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CHYSTÁME PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 



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,
letošní zima zatím moc nepřeje lyžařům a ostatním 
milovníkům zimních sportů. O to příznivější je ale toto 
počasí pro stavební práce, a tak může pokračovat 
výstavba nové knihovny a spolkového komunitního 
centra. V historické budově byl nainstalován 
nový krov střechy. Dále byly dokončeny základy 
moderní přístavby včetně prostor podzemního 
přednáškového sálu.

Připravujeme pro Vás také mnoho dalších projektů. 
Jedním z nich je úprava parku u lékárny. Péče o veřejná prostranství a obecní zeleň je pro 
nás jednou z priorit. Proto si myslíme, že si tento park revitalizaci zaslouží. Vybudujeme zde 
novou cestní síť, osadíme lampy veřejného osvětlení, lavičky a odpadkové koše. S realizací 
nové podoby parku plánujeme začít na jaře.

Těší mě pokračující obnova areálu Vratislavické kyselky. Společnost Kitl, která jej vlastní, 
zde dokončila rekonstrukci skladové haly, ta by měla být v průběhu měsíce února 
v provozu. Postupně budou rekonstruovány další části areálu a přesune se sem celá 
výroba. V plánu je také obnovení stáčení kyselky.

Byť se někomu může zdát léto daleko, mám pro vás jedno datum, které byste si ve svých 
diářích měli poznamenat. Dne 15. srpna 2020 se totiž v zámeckém parku budou konat 
25. Vratislavické slavnosti. A protože slavíme výročí, chystáme pro Vás opravdu velkolepý 
program. Co mohu prozradit již nyní, jsou jména hudebních interpretů: skupina NO NAME, 
zpěvačka LENNY a zpěvák LIPO. Máte se na co těšit.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

Zrekonstruovaná hala Vratislavické kyselky Vizualizace nové knihovny
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Nejbližší termín právní poradny je ve středu 19. února  
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem 
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny 
poradny jsou 18. března a 22. dubna.

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

Víte, kde ve Vratislavicích se nachází detail zachycený na fotografii? 
Pokud ano, můžete své tipy s označením „Poznej detail z Vratislavic“ 
a kontaktem na Vás až do 26. 2. posílat na e-mail vratislavice@vrati-
slavice.cz nebo zaslat poštou či osobně doručit na adresu Městský 
obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 
30, 463 11. Tentokrát soutěžíme o pivní cenu od vratislavického 
pivovaru. Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat 
a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! 
Ze správných odpovědí na lednovou otázku jsme vylosovali pana 
Jaromíra Průška, který vyhrává dvě vstupenky na reprezentační 
balónkový ples v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010. 
Gratulujeme! 

 (red)

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
Vážení občané Vratislavic,
velice si ceníme Vašich názorů, které nás při práci inspirují,  
a stejně jako Vaše připomínky jsou pro nás významnými 
podněty ke stálému zlepšování života v naší obci. Proto nás 
neváhejte kontaktovat a společnými silami tak můžeme 
z Vratislavic vytvořit ideální místo pro život.

NÁVŠTĚVY U STAROSTY
Po předešlé telefonické domluvě na tel.: 482 428 810 mohou 

občané kdykoliv v úředních hodinách navštívit starostu 
Vratislavic Lukáše Pohanku.

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL 

vratislavice@vratislavice.cz

POŠTA
Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N., 

Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30

FACEBOOK
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

Zasedání zastupitelstva se koná 12. února 2020 od 17 hod.   
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Všichni 
občané jsou srdečně zváni. 

(red)

Pokud máte zajímavý projekt nebo aktivitu, pro kterou byste rádi 
získali finanční podporu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou, je 
nejvyšší čas podat žádost o dotaci. V letošním roce můžete do 
29. 2. 2020 zažádat o podporu ve třech dotačních programech:
1.1  program podpory pravidelné celoroční činnosti členů veřejně 

prospěšných neziskových organizací, dětí a mládeže do 18 let
1.2  program podpory celoročních aktivit organizací 

a organizovaných skupin
1.3 program podpory veřejně prospěšných aktivit.
Bližší informace, jak na to, naleznete zde 
www.vratislavice.cz/prakticke-informace/dotace-a-prispevky.
 

Vedení obce

POZVÁNKA 
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

DO KONCE ÚNORA MŮŽETE 
ŽÁDAT O DOTACE
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UPRAVÍME PRO VÁS
PARČÍK U LÉKÁRNY
Ve Vratislavicích se pro naše občany neustále snažíme rozšiřovat 
možnosti, jak mohou trávit volný čas. Protože jsme přesvědčeni, 
že zelené plochy patří do obytných zón v hojné míře, zaměřili jsme 
tentokrát svou pozornost na parčík u lékárny. Zde chceme vybudo-
vat klidné místo pro relax, byť je v těsné blízkosti hlavní vratislavické 
komunikace. Přes parkovou plochu u tramvajové zastávky si lidé 
často zkracují cestu, a tak zde přirozenou volbou chodců vznikly 
neudržované pěšinky. Ty jsme se rozhodli respektovat a abychom 
lidem zajistili větší komfort, vybudujeme zde 130 m chodníků, které 
budou celoročně schůdné, funkční a bezpečné. Úplnou novinkou 
bude hravá dětská pěšinka klikatící se mezi stromy. Park doplníme 
mobiliářem a lampami veřejného osvětlení. Samozřejmostí budou 
koše na odpadky. Ke stávající zeleni vysadíme nové stromy a keře, 
živý plot a louku. S úpravami parčíku o rozloze 3 300 m2 začneme 
už letos na jaře. 

