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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

do nového roku bych Vám rád popřál hodně zdraví,
osobních i pracovních úspěchů ve Vašem životě. Za
sebe i ostatní členy vedení městského obvodu Vám
mohu slíbit, že v roce 2020 budeme pro Vás i nadále
tvořit z Vratislavic nad Nisou dobré místo pro život.
Pro letošek jsme připravili jednu pozitivní novinku
pro rodiče našich dětí. Těší nás, že si Vratislavice volí
mnoho mladých rodin jako místo svého bydliště.
Z toho důvodu jsme zvýšili příspěvek novorozeným vratislavickým občánkům z dosavadních
1000 Kč na rovné 3000 Kč. Dárkový poukaz v této hodnotě je možné využít ve dvou
prodejnách s dětským zbožím v Liberci. Věříme, že příspěvek rodinám pomůže v této
krásné etapě života.
I před svátky jsme pokračovali v údržbě a nutných opravách. Zrekonstruovali jsme most
přes potok v ulici Sedmidomky. Ten byl již v havarijním stavu, a tak jsme provedli jeho
kompletní rekonstrukci včetně nového zábradlí a celoplošnou opravu povrchu 150 m
komunikace od mostu k rodinným domkům.
Dohlížíme také na udržování pořádku a čistoty, což je naší dlouhodobou prioritou. Na
křižovatce ulic Dlouhomostecká a Na Rozcestí jsme nechali naistalovat kameru snímající
stanoviště kontejnerů na separovaný odpad. V minulosti jsme se potýkali s tím, že zde
někteří občané na černo odkládali odpad ze svých podnikatelských aktivit. Nová kamera je
napojena na centrální kamerový systém městské policie a bude tak toto místo nepřetržitě
monitorovat.

KONTAKTY:
adresa:
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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Váš starosta
Lukáš Pohanka

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE:
Dárkový poukaz novorozeným vratislavickým občánkům
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Opravený most a silnice v Sedmidomkách

zpravodaj@vratislavice.cz
Uzávěrka příštího zpravodaje: 20. 1. 2020
Více informací naleznete na www.vratislavice.cz

INFO

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.

Vratislavický zpravodaj

POJĎTE S NÁMI PRACOVAT
PRO VRATISLAVICE
Starosta Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

NÁVŠTĚVY U STAROSTY

REFERENT(KA)
KANCELÁŘE TAJEMNÍKA

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

Bližší informace najdete na
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista,
na telefonním čísle 482 428 810 nebo
na vratislavice@vratislavice.cz

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

POZVÁNKA
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se koná 12. února 2020 od 17 hod.
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni
občané jsou srdečně zváni.
(red)

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
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 20. ledna od 9:00 do 11:00 hod.,
aby Vám pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny
jsou 17. února a 16. března. Více informací naleznete na
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

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

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 27. ledna 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
reprezentační balónkový ples v Kulturním centru VRATISLAVICE
101010. Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat
a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi!
Ze správných odpovědí na prosincovou otázku jsme vylosovali paní
Janu Zrnovskou, která vyhrála dvě vstupenky na přednášku
Černobyl – spící peklo. Gratulujeme!
(red)
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Vratislavický zpravodaj OBEC

NOVĚ DÁME 3000,- KČ
KAŽDÉMU MIMINKU

Ve Vratislavicích se maximálně snažíme podporovat mladé rodiny
s dětmi. Neustále rozvíjíme občanskou infrastrukturu, aby zde
rodiče pro své děti našli potřebné vzdělání, kvalitní náplň volného
času, budujeme hřiště, parky a mnoho dalšího. Abychom rodiny
při příchodu dítěte ještě více podpořili, rozhodli jsme se každému
miminku s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou navýšit
stávající tisícikorunový příspěvek na 3000,- Kč. Při slavnostním
vítání občánků bude rodičům předán dárkový poukaz v hodnotě 3000,- Kč, který budou nově moci uplatnit ve dvou prodejnách s dětským zbožím v Liberci. Pečlivě jsme vybírali obchody
s co nejširší nabídkou sortimentu. Ve spolupráci pokračujeme
s prodejnou PETTO v centru Liberce v ulici Pražská 520/19A
a novinkou je možnost nákupu v obchodě Dětský ráj Na Žižkově
246/4 v Rochlicích. Pevně věříme, že zvýšený příspěvek mladým
rodinám v začátku nové životní etapy pomůže.
Vedení obce
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NOVÁ KAMERA POHLÍDÁ
STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V několika vratislavických lokalitách se dlouhodobě potýkáme
s hromaděním nepořádku v okolí kontejnerů na třídění. Podle složení
odloženého odpadu je patrné, že se vždy nejedná pouze o odpad
z domácností, ale bohužel zde velmi často odkládají svůj přebytečný odpad podnikatelské subjekty. Abychom mohli odhalit viníky
znečišťování veřejných prostranství, nechali jsme na křižovatce ulic
Dlouhomostecká a Na Rozcestí nainstalovat kameru snímající prostor
stanoviště kontejnerů na separovaný odpad. Nová kamera je napojená na centrální kamerový systém s nepřetržitým dohledem strážníků
městské policie. Díky kamerovým záznamům se nám podaří odhalit
ty, kteří zde odpad nevhodně odkládají.

