
a své zvyky, zkuste se domluvit s kamarádkou/kamarádem, který 
je také o Vánocích sám. 
Jste-li aktivním důchodcem, vánoční období na vás působí 
depresivně a nemáte s kým byste trávili Štědrý den, zkuste se od 
tohoto svátku odpoutat. Vyrazte na nějakou příjemnou dovolenou, 
ať už na hory, nebo k moři. Mnoho hotelů také nabízí na Vánoce 
speciální program od slavnostního menu, po drobné dárečky 
a večerní zábavu. 
Pokud na dovolenou vyrazit nechcete nebo nemůžete, zkuste 
zapátrat po akcích v okolí. Na internetu naleznete různé spolky, 
které seniorům připravují vánoční večírky. Přijdete tak do kontaktu 
s lidmi, navzájem si zlepšíte náladu a ve veselém duchu si můžete 
dovolit i zavzpomínat na minulost. 
Existují také různé linky pro seniory, které jsou dostupné 
nepřetržitě, a to i o Vánocích a svátcích. Pracovníci linek bývají 
velmi milí, vstřícní a ochotní, proto se nemusíte bát na některou 
zavolat. 

 PhDr. Michaela Miechová,
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

4. 12. 2019 
ODJEZD 10:33 

ČD Liberec, Oldřichov – Mníšek
vedoucí pan Ondra, náročnost 1

11. 12. 2019 
ODJEZD 10:38

ČD Liberec, Advent Žitava – Hrádek nad Nisou
vedoucí pan Ročňák, náročnost 1

18. 12. 2019 
SRAZ 13:00

MO Vratislavice nad Nisou, Harcov – U potůčku
vedoucí pan Janků, náročnost 2

8. 1. 2020 
ODJEZD 13:30

MHD Fügnerova č. 28, Radčice – Krásná Studánka
vedoucí pan Jokl, náročnost 1

15. 1. 2020 
SRAZ 13:00

MO Vratislavice nad Nisou, 
Horní Proseč – Jablonec nad Nisou

vedoucí paní Hovorková, náročnost 1

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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Vám to sluší!“ Což se přiznám, že nechápu, 
protože na sociální síti máte jméno napsané, 
a přesto mě lidé stejně osloví Terezko… 
(smích) Ale chápu, že s tím žijí třináct let… 
Takže ano, stává se, že lidé zaměňují fikci za 
realitu.
Letos se vdala nejen Vaše seriálová 
postava, ale také Vy. Je to velká změna?
Není, vůbec. Kromě příjmení, kvůli kterému 
jsme si musela oběhnout úřady a snažím 
se, aby si teď na to zvykli lidi, tak mezi námi 
dvěma s manželem to žádná změna není. 
Chováme se k sobě pořád stejně hezky jako 
předtím. Ono je asi brzy na to, abychom na 
sebe byli oškliví… (smích)
Do Vratislavic jste přijela s před-
stavením Fantastická žena, jehož záple- 
tka se točí kolem seznamu vlastností, 
které by měla mít ideální partnerka. 
Jste ideální partnerka?
To se zeptejte spíš mého manžela. (smích) 
Myslím si, že ideální partner neexistuje, to je 
utopie. Je to spíš o tom, že se člověk může 
snažit na sobě pracovat. O tom vlastně je 
i toto představení, dokonce se tam říká: 
„Pokud ona je ideální, tak ty musíš být také. 
A jestli není, tak tě začne nudit, takže to 
nemůžeš vyhrát.“ A to je pravda, kdyby byl 
partner ideální, bude to nuda, člověk musí mít 
špatné vlastnosti, bez toho by to nešlo.
Jaké máte špatné vlastnosti Vy?
Jéééžiš! (smích) Tak například jsem hrozně 
tvrdohlavá a umanutá. Když si něco usmy- 
slím, musí to tak být. Už je to se mnou trochu 
lepší s přiznáváním vlastních chyb, na tom 
jsem trošku zapracovala. Také se hodně 
rozčiluji při řízení auta. 
Bydlíte v Praze?
Ano, dnes jsem jela hodinu a půl přes Prahu. 
To se není čemu divit…
Ale já se za volantem vztekám ráda, je to 
pro mě určitý ventil. Rozčílím se, a pak je to 
dobré.
Co Vás nyní čeká nebo čemu byste se 
chtěla věnovat?
Aktuálně jsem už nastoupila do jiného seriálu, 
ale na obrazovce bych se měla objevit až po 
novém roce. Zatím ale netuším, jak dalece to 
můžu prozradit. (od příštího roku se začne 
objevovat v seriálu Modrý kód na Primě, 
pozn. red.) Co se mého hereckého snu týče, 
moc ráda bych natočila pohádku. Nemyslím 
vyloženě princeznu, i když to by bylo krásné, 
to by se mi líbilo nejvíc. Mám ale velice ráda 
české pohádky, takže i kdybych měla hrát 