Vedení obce

SOUČASNÝ STAV

PO REVITALIZACI PO REVITALIZACI

PO REVITALIZACI

SOUČASNÝ STAV

SOUČASNÝ STAV
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Příměstské tábory s finanční podporou Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou se uskuteční i během letošního července a srpna. 
Vedení obce si je vědomo skutečnosti, že je třeba zprostředkovat dětem 
kvalitní náplň volného času v době letních prázdnin a snaží se také 
pomoci rodičům, kteří nemohou trávit s dětmi celé léto. Příměstské 
tábory s příspěvkem městského obvodu ve výši 1200,- Kč budou jako 
v minulých letech výhradně pro děti, které mají trvalé bydliště ve Vratislavicích 
nad Nisou. Kapacita jednoho týdenního turnusu příměstského tábora 
bude max. 30 dětí ve věku 6 – 15 let. Pro účastníky bude připraven 
program plný her, závodů, tvořivých soutěží, koupání a výletů. Zajištěno 
bude i stravování ve formě svačiny, teplého oběda a celodenního pitného 
režimu. Připravujeme celkem 7 turnusů příměstských táborů s různými 
tematickými náplněmi, a to v termínech od 6. 7. do 21. 8. (vždy pondělí 
až pátek). V dalších vydáních zpravodaje poskytneme bližší informace, 
způsob podání přihlášek a ceny jednotlivých turnusů. 

Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

CHYSTÁME PRO VRATISLAVICKÉ 
DĚTI PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Ve čtvrtek 24. ledna jsme s velkou radostí přivítali šestadvacet 
nových občánků Vratislavic. Tentokrát jsme byli potěšeni 
o to víc, že jsme mohli každému z nich předat dárkový poukaz 
v hodnotě 3000,- Kč. Dlouhodobě se snažíme mladé rodiny 
při příchodu dítěte podporovat. Dříve jsme každému miminku 
s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou dávali tisícikoru-
nový příspěvek, který jsme od nového roku navýšili o dva tisíce. 
Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka předal při slavnostním vítání 
občánků rodičům dárkový poukaz, který budou nově moci 
uplatnit ve dvou prodejnách s dětským zbožím v Liberci. Mimin-
ka dostala ještě další drobné dárky, maminky květiny a všechny 
přítomné svým zpěvem potěšily děti z Mateřské školy Sídliště. 

Vedení obce

KAŽDÝ NOVÝ OBČÁNEK 
VRATISLAVIC DOSTAL
3000 KORUN 

25. VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI
OSLAVÍME VE VELKÉM STYLU 
Pro ty, kteří rádi navštěvují Vratislavické slavnosti, přinášíme dobrou 
zprávu. Letošní jubilejní 25. ročník proběhne v sobotu 15. srpna od 
14:00 hod. v zámeckém parku. A protože chceme půlkulaté výročí 
náležitě oslavit, můžete se tentokrát těšit na opravdu skvělou hudeb-
ní produkci. Připravili jsme pro vás koncerty zpěváků LIPA a LENNY. 
Vrcholem letošních slavností bude koncert oblíbené slovenské 
pop-rockové kapely NO NAME. Opět nebude chybět ani program 
a soutěže pro děti. Vstup na akci je zdarma. 

Vedení obce

LENNY
LIPO

NO NAME
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STAVBA SPOLKOVÉHO 
KOMUNITNÍHO CENTRA 
POKRAČUJE I V ZIMĚ 

KITL UŽ MÍŘÍ DO KYSELKY  

V historické budově byl namontován nový krov střechy a souběžně 
vyhlouben prostor podzemního podlaží, kde bude přednáškový sál. 
Zároveň jsou hotové základy nového objektu knihovny.

(red)

Na začátku srpna loňského roku zahájila společnost Kitl rekonstrukci haly 
v areálu Vratislavické kyselky. Po necelém půl roce je skladová část haly 
téměř hotová a do konce února by se sem měly přestěhovat veškeré 
skladové zásoby. Během příštího roku je v plánu přesunout do Vratislavic 
i výrobu. Aktuálně probíhá stavebně-historický průzkum a úklid budovy 
tzv. Zámečku, která by se v budoucnu měla také dočkat opravy.
Zaměstnanci společnosti Kitl oslavili v lednu vstup do nového roku jízdou 
historickou tramvají k areálu Vratislavické kyselky, kde proběhla exkurze v již 
hotové části haly a svezli se i novou tramvají s polepem Kitl a Vratislavická 
kyselka, která nově jezdí mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Navštívili 
MŠ Nová Ruda, kterou je v doprovodu starosty Vratislavic Lukáše Pohanky 
provedla ředitelka MŠ Lísteček Dana Keltnerová. Prohlédli si pivovar, 
Muzeum Ferdinanda Porsche, Zauhlovačku a slavnostní den zakončili v KC 
VRATISLAVICE 101010. 

(red)

PRACUJEME NA OPRAVĚ CEST 
V PARKU PONIČENÝCH 
VODOVODNÍ HAVÁRIÍ
Několik cest v zámeckém parku bylo poničeno při havárii vodovodního 
zařízení, ke které došlo 22. ledna. Abychom zajistili bezpečnost chodců, 
opravili jsme výmoly a provizorně je zasypali štěrkem. Nyní je poškozený 
povrch cestní sítě schůdný a hned, jak to teplotní podmínky dovolí, 
zajistíme v co nejkratším možném termínu kompletní opravu poškozené 
cestní sítě. Děkujeme za pochopení.  

Jan Janíček, 
vedoucí technického střediska



reprezentační

balonkový
10.

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 
Petr Vondráček.
V průběhu večera
soutěžíme
o věcné ceny.

Cena vstupenky
290 Kč sezení, 200 Kč stání.