OPRAVILI JSME MOST A SILNICI
V SEDMIDOMKÁCH
Mostek vedoucí přes potok v ulici Sedmidomky byl v havarijním stavu
a hrozilo jeho zborcení, proto jsme zde provedli kompletní opravu propustku včetně instalace nového zábradlí. Na tuto opravu jsme navázali
celoplošnou rekonstrukcí 150 m komunikace od mostu k rodinným
domům. Již dříve jsme v této lokalitě provedli opravu vozovky od křižovatky s Dlouhomosteckou ulicí k propustku.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Most před opravou

Most po opravě

OPĚT ZAJIŠŤUJEME ODVOZ
VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ
Každoročně pro občany Vratislavic zajišťujeme svoz vánočních
stromečků, aby sami nemuseli složitě řešit jejich likvidaci. Pracovníci
vratislavického technického střediska začali s odklízením stromků
bezprostředně po vánočních svátcích a svoz bude pokračovat během
celého ledna. V čase, kdy neprovádí zimní údržbu, průběžně projíždějí
celými Vratislavicemi a stromy odváží. Žádáme proto občany, aby své
vánoční stromečky kompletně odstrojili a nechali u popelnic nebo
poblíž silnice tak, aby nebránily v provozu a odklízení sněhu.
Jan Janíček, vedoucí technického střediska
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PODPORUJEME SPORT, KULTURU A SOCIÁLNÍ OBLAST
Vratislavice již řadu let finančně podporují organizace, které dlouhodobě pracují s dětmi, mládeží či seniory. Každoročně v rámci
dotačních programů rozdělujeme několik set tisíc korun. Proto
pokud máte zajímavý projekt nebo aktivitu, pro kterou byste rádi
našli finanční podporu, je nejvyšší čas podat žádost o dotaci. Bližší
informace, jak na to, naleznete v tabulce níže nebo na webových
stránkách Vratislavic. Velice si vážíme práce všech organizací, které
se našim dětem, mládeži a seniorům věnují. Jsme rádi, že projektů,
které žádají o podporu, rok od roku ve Vratislavicích přibývá
a zároveň nás těší, že je můžeme pravidelně finančně podporovat.

DO KONCE ÚNORA MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACE
1.1

1.2
PROGRAM PODPORY PRAVIDELNÉ
CELOROČNÍ ČINNOSTI ČLENŮ
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ DĚTÍ
A MLÁDEŽE DO 18 LET

1.3
PROGRAM PODPORY
CELOROČNÍCH AKTIVIT
ORGANIZACÍ A ORGANIZOVANÝCH
SKUPIN

PROGRAM PODPORY VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT

předpokládá se četnost aktivit minimálně
1x za týden

předpokládá se četnost aktivit minimálně
1x za měsíc

předpokládá se jednorázové využití podpory
pro časově vymezené akce nebo projekty

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

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

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

omezení ve vztahu k ostatním programům:

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.

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

Harmonogram dotačních programů v roce 2020
lhůta pro podání žádosti:
vyhodnocení žádosti:
lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
oznámení o schválení přidělení dotace:
poskytnutí dotace:
příjem vyúčtování dotace:

od 2. 1. 2020 do 29. 2. 2020
od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020
od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020
do 30 dnů od rozhodnutí o přidělení orgánem MOV
do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
31. 12. 2020

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

Veškeré další potřebné informace naleznete zde https://www.vratislavice.cz/prakticke-informace/dotace-a-prispevky.
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STAROSTA VĚNOVAL DĚTEM SLADKOU NADÍLKU
Každoročně před Vánoci navštěvuje starosta Lukáš Pohanka
všechny vratislavické mateřské školy, aby s dětmi strávil slavnostní
adventní chvíle a popovídal si s nimi o blížících se svátcích. Také
letos zavítal mezi ty nejmenší Vratislavičáky a popřál jim krásné
Vánoce a bohatého Ježíška. A aby dětem zpestřil čekání na dárky,

nadělil každému z téměř tří set dětí dárkový balíček s vystřihovánkou
a něčím dobrým na zub. Děti měly za úkol do konce prosince splnit
kreativní úkol, který byl součástí balíčku. Ukázky těch nejzdařilejších
prací Vám představíme v dalším vydání Vratislavického zpravodaje.
(red)
MŠ Lísteček – Východní