Herečka Patricie Pagáčová, za svobod-
na Solaříková, se zapsala do povědomí 
televizních diváků především jako 
představitelka jedné z hlavních postav 
seriálu Ulice Terezy Jordánové. Tisíce 
věrných fanoušků těžce nesly, když 
letos seriál, ve kterém účinkovala už od 
prvního dílu celých třináct let, opusti-
la. Nám se ale svěřila, že ji diváci brzy 
opět uvidí v nové roli v jednom dalším 
českém seriálu. 

PATRICIE 
PAGÁČOVÁ

zápornou postavu jako čarodějnici, čerta, vodní-
ka apod., moc ráda bych si v pohádce zahrála. 
A můj druhý sen je zahrát si po boku Ivana Troja-
na, toho miluji. To jsou moje dva profesní sny. 
Ideálně zahrát si v pohádce vedle Ivana Trojana. 
(smích)
Ví se o Vás, že máte ráda zvířata a věnu-
jete se i charitě. Čemu konkrétně?
Teď bude vycházet osmý ročník charitativního 
kalendáře, kam pokaždé nafotím své milé kole-
gy, ať už herce nebo zpěváky, buď se svými psy 
nebo psy z útulku, a výtěžek z prodeje kalendáře 
pak věnujeme různým organizacím. Loni jsme 
rozdělili asi 680 tisíc mezi sedm organizací, 
z čehož mám velkou radost, protože první rok 
se vydělalo asi jen 20 tisíc korun. Těší mě, že 
to funguje a navíc, že to roste. Tento projekt je 
takové moje miminko.
Máte vlastní zvíře?
Mám, dva pejsky a manžela. (smích)
Už jsme řešili Vaše profesní plány, ale co 
ty soukromé?
Manžel by chtěl tři děti, ale já mu řekla, že se 
zbláznil. (smích) Uvidíme, až porodím první. Já 
bych ideálně chtěla dvě děti, to je takový hezký 
počet, sama jsem ze dvou dětí a můj muž také.  
Nechci se rouhat, ráda bych měla zdravé děti, 
ideálně dvě, ale jak to bude, kdy to bude, to 
také úplně nevím. Nejsem moc velký plánovač. 
Věk už na to mám, manžela naštěstí také, takže 
pokud by se to stalo, nic se neděje. Ale klidně 
se to ještě stát nemusí, ještě bych chvilku 
vydržela, ale vážně se nechci rouhat, takže až to 
bude, tak to bude. (smích)
A kde byste si přála žít?
Je fakt, že Prahu miluji, ale zároveň, když někam 
vyjedeme, je to boží. Teď jsme například byli na 
Šumavě, spali jsme tři dny v autě, nikde nikdo, 
jen psi a my, rybník a příroda okolo. Občas mám 
myšlenky na to odstěhovat se někam za Prahu 
na statek, protože ještě jezdím na koních. Můj 
sen je ráno vstát, jít ke koním… Ale samozřejmě 
nevím, jak moc to lze skloubit s mojí prací. 
Bydlíme v rodinném domku, takže úplně 
nemáme takovou potřebu, jakou bychom asi 
měli, kdybychom bydleli v bytě. Uvidíme, tu tou-
hu žít mimo město trochu máme. Ale zase jsem 
rodilá Pražačka a mám Prahu ráda, takže možná 
zůstanu u toho žít v Praze a utíkat na víkendy 
a dovolené mimo město.