Prodej vstupenek v síti
www.evstupenka.cz 

a v Informačním centru. 

Partneři:

www.vratislavice.cz
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S velkou radostí jsme našim dětem poděkovali za splnění před-
vánočního kreativního tvoření v podobě obrázků a osobně jsme 
předali sladkou odměnu všem malým „malířům“, kteří se ho 
zúčastnili. V každé školce jsme vybrali nejoriginálnější výtvory a děti 
odměnili svačinovým boxem, tričkem s logem Vratislavic, přívěškem 
na klíče a dalšími drobnostmi. Ukázky těch nejzdařilejších prací Vám 
nyní představujeme.

Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

STAROSTA ODMĚNIL 
DĚTI V MATEŘSKÝCH 
ŠKOLÁCH

MŠ Sídliště, Kačenka Šábrtová



Vratislavický zpravodajSPOLEČNOST 
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MŠ Sídliště, Petr Fiebiger MŠ Lísteček, Východní, Adélka Kořínková



Navštívili jsme cizojazyčné představení pro všechny, kteří se věnují 
anglickému jazyku. Dvě divadelní hry - Lazy goat pro 4. - 5. třídy a Last 
wish pro druhý stupeň – pobavily a poučily zároveň. Žáci měli možnost 
seznámit se s mluvenou angličtinou v jiné podobě, zároveň museli 
sledovat příběh a soustředit se na postavy.  Jako zpestření výuky se 
přestavení velmi osvědčilo a těšíme se na další takovou zkušenost.

Mgr. Jana Volková

V pondělí 20. ledna odjela skupina sedmáků na lyžařský výcvik do 
Pece pod Sněžkou. První den jsme se ubytovali a vyrazili na průz-
kum sjezdovek. Všechny sjezdovky v Peci pod Sněžkou byly sjízd-
né, rozdělili jsme se do týmů a od úterý začali jezdit. Začátečníci 
lyžaři i snowboardisti trénovali na nejmenší sjezdovce, pokročilá 
družstva se podívala dále. Sněhu moc nebylo, ale jinak nám počasí 
přálo a všichni lyžaři i snowboardisti se mohli zdokonalovat ve 
svých dovednostech. Celý týden se o nás skvěle staral personál 
penzionu Táňa, kam se vždy rádi vracíme.

Mgr. Zuzana Vraná  

Povánoční období je nenávratně za námi a ve školce jsme se opět 
pustili do pravidelného sportování. Starší děti pravidelně v pondělí 
a středu navštěvují sokolovnu ve Vratislavicích nad Nisou. Paní 
učitelky se snaží v dětech podněcovat radost a potřebu pohybu. 
Malí sportovci se s nadšením protáhnou při rozcvičce, upevní fyzič-
ku při běhu či kopané. Nejraději však mají závody družstev v tzv. 
opičí dráze. Zde si mohou vyzkoušet své síly, ohebnost, mrštnost 
či rychlost. Na rozdíl od heren ve školce se zde mohou projevit 
v plné míře i hlasově. Děti jsou z pohybu nadšené, líbí se jim využití 
rozmanitého sportovního nářadí i velkých ploch k běhu i cvičení. 
Využívat sokolovnu s podporou vedení obce plánujeme i nadále.

učitelky MŠ Sídliště

Všechny vratislavické MŠ přerušují provoz v období od 27. 7. do 7. 8. 
2020. S dotazy či zájmem o náhradní prázdninový provoz se obraťte 
na ředitelku školy, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, 
nejpozději do 31. 5. 2020.

Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

ANGLICKÉ DIVADLO

LYŽAŘSKÝ KURZ

CVIČÍME S RADOSTÍ
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PŘERUŠENÍ PROVOZU 
MATEŘSKÝCH ŠKOL O LETNÍCH 

PRÁZDNINÁCH
MŠ LÍSTEČEK 
Východní 270    27. 7. - 21. 8. 2020 Provoz bude 

zahájen 24. 8. 2020
Od 6. 7. 2020 do 24. 7. 2020 náhradní prázdninový provoz pro 
ostatní střediska MŠ Lísteček a MŠ Sídliště.
MŠ LÍSTEČEK 
Tanvaldská 282 6. 7. - 7. 8. 2020 Provoz bude 

zahájen 10. 8. 2020
Od 10. 8. 2020 do 21. 8. 2020 náhradní prázdninový provoz 
pouze pro ostatní střediska MŠ Lísteček.
MŠ LÍSTEČEK 
Poštovní 6. 7. - 21. 8. 2020 Provoz bude 

zahájen 24. 8. 2020
MŠ LÍSTEČEK 
Donská 1835 6. 7. - 21. 8. 2020  Provoz bude 

zahájen 24. 8. 2020
MŠ SÍDLIŠTĚ 
Skloněná 1414 6. 7. - 7. 8. 2020  Provoz bude 

zahájen 10. 8. 2020
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HLÁSKOVACÍ SOUTĚŽ
Také v tomto roce proběhla hláskovací soutěž "The Spelling Snail" 
pro 3. a 4. ročníky, které se zúčastnilo celkem 20 vybraných žáků ze 
všech skupin AJ. Své síly změřili zvlášť třeťáčci a zvlášť čtvrťáčci. Celou 
soutěžní atmosféru podtrhla také přítomnost žáků z 9.B, kteří mladším 
školákům s nadšením fandili. Vítězům Matějovi S. a Matyášovi M. ještě 
jednou gratulujeme a budeme se těšit v příštím roce na další ročník! 