MŠ Sídliště – Kuřátka

MŠ Lísteček – Tanvaldská

MŠ Lísteček – Poštovní

MŠ Sídliště – Sluníčka

MŠ Sídliště – Hvězdičky

MŠ Sídliště – Kytičky
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VRATISLAVICKÝ VETERINÁŘ
MATOUCH BYL OCENĚN MEDAILÍ
MĚSTA LIBERCE
Primátor Liberce Jaroslav Zámečník 12. listopadu v obřadní síni
liberecké radnice slavnostně předal Medaili města Liberce světově
uznávanému veterináři MVDr. Oldřichovi Matouchovi, CSc. Dlouholetý
vratislavický občan byl oceněn za mimořádné zásluhy v oblasti veterinárního výzkumu. Významně přispěl k vymýcení vztekliny u lišek nejen
v České republice. Díky důsledné vakcinaci se vzteklina na našem
území dnes už prakticky nevyskytuje. Oldřich Matouch je mezinárodně
uznávaným odborníkem, jehož unikátní metodu, která vedla k eliminaci
této životu nebezpečné nemoci, aplikovalo nespočet okolních zemí.
Za svou práci převzal v roce 2016 jako první český občan prestižní
ocenění od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE
Dne 5. prosince to na naší škole vypadalo jako v pekle. Všude se to
hemžilo čerty, kteří dychtivě chtěli potrestat hříšníky. Mikuláš se těšil
na básničky a písničky, které si pro ně děti připravily. Nechyběla ani
nadílka hodným, šikovným školákům. V 1.B byli žáci dost neklidní, báli
se, až se rozrazí dveře a uvidí očekávané bytosti. Proto jsme si strach
a čekání zpříjemnili plněním zábavných úkolů – hráli jsme čertovské
kostky, obouvali jsme pekelné křeslo, tancovali jsme čertovský
rejdovák. Nechyběly ani pracovní listy s čertovskou tématikou.
Nakonec se žáci Mikuláše dočkali. Hříšníky čert pokáral, Mikuláš
s anděly předal nadílku a všichni se radovali z příjemného dne.
Mgr. Martina Horáková

Text: Kateřina Hladíková Foto: Jan Král

pprap. Mgr. Pavel Šikola uprostřed

POLICISTA VRATISLAVICKÉHO
OKRSKU JE TŘETÍM NEJLEPŠÍM
V KRAJI

8

Už šestým rokem pořádá Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
soutěž Okrskář roku. Letošního ročníku se zúčastnilo na tři desítky
policistů a policistek z celého kraje, z nichž bylo do užšího finále vybráno
deset. Za kolegy z Jablonce nad Nisou a Semil se na skvělém třetím
místě umístil pprap. Mgr. Pavel Šikola z Obvodního oddělení PČR
Liberec – Vratislavice nad Nisou, kterému byla navíc udělena speciální
cena za příkladnou spolupráci s místní samosprávou. Tu mu na slavnostním vyhlášení 16. prosince v Kavárně Pošta předal starosta Vratislavic
Lukáš Pohanka. Děkujeme za ochranu našich občanů a gratulujeme.
Vedení obce

DUBÁK PŘÍRODOVĚDEC
Letošní ročník soutěže „Dubák přírodovědec“, kterou pořádá ZŠ
Český Dub, zjišťoval znalosti žáků 7. ročníku na téma – Obojživelníci
a plazi ČR. Soutěže se mohli zúčastnit pouze dva žáci každé školy.
Za ZŠ Vratislavice bojovali žáci ze 7.A a 7.D. Oba se umístili velmi
krásně. Ve velké konkurenci dalších libereckých škol obsadili třetí
a páté místo. Velkým oříškem pro soutěžící prý bylo poznávání našich
žab podle jejich hlasu. Oběma gratulujeme!
Mgr. Lada Slámová

SPOLEČNOST

Vratislavický zpravodaj

UČITELÉ VÍTALI ŽÁKY ZPĚVEM KOLED
Na poslední školní den před začátkem vánočních prázdnin si
pedagogický sbor spolu s několika žáky vratislavické základní školy přichystal pro děti příjemné překvapení. Učitelé ve
vestibulu přivítali žáky přicházející do školy zpěvem vánočních
koled. Zpěváky a muzikanty ze ZŠ Vratislavice doprovodila na
basu ředitelka MŠ Lísteček Mgr.Dana Keltnerová. Doufáme, že
děti toto vystoupení potěšilo a navodilo tu správnou atmosféru
blížících se Vánoc.
Vedení školy

ADVENT V DRÁŽĎANECH
Ve čtvrtek 5. prosince jsme se společně s žáky osmého ročníku vydali
vlakem na exkurzi k našim sousedům – do Drážďan. V Liberci sice přituhovalo, ale po přejetí hranic začalo svítit sluníčko. Z nádraží jsme zamířili
směrem na Striezelmarkt na náměstí Altmarkt, odkud na nás dýchlo
kouzlo Vánoc. Prohlédli jsme si tamní vánoční trhy, koupili si trdelník
s horkým punčem a plnými doušky nasávali vánoční atmosféru ve stínu
zajímavých památek. Celý den jsme si užili naplno, udělali si radost drobnými dárky a splnili denní limit 10 000 kroků. V podvečerních hodinách
jsme se sice unaveni, ale zato plni zážitků vrátili zpět do Liberce.
Mgr. Markéta Pacltová, Mgr. Lucie Marhoulová

MUZIKÁL KRÁLOVNA KAPESKA
Ve čtvrtek 12. prosince vyrazil plný autobus dětí ze 4. - 6.tříd naší
školy do Prahy do divadla. Namířeno jsme měli do hudebního divadla
v Karlíně, kde se hrál muzikál pro děti Královna Kapeska. Jde o volné
pokračování muzikálu Kapka medu pro Verunku, na kterém naše škola
také byla. Příběh vypráví o třech královstvích, která se musí spojit, aby
zachránila ostrov před Králem temných sil. Muzikál se nám moc líbil a už
se těšíme na další.