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Anna Fixová

Letos jste po třinácti letech skončila 
s natáčením seriálu Ulice. Proč?
Po těch letech jsem dospěla k závěru, že už to 
stačí, že v nejlepším se má přestat a myslím 
si, že moje postava za tu dobu opravdu prožila 
všechno možné i nemožné. Už jsem nad tím 
přemýšlela delší dobu a cítila jsem, že teď je 
ideální moment. Moje postava v seriálu se vdala 
a po vdavkách mi přišlo dobré ji na chvilku uklidit. 
Bylo by ale pěkné, začínat v seriálu jako 
dítě, být tam jako dospělá a skončit jako 
babička…
S produkcí jsme se domluvili, že pokud bude 
zájem z obou stran, není vyloučené, že se znovu 
objevím, jsme tomu vzájemně otevření. Není to 
tedy úplně definitivní. Ale říkala jsem si, že pokud 
se chci alespoň trošičku dostat ze škatulky 
Terezy Jordánové, tak jedině teď, anebo už 
nikdy. Že bych tam byla až do babičky, to ale asi 
nenastane opravdu nikdy. (smích)
Jste s tou rolí natolik spjatá, že Vás lidé 
neoslovují Vaším, ale seriálovým jménem?
Stává se to velmi často. Třeba na sociálních 
sítích mi lidé komentují fotky: „Jééé, Terezko, 
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

TALK SHOW: ŽIVÉ ŽENY – VÁNOČNÍ 
SPECIÁL

Tak trochu jiná talk show Petry Peterkové. Pořádá: Databox s.r.o.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA: FASHION SHOW

Zimní módní inspirace na multimediální módní show agentury 
REA models. Pořádá: REA models.

PŘEDNÁŠKA:
ČERNOBYL – SPÍCÍ PEKLO

Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, nic není jako 
dříve. S následky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let 
budeme. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to vypadá 
dnes v zakázané zóně a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na 
sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. 

10. a 19. 12. od 18:00 hod.
Vstupné:   80 Kč v předprodeji 

130 Kč na místě

16. 12. od 18:00, 20:30 hod.
Vstupné:   390 Kč

12. 12.  od 19:00 hod.
Vstupné:   250 Kč

Tipy 
na vánoční 

dárky

Přejeme Vám krásné 
vánoční svátky!

9. 1. 2020
JAROSLAV DUŠEK - SLAVNÁ VRATA

20. 1. 2020 
DIVADLO - PENZION PONORKA

13. 2. 2019 
KONCERT – VĚRA MARTINOVÁ

3. 3. 2020  
LUKÁŠ PAVLÁSEK - KDO NEPLÁČE, 

NENÍ ČECH

1. a 21. 4. 2020   
CAVEMAN

24. 2. 2020    
DIVADLO – PAN HALPERN  

A PAN JOHNSON

Vánoční koncert držitelky první české Gramy v doprovodu 
jabloneckého dětského pěveckého sboru.

KONCERT: BÁRA BASIKOVÁ 
+ IUVENTUS, GAUDE!

17. 12. od 19:30 hod.
Vstupné:   350 Kč v předprodeji 

390 Kč na místě

přidán další termín
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Představujeme tři nejlepší fotografie z fotosoutěže „VRATISLAVICKÁ 
NEJ“, jejíž vyhlášení proběhlo v prázdninovém vydání Vratislavického 
zpravodaje. Hodnocení se uskutečnilo dne 21.10. 2019. Hodnotili 
členové komise životního prostředí. Autoři si po výzvě mohou vyzved-
nout cenu v kanceláři MO Liberec – Vratislavice nad Nisou, 1. patro, 
č. dveří 28.