Za kabinet AJ
Mgr. Bc. Hana Krákorová

Velká pochvala pro dva statečné deváťáky, kteří se rozhodli bojovat 
v Geologické olympiádě. Geologie není pro většinu lidí příliš atraktivní. 
Přesto naši žáci dostali chuť poznat naši Zemi jinýma očima. Jakým 
způsobem vznikají pohoří, jak probíhá zemětřesení a sopečná činnost? 
Především ale, jaká síla tyto pochody pohání? Které minerály se využívají 
ve šperkařství nebo v technických odvětvích? Jak vznikají horniny a proč 
jsou pro život na Zemi důležité? Všechny tyto otázky si soutěžící pokládali 
a dokázali i správně odpovědět! Díky svým znalostem se hoši probojovali 
až do okresního kola! Gratulujeme!

Mgr. Lada Slámová

GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

PREVENCE KYBERŠIKANY
V rámci prevence rizikových sociálně patologických jevů navštívil 
naši školu policista s přednáškou o kyberšikaně. Během dvou 
vyučovacích hodin provedl žáky možnými riziky komunikace na so-
ciálních sítích, také vysvětlil, jak si své účty zabezpečit a případným 
nebezpečím na internetu předcházet i řešit následky zneužití osob-
ních údajů. Povídání velmi rychle uteklo a bylo velkým přínosem. 

Mgr. Barbora Blažková

Ve středu 18. 12. 2019 proběhl v Kulturním centru Vratislavice 
101010 Vánoční koncert dětí ZŠ Vratislavice, kde se představily 
děti z hudebních kroužků. Návštěvníci si mohli poslechnout zpívání 
sborečku ze ZŠ Husova, hraní fléten, kytar, klavíru, houslí i klarinetu. 
Na závěr se všichni účinkující sešli na pódiu a společně s rodiči 
i diváky si zazpívali koledy.         

Mgr. Petra Brychová

VÁNOČNÍ KONCERT
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ÚNOR  
VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ
VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍCI NAŠÍ KNIHOVNY,
Z NOVÝCH KNIH PRO MĚSÍC ÚNOR JSME VYBRALY:

Poutní cesty - Slavná poutní místa západní Evropy, Derry Brabbs 
- publikace Poutní cesty vás provede pomocí úžasných fotografií 
v kombinaci s poutavým textem po slavných poutních cestách. 
Poznáte německý úsek svatojakubské cesty mezi římskými městy 
Kolínem a Trevírem, cestu do opatství Mont-Saint-Michel u pobřeží 
Normandie, které je součástí světového dědictví UNESCO, obje-
víte úžasné stezky v Británii, například Cestu sv. Cuthberta, která 
se klikatí oblastí Scottish Borders na svatý ostrov Lindisfarne, či Via 
Francigena, stezku Francií, Švýcarskem a Itálií, přecházející i neho- 
stinný Velký Svatobernardský průsmyk.

Temná dcera, Elena Ferrante /audiokniha/  - Silný a upřímný příběh 
o rozporuplných pocitech dětí a rodičů, o ztracených nadějích, ale 
i nezapomenutých tužbách – to vše nabízí Temná dcera Eleny Fer-
rante. Podobně jako její bestseller Geniální přítelkyně, i Temná dcera 
tematizuje problematický vztah italských žen a jejich dcer: Leda měla 
komplikovaný vztah se svou matkou a dcery milovala tolik, až se 
začala bát, že ztratí sama sebe.

Jak bacit bacila?, Daniela Krolupperová - Když tě pálí v krku nebo 
bolí ucho, znamená to, že se do tvého těla dostaly zlomyslné mrňavé 
potvůrky, které tam chtějí řádit a zadělat na pořádnou chorobu. 
Naštěstí ale máme v těle stejně miniaturní pomocníky, kteří svádí  
s bacily a viry lítý boj o naše zdraví. Co všechno se v tu chvíli v těle 
děje, jak spolu takzvaní dobroníčci a zlostníčci bojují a co můžeme 
udělat pro to, aby to dobře dopadlo, se dozví děti ve vtipném 
a napínavém vyprávění známé české autorky knih pro děti. Určeno 
dětem od 7 let.

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

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST 

Vratislavice nad Nisou otevřely rok 2020 zpíváním o Lásce a Naději 
při koncertu v Kapli Vzkříšení ve čtvrtek 16. ledna od 17 hodin. Pod 
vedením energické Jany Konvalinkové, za doprovodu precizního 
klavíristy Marka Müllera, zazněly v originálním podání smíšeného 
pěveckého sboru Aurea Rosa U3V TUL a Bohemia Chór FP TUL 
skladby starých mistrů, písně lidové, pohádkové i další.

Lukáš Kajínek,
 vedoucí odboru kultury, školství a sportu

KONCERT V KAPLI VZKŘÍŠENÍ
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Komise komunitního plánování a městský obvod srdečně zvou 
všechny vratislavické seniory na Masopustní zábavu na hlavním sále 
KC VRATISLAVICE 101010 v úterý 18. února od 16:00 hodin (vstup 
na akci je možný od 15:30 hod.). Připraveno bude malé pohoštění 
s tradičními masopustními koblížky a k tanci i poslechu zahraje 
oblíbené duo Kantyléna.