FLÉTNOVÝ KONCERT
V podělí 16. prosince přišli žáci naší školy zahrát na flétny
obyvatelům vratislavické SeneCury. Pásmo vánočních písní se všem
líbilo a těšíme se na další koncerty.
Mgr. Petra Brychová

Mgr. Zuzana Vraná
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Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
a Základní škola, Liberec – Vratislavice nad Nisou

si Vás dovolují
pozvat na

10. reprezentační

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

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

SPOLEČNOST
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JUBILANTI
LISTOPAD 2019

70 let

80 let

Věra Frankovičová
Kamil Svojík
Josef Fröhlich

Magdalena Hynštová
Hana Gebriánová
Vladislav Volšík

75 let

85 let

Věra Richterová
Petr Feistner
Jozef Lieskovský
Ingrid Peniašková
František Kyncl

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ

Vlasta Němečková
Venuše Jiřímská

15. 1. 2020
SRAZ 13:00

MO Vratislavice nad Nisou
Horní Proseč – Jablonec nad Nisou
vedoucí paní Hovorková, náročnost 1

22. 1. 2020
SRAZ 11:00

MO Vratislavice nad Nisou, Milíře – Císařský kámen
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2

29. 1. 2020
SRAZ 13:00

MHD Fügnerova č. 25, Ruprechtice – Stráž nad Nisou
vedoucí pan Jokl, náročnost 1

8. 1. 2020
MHD Fügnerova č. 28, Radčice – Krásná Studánka
vedoucí pan Jokl, náročnost 1
ODJEZD 13:30
5. 2. 2020
SRAZ 13:00

Lidové sady, Liberecká výšina – U potůčku
vedoucí pan Janků, 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

A ZASE PŘIJDE MIKULÁŠ…
Také vám připadá, že to bylo nedávno, kdy jsme se v hojném počtu
sešli u táboráku a dnes už byla Mikulášská zábava? Dostavili se na
ni všichni „skalní“ Vratislavičáci a opět bylo veselo. Jen ten sníh ne
a ne napadnout – snad napřesrok. Ale i přes nepřítomnost Mikuláše
to bylo moc milé setkání. K dobré náladě, k tanci i poslechu báječně
hráli manželé Fajtovi z Lomnice nad Popelkou. Pohodovou atmosféru v sále, kde byly stoly vyzdobené adventními svícny, umocňoval výhled na kouzelně nasvícené atrium kulturního centra. Malé
občerstvení, které podávaly členky Komise komunitního plánování,
jistě přišlo všem vhod, a potom se rozjela i taneční část večera.
Vratislavičtí nikdy nezklamou a umí se opravdu dobře bavit. Tak zase
někdy příště – to už se bude psát rok 2020.
Gisa Tichá

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

VÁM PŘEJE
POHODOVÝ ROK
2020

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří nám projevili
soustrast a přišli se rozloučit s naší milovanou manželkou,
maminkou a babičkou Evou Noskovou.

liberec.rozhlas.cz

Jindřich Nosek s rodinou

Liberec-PF2020.indd 1

9.12.2019 12:09:43
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LEDEN

VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI,
Doufáme, že si i v roce 2020 najdete čas nejen na čtení, ale i na
návštěvu naší knihovny. Společně vidíme, jak rychle pokračuje stavba
„nové“ knihovny, na kterou se všichni těšíme. A proto bychom rády
poděkovaly Městskému obvodu Vratislavice nad Nisou za přízeň a podporu jménem vás - čtenářů i jménem nás - knihovnic.
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:
Sucho, Jarrod Shusterman, Neal Shusterman - Všichni si budou pamatovat, kde byli, když vyschly vodovody. Sucho – nebo Bezvodí, jak tomu všichni říkají – už trvá nějakou dobu. Život se proměnil
v nekonečný seznam zákazů: nezalévejte zahrady, nebuďte dlouho ve
sprše, nepodléhejte panice. Jenže teď už žádná voda nezbývá…
Spánek: 50 cvičení vědomé pozornosti a relaxace pro
klidnou noc
Klid: 50 cvičení vědomé pozornosti, která vám pomohou
zbavit se stresu a najít vyrovnanost
Štěstí: 50 relaxačních cvičení pro rozvíjení vědomé pozornosti, Arlene K. Ungerová - Autorka všech tří knih je klinická
psycholožka, výživová poradkyně a wellness koučka s více než
pětadvacetiletou praxí v oblasti rozvoje duševního zdraví. Své klienty
vede k tomu, aby žili naplněný, harmonický a celistvý život.
Nezlomná, Richard Askwith - Československo, říjen 1937. Národ
ještě oplakává smrt uctívaného T. G. Masaryka, za hranicemi se
rozpíná hrozivá třetí říše – a spřádá plány na útok. V tísnivé atmosféře se do východních Čech sjely obrovské davy na nejprestižnější
sportovní událost země: Velkou pardubickou steeplechase. Příběh
Laty Brandisové patří k nejpodivuhodnějším a nejinspirativnějším
v dějinách sportu. Nezlomná je příběh o odvaze, zármutku a vzdoru
v době předsudků a strachu.
Měsíční pohádky, Václav Vokolek - Vyprávění o dvanácti
měsíčkách, kteří ovšem nesedí na kopci u ohýnku, ale docela civilně
v salonku restaurace U Reinerů v Písku, jak Marušce vyzradí paní
knihovnice. A pak už se nestačíme divit, ukáže se, že jistý Jarmil
Červen se vyučil na odborném učilišti tulákem, že Marcel Říjen je
potřeštěný drak a že posel Silvestr Prosinec přinesl králi tu nejkrásnější zprávu ze světa. A kdo bude číst pozorně, najde v knížce
své jméno i svůj vlastní malý úkol. A jak našich dvanáct měsíčků
vypadá? To vám svými ilustracemi napoví Marie Běhalová.
M. Fizková, H. Brestovanská a B. Šafránová,
knihovnice
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DĚTI ZPÍVALY KOLEDY NA RADNICI
Děti z MŠ Sídliště přišly 20. prosince zpříjemnit chvíle před blížícími
se vánočními svátky všem zaměstnancům úřadu Městského obvodu
Liberec – Vratislavice nad Nisou. V obřadní síni vratislavické radnice
zazpívaly vánoční koledy a popřály všem přítomným klidné svátky.
(red)