Jaroslava Holíková

FOTOSOUTĚŽ „VRATISLAVICKÁ NEJ“ 

ŠTĚDRÝ DEN (ÚTERÝ) 24. 12.
14.30 mše svatá pro rodiny s dětmi

22:30 bohoslužba slova (půlnoční)

NAROZENÍ PÁNĚ (STŘEDA) 25. 12. 11:00 

SV. ŠTĚPÁN (ČTVRTEK) 26. 12. 11:00 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE A SVÁTEK SVATÉ RODINY 
(NEDĚLE) 29. 12. 11:00

(s obnovou manželských slibů)

SILVESTR (ÚTERÝ) 31. 12. 17:00
MATKY BOŽÍ - NOVÝ ROK (STŘEDA) 1. 1. 11:00

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - TŘÍ KRÁLŮ
(PONDĚLÍ) 6. 1. 17:00

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
V KAPLI VZKŘÍŠENÍ

SPOLEČNOST 

PROSINEC  
VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI,
na prosinec jsme pro Vás připravily „Malý vánoční bazar knih“– 
přijďte si za symbolickou cenu vybrat do knihovny pěkné knihy z darů 
našich čtenářů, které jsme nemohly zařadit do našeho knihovního fondu, 
ale mohou potěšit třeba jako vánoční dárek pod stromeček. Ke každému 
nákupu navíc dostanete pěknou záložku. Výtěžek z prodeje bude 
věnován útulku Azyl pes Krásný Les, z. s. Uděláte tak radost dvakrát. 
Také bychom rády poděkovaly všem čtenářům, kteří se zúčastnili v Týdnu 
knihoven 2019 zábavného luštění. Z vyluštěných tajenek jsme vylosovaly 
výherce, kteří obdrželi knižní ceny. Gratulujeme!

Z NOVÝCH KNIH A SPOLEČENSKÝCH HER VYBÍRÁME:
Pohádky o kolečkách a nekonečnu, Zuzana Demlová - Co je 
velké a co je malé? Kdo jsi ty a kdo jsem já? Kde končím a kde 
začínám? Co je chvíle a co je dlouho? Existuje příběh, ve kterém se 
vůbec nic neděje? Když si něco představíš, může to být? Můžeš být 
zároveň malý a velký? Pro někoho jsou to legrační otázky a před-
stavy dětí, ale autorka Pohádek o kolečkách a nekonečnu na ně 
seriózně odpovídá. Ani dospělí přece nevědí, co je nekonečně malé 
nebo nekonečně velké, nekonečně mnoho, nekonečně rychle nebo 
nekonečně možné nebo nemožné. Pojďte si o tom s dětmi povídat.

Desítka – zde hráči nemusejí čekat na svůj tah tak dlouho jako 
v jiných hrách. Ke každému okruhu ve hře přísluší 10 otázek a 10 
možných odpovědí. Všichni hráči dostanou šanci odpovídat. To vše 
v kompaktním balení zvaném smartbox s počítadly bodů a žetony 
odpovědí. Desítka je skvělá hra, obzvláště vhodná i na cesty.

Smolíček pacholíček - hra, kterou mají v paměti mnozí rodiče či 
dokonce prarodiče. Jde o to najít Smolíčka, ale také barevné kytičky 
či různé druhy hub pod kloboučky podle toho, co nám padne na 
kostce. Hra pobaví celou rodinu od tříletých dětí po babičky 
a dědečky. Rozvíjí paměť, postřeh, učí děti dodržovat pravidla, 
radovat se ze hry, procvičovat jemnou motoriku a poznávat barvy.
A na závěr bychom chtěly do nového roku popřát všem čtenářům, 
návštěvníkům i příznivcům naší knihovny hodně štěstí, zdraví, radosti 
a pohody nejen nad našimi knihami. 

M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová, knihovnice 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ KNIHOVNY 
O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH 

Od pondělí 23. 12. 2019 do čtvrtka 2. 1. 2020
bude knihovna uzavřena.

Od pondělí 6. 1. 2020 normální provoz.