(red)

POZVÁNKA NA MASOPUSTNÍ 
ZÁBAVU PRO SENIORY
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JUBILANTI
PROSINEC 2019

JUBILANTI
LEDEN 2020

70 let
Eva Grundzová    

Vítězslav Halbich 
Anna Hajná 

Zdenka Bočková
Josef Straka 

     75 let
Hana Weinzettelová     

Vlasta Pištěková 
Jiří Dousek 

Roman Semusio

70 let
Libuše Koďousková    

Jana Sedlářová 
Ivan Bartoš

Zdeněk Čulaga  
Vlastimila Matoušková

Vladislav Samler
Marie Šugarová

Josef Havel
Jaroslava Kunešová
Vlastimil Vaňouček  

75 let
Vlastimil Janků  

Jindřiška Hušková 
Jarmila Trakalová 

  80 let 
Růžena Hubená   

  85 let 
Jaroslav Kříž   

 90 let 
Hedvika Bočková   

Miroslav Janků 
Miroslav Dvořák 

 80 let 
Miloš Soukup 
Eva Stránská

František Ulman 
85 let 

Zdeňka Smetáková 
Irena Šrůtková

Veronika Hájková   
90 let

Ludmila Havrdová 
 

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

5. 2. 2020 
SRAZ 13:00

Lidové sady, Výšina – U potůčku
vedoucí pan Janků, náročnost 1

12. 2. 2020 
SRAZ 13:00

MHD Fügnerova č. 2, 3
Lidové sady – Lesní koupaliště – Kaplička  

vedoucí pan Jokl, náročnost 1

19. 2. 2020 
ODJEZD 8:58

ČD Liberec, Jonsdorf – Motýlí dům 
vedoucí pan Ročňák, náročnost 1

26. 2. 2020 
SRAZ 13:00

MHD Fügnerova č. 25
Stráž nad Nisou – Zikmundova vyhlídka – U dobráka  

vedoucí pan Hauptman, 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

UŽ 70 LET SE RADUJÍ ZE 
SPOLEČNÉHO ŽIVOTA 
Před sedmdesáti lety 4. března 1950 byli na místním Národním 
výboru oddáni manželé Doubravka a Václav Škodovi. Paní Dou-
bravka Škodová oslavila 18. ledna v rodinném kruhu 89 let a pan 
Václav Škoda oslaví 10. září letošního roku 93 let. Hodně dobrého 
zdraví a rodinné pohody jim přejí 

dcera Hana a syn Václav s manželkou, 
4 vnoučata a 6 pravnoučat
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ROZHOVOR

Jak jste se stala cestovatelkou? Kolik Vám 
tehdy bylo let?
Tou jsem se asi narodila, protože už v pěti letech 
jsem na skládaný toaletní papír napsala svůj 
první cestopis. Dodnes si pamatuji, že se hlavní 
hrdinka jmenovala Lasana. Asi to ve mně vždy 
bylo. Zhruba od 17 let jsem začala trampovat 
po Čechách. Samozřejmě jsem snila o dalekých 
obzorech, ale naprosto jsem nepočítala s tím, 
že by to mohlo nastat. Desítky let jsem tedy 
trampovala a až s pádem železné opony, když 
se nám otevřel svět, jsem se seznámila se svým 
současným partnerem, který měl stejné zájmy 
jako já, a od té doby s Vaškem spolu cestujeme 
po světě. 
Cestujete sami?
Každoročně vyrážíme na jednu výpravu, která 
trvá zhruba 5 – 6 týdnů. Většinou jezdíme ve 
dvou. Pouze do Afriky se spojíme s kamarády, 
protože když chcete v Africe něco zajímavého 
vidět, musíte si pronajmout čtyřkolku, která je 
drahá. Proto vždy hledáme nějakou dvojici, která 
by se k nám přidružila a sdílela s námi náklady.
Kolik jste za svůj život navštívila zemí?
To netuším, do některých zemí se vracíme více-
krát. Například v Africkém Johannesburgu jsme 
byli už třikrát, čtyřikrát v Indonésii. Je to obrovská 
země, která toho nabízí strašně moc a pokaždé 
si vybereme jinou oblast. Dohromady má 17 tisíc 
ostrovů, takže je pořád co objevovat.
Jak své cesty financujete?
Pouze z vlastní kapsy. Cestování jsme do 

značné míry podřídili svůj životní styl. Celý rok 
šetříme, nechodíme do drahých restaurací, 
levně se oblékáme, ale nebereme to jako 
jakoukoliv újmu. Naše cesty do zahraničí jsou 
vlastně jen prodloužené trampské vandry. 
Dokonce i vybavení je hodně identické, jen 
do Brd si s sebou neberu moskytiéru. I když 
bych někdy možná měla.
Jezdíte tedy stále i po Čechách?
Samozřejmě. Během roku trávíme víkendy jen 
zřídka doma. Příští víkend například vyrážíme 
na zimní táboření do Brd, kde budeme noco-
vat na divoko. 
Jak jste na tom s jazyky, které při ces-
tování bezpochyby potřebujete?
Oba mluvíme tzv. „provozní“ angličtinou. 
Rozhodně to není na nějaké velké psycho-
logické rozhovory, ale domluvíme se téměř 
plynně. Když jsme se poprvé chystali na 
cestu do Indonésie, trochu jsem se tu řeč 
učila. Ale bylo to opravdu složité, tak jsem 
si nakonec jen napsala seznam vět, které 
by se nám mohly na cestě hodit, a naučila 
se je. Pak jsem tam oslňovala, protože oni 
samozřejmě nevěděli, že jen papouškuji. 
Míváte jasný itinerář?
Ano. Nám ty cesty v podstatě trvají celý rok, 
přestože na místě pak trávíme pouze měsíc. 
Zhruba půl roku před odjezdem vše připravu-
jeme a po návratu vše zase zpracováváme. 
Pak pořádáme přednášky, píši články. Já
z různých zdrojů zjišťuji informace, kde je co 
zajímavého. Itinerář dělá Vašek, on je technik 
tělem i duší, tak to vymýšlí tak, aby nám vše 
nějak smysluplně navazovalo a nepohybovali 
jsme se stylem hop sem hop tam. 
Stala se některá ze zemí, které jste 
navštívila, Vaší srdcovou záležitostí? 
Určitě Indonésie. Byla to vůbec první země, 

Cestovatelka Saša Ryvolová se opět 
vrátila do Vratislavic, aby milovníkům 
cizích zemí vyprávěla o další ze svých 
cest. Cestováním doslova žije a i v 67 
letech ji stále lákají dálky a dobro-
družství.