INFO

ZMĚNA VE VYHLÁŠCE
O POPLATKU ZE PSŮ

Ve středu 1. ledna 2020 vstoupila v platnost nová vyhláška
Statutárního města Liberec o poplatku ze psů. Jednotlivé výše
poplatku zůstaly stejné. Jediná změna se týká okruhu osob, na které
dopadá snížená sazba poplatku. Nově mají nárok na sníženou sazbu
pouze chovatelé psů starší 65 let. Připomínáme, že splatnost poplatku je nejpozději do 31. března.
Vladimíra Eršilová,
referent ekonomického odboru

Vratislavický zpravodaj

NABÍZÍME K PRODEJI
SNĚŽNÝ SKÚTR

V loňském roce jsme pořídili nový sněžný skútr na úpravu běžeckých
tras. Díky tomu nyní nabízíme k prodeji původní skútr Bombardier
SKI DOO Alpine III, který jsme doposud využívali. Zájemci naleznou
veškeré informace k prodeji na úřední desce před budovou úřadu
nebo na https://www.vratislavice.cz/urad/uredni-deska. Termín pro
podávání nabídek je do 20. 1. 2020.
Vedení obce

Vratislavice nad Nisou
Kaple Vzkříšení

OTEVÍRÁME

ROK 2020
16. ledna 2020 v 17 hodin

ZPÍVÁNÍ O LÁSCE A NADĚJI
AUREA ROSA U3V TUL
BOHEMIA CHÓR FP TUL
Nastudovala a řídí Jana Konvalinková
Klavír: Marek Müller
Zazní skladby starých mistrů, lidové, pohádkové a další

BELCANTO V OPEŘE A MUZIKÁLU
21. 2. | 19.00
SHREK TOUR 2020
22. 2. | 14.00
VALENTÝNSKÉ BRUSLENÍ
14. 2. | 17.30
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
KAŽDÉ ÚT/SO/NE
BÍLÍ TYGRI LIBEREC x HC ENERGIE KARLOVY VARY
24. 1. | 18.00

Vratislavický zpravodaj ROZHOVOR

BARBORA
HRZÁNOVÁ
Herečka a zpěvačka Barbora Hrzánová
je u diváků oblíbená především pro svůj
neobyčejný komediální talent. Exceluje
ale v rozličných žánrech a za své herecké
výkony byla v minulosti ověnčena
několika divadelními a filmovými
cenami. Jednou z jejích nejúspěšnějších rolí je postava Helenky Součkové
v inscenaci Hrdý Budžes, která se
bez přestávky hraje už sedmnáct let.
Na konci listopadu přijela se svým
manželem Radkem Holubem do Kulturního centra VRAISLAVICE 101010
s divadelní inscenací Začínáme končit.
Podle čeho si vybíráte projekty? Jste herečka na volné noze a máte svobodu volby…
Vždy si vybírám podle toho, kdo se mnou bude
hrát a kdo bude danou věc režírovat. Musí to
být lidé, se kterými chci trávit čas. Když jste
u „cirkusu“ jako já, strávíte víc času na zkouškách,
na jevišti a na cestách než doma.
To je tedy důležitější než látka, kterou hrajete?
Samozřejmě mám nějakou míru vkusu, své osobní
hranice. Do určitých uměleckých „hororů“ bych
určitě nešla. (smích)
Co je pro Vás nejtěžší hereckou disciplínou?
Dobrá komedie je velká dřina. A to vážně nechci,
aby někdo nás „šašíky“ vynášel do nebes! Ale
dobře udělaná komedie, dobře načasovaný vtip je
o přesnosti, o důslednosti, o spoluhře a kontaktu.
Pro mě je ideálem balanc mezi hořko-smutno-veselým, kdy člověk vlastně neví, jestli se má začít
smát nebo plakat.
Do Vratislavic jste přijela s představením,
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kde s Vámi hraje i manžel. Ladíte role
i doma?
Za pětadvacet let, co jsme spolu a společně
hrajeme, se známe hodně dobře a jeden
druhého si vážíme nejen lidsky, ale i profesně.
Díky tomu je vše samozřejmě o moc jednodušší, ale na některých věcech se musíme
přesně domluvit, to je právě o tom načasování,
to pak ladíme i doma. Ale není to o tom, že
bychom doma prožívali jenom nějaké osobní
boje s figurou nebo psychologické nastavení.
To jde spíš opravdu o ty technické věci, aby
vše mělo správný rytmus, abychom věděli,
co si ten druhý v tu chvíli opravdu myslí a co
potřebuje, abych já mu zahrála nebo on mě.
Takže se nedohadujete, kdo to tentokrát
pokazil apod…?
Jo, to jooo. (smích) To musí být. To víte, že se
dohadujeme, co tam ten druhý udělal špatně
a pak se omlouváme. (smích)
Když jsme si připíjeli, všimla jsem si, že
jste pozvedla sklenku směrem nahoru.
Komu patřil Váš přípitek?
Všem! (smích) Je to takové poděkování, že si
to pivo vůbec můžu dát.
Je to nějaký rituál? Ano.
Ve vlasech máte ptačí pírko. Je v tom
také nějaká symbolika?
Ano, já jsem Vinetou. (smích)
Převtělený nebo v jaké formě?
Ne, ne. Já jsem jenom herečka, stará opice.
(smích) Jsem ten normalizační Pierre Brice,
který byl pro mě ideálem krásy, pravdy, lásky,
spravedlnosti a čestnosti.
V tom tedy spatřujete indiánství, s tím
se ztotožňujete?
Ano. Ano. Ano.
Když jste zmínila dobu normalizace,
nemůžeme vynechat představení Hrdý
Budžes. Jak je ta inscenace aktuální dnes?
Ať už pro diváky, Vás nebo celospolečensky?
Já bych jako herečka měla vlastně být
nesmírně ráda, protože po 17-ti letech a 850
reprízách je neustále vyprodáno i v sálech
pro tisíc lidí. Hráli jsme dokonce pro tři tisíce
lidí. To znamená, že je stále pro lidi aktuální.
Ale v poslední době, kdy se ve společnosti
řeší problémy, lidé demonstrují a oslavili jsme
třicáté výročí sametové revoluce, míváme na
představeních pocit, že jsme znovu na Letné.
Reakce publika jsou velice konkrétní
a demonstrativní. Jsou aplausy tam, kde dříve
nebyly. Potlesky a děkovačky jsou ve stoje,
což bývalo i předtím, ale z lidí cítím, že je to
vyjádření určitého občanského postoje. Měla