20

INFOVratislavický zpravodaj

PROŽIJTE POHODOVÉ 
VÁNOCE A NOVÝ ROK 

S VYSÍLÁNÍM 
ČESKÉHO ROZHLASU 

LIBEREC

liberec.rozhlas.cz

inzerce-Vánoce-Liberec.indd   1 14.11.2018   13:13:16

KŘIŽOVATKY
TECHNIKY

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

V úterý 10. prosince Vás zveme na přednášku do Rodného 
domu Ferdinanda Porscheho:

HISTORIE A VÝVOJ ČERPACÍCH 
STANIC

10. 12. 2019 od 17:30, vstupné zdarma.
Před začátkem přednášky můžete shlédnout expozici Rodného domu.

Nedílnou součástí automobilismu byly i doprovodné služby, které 
byly důležité k jeho rozvoji. Vznik a vývoj nepostradatelných 
čerpacích stanic přiblíží Jiří Křížek, ředitel Severočeského 
muzea v Liberci.

Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Tanvaldská 38, Liberec – Vratislavice n. N., tel.: +420 326 832 028, 
E: vratislavice@skoda-auto.cz, rodnydumporsche.cz
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IX. Otevřené Mistrovství Evropy Vem Camará Capoeira Liberec 
2019 přineslo neuvěřitelných 6 medailí libereckému klubu. O víkendu 
1. – 3. 11. 2019 se do Liberce sjelo téměř 300 sportovců ze 12 
zemí. Mezi favority kategorie C – pokročilí amatéři patřil vratislavický 
Matyáš Tomín, který přes svůj věk (16 let) patří mezi nejzkušenější 
závodníky. Na devátém ročníku soutěže vybojoval již svůj druhý titul 
Mistra Evropy, tentokrát i mezi dospělými. Úžasně nabitá sportovní 
akce byla prodchnuta ještě jednou skvělou myšlenkou, a tou byla 
charitativní sbírka na pomoc nemocným cystickou fibrózou, kdy část 
startovného a celé vstupné na všechna kola závodů šlo na podporu 
Klubu cystické fibrózy. Několik dárců přispělo na místě a liberecký 
klub Vem Camará Capoeira Liberec z.s. spolu s Českou Asociací 
Capoeiry z.s. dorovnali částku na pěkných 50 000,- Kč! 

Tomáš Zummer

VRATISLAVICKÝ MATYÁŠ TOMÍN 
ZÍSKAL TITUL MISTRA EVROPY 
I MEZI MUŽI 

VÝTĚŽEK Z LAMANCHSKÉ ČEPICE 
PUTUJE NA LIBERECKOU ONKOLOGII

VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ 

Vratislavická dálková plavkyně Markéta Pechová, která v srpnu coby první 
handicapovaná žena na světě pokořila Lamanšský průliv, věnovala výtěžek 
z dražby plavecké čepice, v níž plavala přes kanál mezi Anglií a Francií, 
onkologickému oddělení liberecké nemocnice. Právě zde se v dětství léčila 
s rakovinou, která ji připravila o nohu a kus plíce a dvacetitisícový dar je 
poděkováním za péči, které se jí tu dostalo.

(red)

Naše skupina míčovek (cca 30 dětí 1. – 4. třída) začíná poznávat krásu hry 
přes síť a po úvodních rozpacích je radost vidět jejich vzrůstající nadšení, 
sebevědomí a radost ze hry. Mladší žákyně odehrály krajský domácí turnaj 
čtyřek. Ve velmi vyrovnaných zápasech proti všem soupeřům (ZŠ Ještědská, 
N. Bor, Varnsdorf) jsme nakonec skončili o pár míčů poslední. Všeobecně 
se mladší žákyně velmi snaží a poctivě trénují. Starší žákyně v krajském 
přeboru postoupily po těžkém a vyrovnaném turnaji v Novém Boru do 
2. ligy. V dalším kole ve Varnsdorfu jsme potvrdili dobré výkony a v 2. lize 
obsadili výborné 2. místo. V Českém poháru náš mladý tým starších žákyň 
tvrdě narazil v turnaji v Žatci a vyhrál z 6. zápasů jen jeden. Na dalším turnaji 
v Mostě jsme ale už odehráli skvělé zápasy. 