DESÍTKY LET NA CESTÁCH

kterou jsme takto nezávislým způsobem navštívi-
li. I když jsme tu byli už čtyřikrát, skóre určitě 
ještě není vyrovnané. Je na ní úžasné to, že 
každý ostrov je svůj, je tam jiná fauna, jiná flóra, 
jiné etnikum. Jsou tam propastné rozdíly. 
Zažila jste během cesty nějaké nebezpečí?
Na Papui jsme se jednou v podvečer dostali do 
papuánské osady, která byla vzdálená několik 
dnů pěší cesty od civilizace. Domorodci byli 
krásní, skutečně jako vymalovaní, nazí, pouze
s kotekou na penisu. V této oblasti se za 
fotografie platí. Každý chce za fotku svou minci, 
nelze zaplatit jednou bankovkou celou osadu. 
Jelikož jsme neměli dost drobných, obdarovali 
jsme je cigaretami, které jsou v této oblasti 
adekvátním platidlem. Muži se usadili, zakouřili 
si a když jsme chtěli začít fotit, vyšel z chýše 
náčelník kmene, naši dohodu zrušil a nařídil, aby 
nám odebrali kameru. Už se začínalo smrákat, 
poprchávalo a kruh černých tváří se kolem nás 
svíral. Bylo to nepříjemné a já si navíc pama-
tovala, že poslední prokazatelný kanibalismus 
v této oblasti bylo zabití jedenácti holandských 
misionářů v roce 1979, což není tak dlouho. 
Necítili jsme se vůbec bezpečně. Nakonec jsme 
obrátili kapsy naruby a obdarovali je zrcátkem, 
acylpyrinem, zavíracím špendlíkem apod., a tím 
jsme se vykoupili. Nebo v Africe jsme se vlastní 
hloupostí dostali doprostřed dvousethlavého 
stáda slonů, kteří nás obklíčili. Měli mláďata, a to 
je vždy riskantní, vysílali signály nervozity. Poma- 
ličku se nám naštěstí podařilo vycouvat.
Je nějaká země, kde jste doposud nebyla
a toužíte ji navštívit?
Těch je hrozná spousta. Určitě by to byl Ma-
dagaskar, Nový Zéland, Bajkal a celá řada afric-
kých zemí. Miluji zvířata a kmeny. Navíc zbožňuji 
právě to cestování autem se stanem na střeše. 
Kdybych se ještě jednou vdávala, tak na svateb-
ní cestu bych vyrazila pouze tímto způsobem.
O svých cestách přednášíte a píšete knihy. 
Máte i nějaký blog, kde si lidé mohou 
o Vašich výpravách přečíst?
Mám webové stránky, jejichž název odpovídá 
mému cestovatelskému zanícení - 
www.hicsuntleones.info. To je latinská věta „zde 
jsou lvi“, která bývala na starých mapách. Zde 
čtenáři naleznou krátké zprávičky, které posíláme 
přímo z cest. Když je tedy odkud, mnohde lze 
posílat maximálně kouřové signály. V sekci 
aktuality je napsáno, kdy, kde a co budeme 
promítat. Máme také FB profil. 

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Archiv S. Ryvolové
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

DIVADLO: PAN HALPERN A PAN JOHNSON

FILMOVÝ KLUB: AMUNDSEN

PŘEDNÁŠKA: BANÁT – SRBSKO, 
RUMUNSKO

Cestovatel Pavel Chlum Vás provede po oblasti na břehu řeky Dunaj 
v Rumunsku a Srbsku, kde čeští kolonisté stavěli na začátku 19. sto-
letí své domy a dosud se zde zachovalo několik čistě českých vesnic. 

KONCERT: VĚRA MARTINOVÁ – 
JUBILEUM TOUR 2020

LUKÁŠ PAVLÁSEK – KDO NEPLÁČE, 
NENÍ ČECH 

V roce 2020 chystá první dáma české country Věra Martinová 
koncertní turné ke svému výročí narození. K tomuto významnému 
životnímu jubileu si nadělí i zbrusu nové řadové CD.

One man show jedné z nejvýraznějších tváří české stand-up 
comedy. Pořadatel: Aura-Pont s.r.o.

Foto: Pavel Chlum 

Foto: Divadlo Ungelt

Foto: Bontonfilm

Foto: Bontonfilm
Foto: Agentura 4c

Foto: Aura-Pont

Petr Kostka a František Němec v anglické tragikomedii o podivném 
přátelství dvou starých mužů.

Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na 
mapě, dobyl jižní pól a jako první dosáhl se svými expedicemi obou 
pólů zeměkoule. Dokumentární/ životopisný – Norsko/ Švédsko/ ČR – 
2019 – 125 minut.

Atmo Music + live band vyráží po klubové pauze na tour. V roli 
supportu se objeví mladý nadějný muzikant Sofian Medjmedj 
s kapelou.

KONCERT: ATMO MUSIC – ZPÁTKY 
NA TOUR 2020

19. 2.  od 18:00 hod.
Vstupné:  80 Kč v předprodeji 

130 Kč na místě

13. 2.  od 19:30 hod.
Vstupné:  350 Kč v předprodeji 

400 Kč na místě

3. 3.  od 19:30 hod.
Vstupné:  280 Kč v předprodeji 

330 Kč na místě

8. 2.  od 20:00 hod.
Vstupné:  220 Kč v předprodeji 

270 Kč na místě
24. 2. od 19:30 hod.
Vstupné:   430 Kč

26. 2. od 19:30 hod.
Vstupné:   70 Kč
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VYHRAJTE 
V ČESKÉM ROZHLASE 

LIBEREC
POBYT V LÁZNÍCH LIBVERDA

Stačí jen poslouchat
od 10. do 14. února a vyhrát!!!