bych být ráda, ale mě to leká. Od sametové
revoluce uplynulo třicet let a já si opravdu
naivně myslela, že Hrdý Budžes bude jen taková
vzpomínka, retro, folklor a chytří rodiče na představení vezmou své chytré děti, aby viděly, v čem
vyrůstali jejich rodiče nebo prarodiče. Ale ono
je to opravdu tak, že na představení lidé chodí
vyjádřit svůj občanský postoj. Což je na jednu
stranu pěkné, ale já nejsem moc ráda, že jsem se
toho opět dožila.
Jak si myslíte, že by se dalo společnosti
pomoct? Co by potřebovala?
Jsem přesvědčená, že se v Česku zanedbalo
školství. Shodou okolností šel náš syn
s kamarádem od páté třídy na francouzské
lyceum. Díky tomu jsem poznala úplně jiné
školství. Nejen, že děti ovládají jazyky, ale oni se
naučily vnímat globální souvislosti. Pro mě bylo
už od jejich šesté třídy velice poučné stýkat se
s Tondovými spolužáky. Poučili mě o mnoha
celosvětových souvislostech. Nejsem konspirační
teoretik, ale napadlo mě, že ta nedokonalost
našeho školství je snad záměr. Jsem velice ráda,
že mám příležitost hodně se stýkat s mladými lidmi. Většinou vídám krásné mladé lidi, kteří v sobě
mají spoustu talentu a bohatství a jen nevědí,
kudy by své nadání mohli rozvinout. Protože náš
školský systém, který zde funguje snad ještě od
dob Marie Terezie, je tak nesmírně uskřipuje
v jejich talentech a klade jim klády pod nohy, že
se na to raději vykašlou nebo v lepším případě
odjedou do ciziny. Zaplať pánbůh, jen ať odjedou,
ať tady nezůstávají. Myslím si, že teď sklízíme
ten špatný školský systém a to, že nikdo nebyl
natolik důsledný, aby opravdu prosadil místo
ekonomických injekcí investice do školství, aby ti
talentovaní krásní mladí lidé měli takové vzdělání,
které jim náleží.
Vidíte i přes tento skeptický postoj v mladé
generaci naději?
Samozřejmě! Já na to spoléhám! Když za mnou
mladí lidé chodí, snažím se s nimi diskutovat.
Zaplať pánbůh, že se ptají a zajímá je to. Díky
divadlu a muzice mám spoustu mladých přátel.
I po představení za mnou často chodí diváci od
malých dětí po dospěláky a já si s nimi vždy velice
ráda posedím a popovídám, protože pro mě je to
obohacující, zajímá mě, co si myslí a jak žijí.
Co byste si pro lidi přála do roku 2020?
Aby se všichni zastavili, vydechli, přestali počítat
peníze v peněženkách nebo na kontech, a aby
pozvali svoji rodinu, pohladili se, dali si pusu,
popřáli si něco pěkného a měli se rádi!
Text: Kateřina Hladíková
Foto: J. Appeltauer

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

PRO DĚTI: ZDENĚK POLÁCH
A MATÝSEK

Vratislavický zpravodaj

FILMOVÝ KLUB: JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE
S ŽIVOTEM SE PRÁT

19. 1. od 10:00 hod.

29. 1. od 19:30 hod.

Vstupné: 220 Kč

Foto: RedHead Kids

Vstupné: 70 Kč

Foto: CinemArt

Jediný břichomluvec v České republice, který pobaví děti i dospělé.