Jan Kvapil 

VÁNOCE V ARÉNĚ

POLELKA NA LEDĚ
18. 12.  |  17.30 

BRUSLENÍ NA ŠTĚDRÝ DEN

BRUSLENÍ O VÁNOCÍCH

LIBEREC JEDE III.
28. 12.   |   18.00

21. 12. 2019 - 1. 1. 2020

24. 12.  |  13.00 - 15.00 

13. 12.  |  09.00 
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V přípravném podzimním období, kdy probíhá náročný trénink na nad-
cházející gymnastické závody, se členky gymnastického oddílu TJ Jiskra 
Vratislavice účastní také dalších aktivit a soutěží, díky nimž si zvyšují 
svoje dovednosti a obratnost. V sobotu 12. října se šest našich dívek 
představilo na tradičním turnaji ve vybíjené v TJ Rochlice, kde se sešlo 
na 90 dětí ze sedmi tělovýchovných jednot. Naše družstvo ve složení 
Terezka Brožová, Ella Zelenková, Bára Bradáčová, Nicol Holásková, 
Gábina Erbenová a Jenny Lehner zvítězilo ve své kategorii ml. ž. II. 
Moc jim gratulujeme. V úterý 22. října se šest dětí TJ Jiskra zúčastnilo 
oblíbené soutěže Zdatné žactvo. Tentokrát závodilo celkem 57 dětí 
z pěti tělovýchovných jednot ve dvou věkových kategoriích. Dívky 
změřily své síly v klasických disciplínách – překážková dráha, šplh, 
švihadlo a sudy s míčem. I tentokrát jsme slavili velký úspěch. Ve velmi 
silné konkurenci ml. žákyň II obsadila Kristýna Nolová (2011) 2. místo, 
Ema Toráková (2011) 3. místo, Emilka Nahodilová (2011) 13. m.  
a Eliška Kupcová (2011) 16. m. V kategorii ml. žákyň I nás reprezen-
tovala Ema Brzáková (2013) a skončila na 11. m a Anička Musilová 
(2013) na 13. m. Všem závodnicím moc děkujeme za účast a velkou 
snahu. Všechny předvedené výkony byly skvělé a dívky bojovaly o co 
nejlepší výsledek. Rodičům děkujeme za pomoc, podporu a pochopení.

Lenka Počerová

Zveme Vás na VÁNOČNÍ SHOW AEROBIC CLUBU BBS 
a ostatních členů ASL, která proběhne 20. 12. 2019 od 17 hod. 
v KC VRATISLAVICE 101010. Těšit se můžete na ukázku našich 

choreografií a spoustu jiné zábavy! 

VSTUP ZDARMA

MAESTRO-MOTION PŘEJE KRÁSNÉ 
A VESELÉ VÁNOCE

Maestro-motion se začíná připravovat na sezónu. Pilně trénujeme velké 
formace, ale i sóla a dua, protože soutěže se nám pomalu blíží. Naše 
sezóna bude opět velice bohatá a pestrá. Vánoční prázdniny máme za 
dveřmi, a protože tanec není jen o dřině, ale i o zábavě, tak každým rokem 
organizujeme taneční party. Letos ji pořádáme v pátek 20. prosince 
v tělocvičně ZŠ Vratislavice nad Nisou, kde natočíme na vánoční písničku 
klip, který pak můžete vidět na Nový rok na youtube. Budeme tancovat, 
mlsat, bavit se a trávit čas společně, abychom tak mohli uzavřít krásný rok 
2019. Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce a hodně odpočinku.

Eunika Šimberská Rucká, DiS.

ÚSPĚCHY VRATISLAVICKÝCH 
GYMNASTEK 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ SHOW 
AEROBIC CLUBU BBS
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