Ve hře jsou i další luxusní ceny!

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz

LetakA5-VELKÁSOUTĚŽ-LIBEREC1-2020B.indd   1 10.1.2020   8:53:33

PŘEDNÁŠKA O HISTORII 
AUTOMOBILOVÝCH GARÁŽÍ

Zveme vás na jarní pokračování nového přednáškového cyklu „Křižo-
vatky techniky“ do Rodného domu Ferdinanda Porscheho. Zásadní 
momenty a milníky z historie jakož i osobnosti průkopníků techniky 
a automobilismu Vám představí renomovaní znalci oboru. Na první 
přednášku se můžete těšit 4. března.  O jedinečných architektonických 
skvostech v podobě garáží, které jsou neodmyslitelnou součástí 
historie motorismu, povypráví Jaroslav Zeman. Přednáškový cyklus 
bude pokračovat také v dubnu a květnu, termíny a témata přednášek 
budou upřesněny. Přednáška začíná v 17:30 hodin a vstup je zcela 
zdarma. Před začátkem přednášky můžete shlédnout expozici Rodného 
domu Ferdinanda Porscheho, kterou obohacuje vítězný vůz závodu 
24 hodin Le Mans z roku 2016 Porsche 919 Hybrid. Bude pro vás 
taktéž otevřena místní kavárna.

ŠKODA Muzeum
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ZIMNÍ PŘÍPRAVA FOTBALOVÉHO 
ODDÍLU TJ JISKRA VRATISLAVICE
Podzimní část sezóny jsme zakončili několika večírky jednotlivých 
družstev fotbalu. Každoročním vyvrcholením je silvestrovský fotbálek 
žáků, který se tentokrát uskutečnil 29. prosince na hřišti Na Rozcestí. 
Od poloviny ledna postupně začíná zimní příprava jednotlivých mužstev. 
V tomto období je potřeba, aby se hráči dostali do tempa a nabrali hod-
ně sil do jarních bojů. Máme již naplánováno několik přátelských utkání, 
jak s celky v našich soutěžích, tak i s mužstvy vyšších kategorií. Tímto 
budou hráči získávat zkušenosti, které pak zúročí v mistrovských kolech 
zápasů. Nesmíme zapomenout také na naše elévy z přípravek. I oni již 
budou postupně začínat svoji přípravu do dalších turnajů. Pokud by něk-
do chtěl zkusit tento krásný kolektivní sport, rádi ho přivítáme mezi nás.

Marek Hoffman

Tanečníci z Maestro-motion se už tradičně zúčastnili 25. ledna soutěže 
O Stodůleckou růži, která je určená pro sóla a dua. Letos v silném 
zastoupení osmi dětí. Ani velká konkurence děti nezastavila a bojovaly 
naprosto úžasně. Za děti elite duo ze šesti dvojic získali Jára Egrt 
a Kristýnka Egrtová krásné 2. místo a Kamča Záhorová s Barčou Vod-
seďálkovou 3. místo. Duo za děti hobby jely poprvé Terka Stejkozová 
a Vanessa Kirschnerová a ze 14 dvojic obsadily skvělé 5. místo. V juni- 
orech sólo elite soutěžila Natálka Novotná, která se umístila v semifinále 
a z 19 tanečníků skončila osmá. Poprvé si v této kategorii zatančila 
Štěpánka Uková, která nakonec skončila na úžasném 4. místě. V sólech 
hobby postoupila Barča Vodseďálková z 26 soutěžících až do semifinále 
a Kamča Záhorová se probojovala do finále a získala parádní 4. místo. 
Všem tanečníkům chci poděkovat za jejich energii, a doufám, že letos se 
nám bude dařit stejně tak dobře jako na této soutěži. Aktuálně nás čekají 
dvě vystoupení, kde nás můžete vidět, a to 21. 2. v KC VRATISLAVICE 
101010 a o týden později 28. 2. v Babylonu na plese Policie ČR.

Eunika Rucká Šimberská, DiS.

Další skvělý ročník Vánoční show 2019 je za námi! Ta letošní se usku-
tečnila v pátek 20.  prosince v prostorách Kulturního centra VRATISLAVI- 
CE 101010, které tradičně praskaly ve švech. Během dvouhodinového 
programu se představila více než stovka účinkujících sportovců z našich 
řad (roztomilé Stonožky – cvičení rodičů s dětmi, nejmenší tanečnice 
Berušky, všestranní sporťáci Děti na startu, a hlavně naše šikovná děvčata 
ze Sportovního aerobiku). Během této akce se podařila pomocí dobrovol-
né sbírky a dětmi organizovaného „vánočního jarmarku“ vybrat částka pře-
sahující 13 tisíc Kč na podporu dětí z Dětského domova Sluníčko, kterou 
si společně s materiální sbírkou (hygienické potřeby pro nejmenší děti 
a výtvarné a školní potřeby pro školáky) převzala a odvezla paní ředitelka 
DD Sluníčko. My všem moc děkujeme za skvělou akci, za veškerou pod-
poru a přízeň v uplynulém roce a těšíme se na další společné zážitky.