DIVADLO: PENZION PONORKA
Foto: VIP-ART company

Legenda české kultury, která ovlivnila několik generací, v dokumentu
Olgy Sommerové.

KONCERT: ATMO MUSIC – ZPÁTKY
NA TOUR 2020
8. 2. od 20:00 hod.

Vstupné: 220 Kč v předprodeji
270 Kč na místě

Atmo Music + live band vyráží po klubové pauze na tour. V roli
supportu se objeví mladý nadějný muzikant Sofian Medjmedj
s kapelou.
20.1. od 19:30 hod.
Vstupné: 390 Kč

Lukáš Vaculík v hlavní roli francouzské komedie o záletech.
Pořádá: VIP Art Company.

KONCERT: VĚRA MARTINOVÁ –
JUBILEUM TOUR 2020

PŘEDNÁŠKA: ZLATÉ VÁBENÍ YUKONU

13. 2. od 19:30 hod.

Vstupné: 350 Kč v předprodeji
400 Kč na místě

Narozeninové turné k novému CD první dámy české country.

27. 1. od 18:00 hod.

Vstupné: 80 Kč v předprodeji
130 Kč na místě

Foto: Agentura 4c

Foto: Saša Ryvolová

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

Po stopách zlaté horečky s cestovatelkou Sašou Ryvolovou.
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MIKOLAS JOSEF
ZAHÁJIL VE VRATISLAVICÍCH
SVÉ PRVNÍ TURNÉ
Zpěvák Mikolas Josef ohromil
hudební Evropu, když vloni
vybojoval historicky nejlepší české
umístění v Eurovizi. Pro zahájení
svého prvního turné si vybral
Kulturní centrum VRATISLAVICE
101010.
Jaký máte vztah k Liberci?
Jak na vás působí?
Pro mnoho lidí možná až překvapivě blízký.
Točil jsem zde své první klipy Free a Believe,
takže jsem zde trávil dost času. A tento rok
jsme zde přichystali ve spolupráci s Jirkou
Veverkou koncert, který odstartuje vánoční
tour Closer to you, která je v podstatě mojí
první v životě a velmi se pod Ještěd těším.
Koncertem ve Vratislavicích tedy odstartujete své první turné. Proč zrovna tady
na severu?
Termínově nám to takto vyšlo nejlépe a jsem
velmi rád, že to můžeme odpálit právě tady.
Jaký bude váš koncert? Chystáte něco
speciálního?
16

Samozřejmě. Rádi bychom posunuli ještě
výš naši show, kterou jsme předvedli na
jaře ve vyprodaném Foru Karlín. Od té
doby jsem koncertoval hlavně v zahraničí
a jsem moc rád, že můžeme show předvést i v českých městech. Fanoušci se mají
opravdu na co těšit.
Jak se za rok proměnil váš život od
úspěchu v Eurovizi?
Velmi zásadně. Vedu teď opravdu hektický život, kdy se přesunuji mezi studiem,
rozhovory, natáčením a koncerty. Je to
velmi náročné a ztratil jsem v podstatě
kompletně svůj osobní čas a život, ale chci
dát hudbě aktuálně vše, co můžu a jsem
šťastný a vděčný, že můžu.
Než jste prorazil v hudebním průmyslu,
působil jste v tom módním. S tím už je
konec?
Modeling byl pro mě jedna z možností,
jak si přivydělávat peníze na produkování
písniček. Byla to super zkušenost, ale zjistil
jsem, že se tahle práce pro mě nehodí.
Takže jsem po čase skončil, ale zůstalo mi
z té doby hodně přátel.

Už od počátku je vaše muzika
i doprovodná show na hodně vysoké
úrovni a působí bez nadsázky světově. Jak
se vám to daří a kolik je za tím práce?
Připravujeme každý koncert tak, aby fanoušek
dostal nejen muziku, ale i show. Letos na naší
vánoční tour přijedou zase vokalisti z jihoafrické republiky, kteří koncertu dávají nový super
drive. Těším se na ně i na tanečníky. A práce
je to fakt hodně, ale to je to, co nás na těch
přípravách baví.
Generaci vašich vrstevníků ovládly sociální
sítě. Jak jste na tom v tomto směru vy?
Sociální sítě potřebuji ke své práci, jsou
skvělé v tom, jak snadno můžete být s lidmi,
kteří jsou daleko. Nejsou ale v mém pracovním dni pro mě tím nejdůležitějším.
Jaké máte plány na blížící se svátky?
Čeká nás s týmem vánoční Tour nazvané
Closer to You po české republice. Těším se, že
se potkáme s fanoušky nejen v Praze ale taky
v Brně, Ostravě a v Liberci. Právě v Liberci ve
Vratislavicích Tour zahajujeme 10.12.
Text: Kateřina Hladíková, Jiří Veverka
Foto: Archiv M. Josefa
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CHCETE POMÁHAT SENIORŮM?
STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM!
Více informací získáte na stánku ADRA před OC Dunaj na Soukenném náměstí v Liberci, který můžete navštívit v pátek 10. 1. a v pondělí
13. 1. 2020 od 8.00 do 16.00 hodin.
Všichni zájemci budou proškoleni v neděli 19. 1. 2020 od 9.30 do
14.00 hodin přímo v SeneCura SeniorCentru Liberec. Hlaste se na
email anna.klimova@adra.cz či na telefonním čísle 605 254 555.
Jaroslav Bartoš