Za tým ASL Veronika Kolmann

VÁNOČNÍ SHOW ASL

MAESTRO-MOTION ROZJELO 
SEZÓNU 

SHREK TOUR 2020
22. 2.  |  14.00 

14. 2.  |  17.30  
VALENTÝNSKÉ BRUSLENÍ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
KAŽDÉ ÚT/SO/NE

BELCANTO V OPEŘE A MUZIKÁLU
21. 2.  |  19.00 

BONNIE TYLER & CHRIS NORMAN
4. 4. 2020

MONSTER MEETING
7. 5. 2020

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC x RYTÍŘI KLADNO
16. 2.  |  16.00 
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MLADÍ HASIČI ODSTARTOVALI 
ROK 2020
Naši nejmladší členové SDH Vratislavice nad Nisou plni elánu vstoupili do 
roku 2020 v počtu 46 dětí, z nich jsou víc než půlka úplní nováčci, kteří 
ale v současné době už zvládají podstatnou část z hasičské výuky. Zbývá 
nám tedy v další polovině školního roku tyto děti připravit na další soutěžní 
sezonu. Jedná se o děti ve věku 6 – 10 let. Další kroužek je přípravka pro 
děti ve věku 3 – 5 let, které formou hry poznávají některé hasičské prvky. 
Tato skupinka se hlavně zaměřuje na zdravotnickou část, kde děti 
poznávají práci záchranné služby nebo se učí, jak pomoct kamarádovi 
v nesnázích. Zdravotnickou průpravu bychom rádi vnesli i mezi 
ostatní kroužky. Samozřejmě máme družstva mladších a starších žáků, 
která pokračují v požárním sportu a účastní se soutěže Hra Plamen. 
V současné době vedou děti dva kvalifikovaní vedoucí, tři instruktoři 
a jeden pomocník, který se na kvalifikaci instruktora připravuje a který je 
v našem sboru od mala a požárnímu sportu se dlouhodobě věnoval. 
Na začátku roku proběhl generální úklid klubovny a herny mladých hasičů 
pro ještě lepší zázemí k výuce a hrám. V rámci přípravy na soutěže 
a rozvíjení hasičských dovedností chystáme soustředění a další akce, 
které podpoří fyzičku dětí a stmelí celý kolektiv. Nebude chybět ani čas na 
zábavu. Touto cestou bych chtěla poděkovat celému sboru a výjezdové 
jednotce, všichni jsou nám kdykoliv nápomocni a toho si moc vážíme. 
V neposlední řadě moc děkujeme Městskému obvodu Vratislavice nad 
Nisou za pomoc, díky které se nám s dětmi pracuje ještě lépe. Rodičům 
našich mladých hasičů děkujeme za skvělou spolupráci, jejich děti jsou 
moc šikovné. Vedoucím a instruktorům přeji radost z této činnosti. Všem 
hodně úspěchů, zdraví a spokojenosti v roce 2020.                      

Martina Mihočková,
 vedoucí kolektivu mladých hasičů Vratislavice nad Nisou

Předškolní i školní míčovky už jezdí na turnaje barevného minivolejbalu. 
Hraje se zde od přehazované přes chytání a pinkání přes síť (červený 
minivolejbal) až po minivolejbal trojic. V lednu byl krajský turnaj ve Varns-
dorfu, v únoru organizujeme turnaj u nás ve Vratislavicích n. N. a v březnu 
nás čeká další krajský turnaj. Neklademe důraz na výsledky, spíše na po-
chopení hry, radost z pohybu, obratnost a fair play. Děkujeme za podporu 
rodičů, která je nezbytná. 2. kolo krajského přeboru mladších žákyň čtyřky 
(menší hřiště, jen 4 hráčky v poli) v Městské sportovní hale v Jablonci n. N. 
bylo pro nás úspěšné. "A" tým vyhrál svou skupinu a postoupil do 3. ligy! 
"B" tým hrál své úplně první soutěžní utkání, na turnaj přišlo 8 hráček, 
střídali jsme celé sestavy po setu. Tolik mládeže v tričku s logem Vratislavic 
n. N. Nádhera! Většina dívek z "B" týmu začala s tréninkem volejbalu až 
letos v září. Přesto "B" tým vyhrál set nad Varnsdorfem "B". Jen tak dále! 
BV Vratislavice "A": N. Bicanová, L. a A. Rückensteinerovi, K. Jachanová, 
H. Dousková.
BV Vratislavice "B": K. Rainerová, A. Hofrichterová, T. Najmonová, E. 
Becková, V. Vraštilová, V. Kirschnerová, V. Šourková, V. Vítová.
Starší žákyně v Českém poháru hrají už nadstavbovou část soutěže, tzn. 
spojení skupin českých a moravských týmů. My jsme absolvovali 18. a 19. 
ledna dvoudenní turnaj v Kostelci n. O. V plné sestavě se začala proje-
vovat kvalita tréninku, nalezení „tváře týmu“ a vhodných postů pro hráčky 
(nově možnost libera). Naše výkony byly hned lepší než soupeřovi 
a dokázali jsme toho využít v důležitých momentech utkání, což se nám 
dříve nedařilo. Díky široké lavičce jsme udrželi a vylepšovali naše výkony 
během turnaje, zápas od zápasu. Konečná bilance je 5 vítězství (Most, 
Svitavy, Rychnov n. Kn., Vyškov, Ústí n. L.) a jedna prohra (v tie-breaku 
15:17 se Žďárem) znamenala jasné vítězství v naší skupině a postup do 
3. ligy celostátní soutěže.
BV Vratislavice n. N.: N. Rychnová, N. a M. Ďuroňovi, E. Sedlaříková, T. 
Šebelíková, A. Kašparová, J. Herešová, J. Dousková, V. Bursová, 
L. Rückensteinerová, A. Daňhelová, K. Beránková.
Více informací, fotek a výsledků na www.beachvratislavice.cz

Jan Kvapil

BEACH VOLEJBAL 
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