Dobrovolnické centrum ADRA Liberec hledá dobrovolníky, kteří by
chtěli pomáhat seniorům ve vratislavickém domově SeneCura SeniorCentrum Liberec.
Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má čas a chuť pomáhat
druhým. Dobrovolníci budou seniorům číst, luštit s nimi křížovky,
povídat si nebo chodit na procházky.
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BEACH VOLLEY VRATISLAVICE 2019
BV Vratislavice funguje ve Vratislavicích už více než 10 let. Stále se
věnujeme především mládeži. V zimním období trénujeme a hrajeme
volejbal a na jaře a v létě také beachvolejbal. Radujeme se ze hry
i tréninku, vše děláme naplno. Prohra, nepovedený zákrok jsou pro nás
začátkem našeho vítězství – být fajn člověk! Soupeř je pro nás inspirací.
Jsme blízko i světovému volejbalu, mládež dělá zápasový servis mužům
Dukly Liberec (hraje špičku extraligy ČR i ligu mistrů). Spolupracujeme
s MKduo (Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková), které bojuje o účast
na OH Tokio 2020 v beachvolejbalu. Chování těchto osobností je nám
příkladem. Všechny skupiny mládeže mají jeden atleticko-gymnastický
trénink týdně, protože atletika a gymnastika jsou základem všech sportů.
Předškolní i školní děti z kroužku „míčovky“ začínají soupeřit mezi sebou
v míčových hrách (přehazovaná, minivolejbal) a chystáme pro ně
uspořádání krajského turnaje v těchto hrách. Mladší žákyně mají velkou
podporující partu, hrají krajské čtyřky (minivolejbal). Na tréninky chodí
i přes 20 hráček, na krajských turnajích jsou naše vratislavická trička
rozhodně nejvíce zastoupena. Starší žákyně bojují v celostátní soutěži
Český pohár a v krajském přeboru. I tady budujeme především partu, tým,
umět druhému pomoci, ocenit jeho snahu, překonat překážky, znova se
zvednout, s úsměvem jde vše snadněji. V ČP jsme zatím na 30. místě,
v kraji na 7. místě ze 14. týmů a stále se zlepšujeme. Pro dospělé
pořádáme beach turnaje místní, krajské i celostátní. Vratislavický český
pohár se stal pevnou součástí beachvolejbalového kalendáře ČR a jeho
spojení s Vratislavickými slavnostmi se jeví přínosně. Beach soustředění
pro mládež i dospělé v Itálii je vítanou každoroční akcí klubu, letos
pojedeme poosmé. Sportovní ples (letos 17. ledna 2020) spoluorganizujeme také každý rok. Tyto akce, trenéři (nově Alena Rychnová), rodiče
a mládež jsou základními kameny klubu. A přání? Stálé zdraví a úsměv
na tváři, všem! Velké poděkování za podporu MO Vratislavice n. N. a ZŠ
Vratislavice n. N.
Jan Kvapil

MAESTRO-MOTION SE PŘIPRAVUJE
NA SOUTĚŽNÍ SEZÓNU
Maestro-motion v prosinci natočilo na vánoční párty videoklip, který byl
na Nový rok zveřejněn na youtube. Kdo bude mít zájem se na nás podívat,
tak budeme rádi. V lednu se chystáme na první soutěž O Stodůleckou
růži, která se bude konat 25. 1. 2020 v Praze. Jde o soutěž pro sóla, dua
a malé skupiny, kde se naše děti utkají v kategorii již tradičně rozdělené
pro profi a hobby ve stylu hip hop. Od ledna nám začínají víkendová
soustředění, kde s dětmi budeme stavět nové choreografie pro tuto
sezónu. Děti budou s lektory trávit celý den v tělocvičně a nebude to
pro ně ani pro lektory jednoduché, takže jim držíme palce, aby to všichni
společně zvládli. Doufám, že se nám bude dařit v roce 2020, alespoň
stejně tak dobře jako v předchozích letech.
Eunika Šimberská Rucká, DiS.

NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKU SI NENECHALY
UJÍT TÉMĚŘ TŘI DESÍTKY CYKLISTŮ

Starší žákyně, zleva nahoře: N. Ďuroňová, L. Rückensteinerová,
E. Sedlaříková, B. Straková, M. Ďuroňová, T. Šebelíková,
A. Kašparová, J. Herešová, zleva dole: N. Rychnová, J. Dousková,
V. Bursová, chybí: A. Daňhelová, Kl. Beránková, L. Becková

Každoročně vyráží členové Klubu cyklistů Pivovaru Vratislavice na
novoroční vyjížďku do Jablonce nad Nisou. Také letos na Nový rok
projel hodinu před polednem Jabloncem nad Nisou nezvyklý peloton.
Nádherné slunné počasí přilákalo 28 cyklistů z Liberecka a Jablonecka.
Jablonečtí se se svými kamarády, kteří vyrazili od sokolovny v krajském
městě, setkali na Ostrém rohu a odsud společně pokračovali k radnici, kde se spolu vyfotili. Nejstaršími účastníky novoroční vyjížďky byli
devětasedmdesátiletí Pavel Vaňátko a Otto Dvorský. Nejmladším pak
tříletý Marek Strnad.
Text: Iva Endrychová
Foto: KC Pivovar Vratislavice
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