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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
jen málo architektů je s našimi Vratislavicemi 
spojeno natolik, jako jméno Petr Stolín. Architekt, 
který v poslední době tvoří tvůrčí tandem s Alenou 
Mičekovou, má v našem městském obvodě „na 
svědomí“ budovu Kulturního centra VRATISLAVICE 
101010 a Mateřskou školu na Nové Rudě. Za obě 
stavby dostal mnohá ocenění a na konci září přidal 
i cenu Architekt roku 2021. Ocenění je udělováno 
za mimořádný přínos v oboru v posledních 5 letech. 
A jsem rád, že jsme k jeho zisku přispěli realizacemi staveb pro Vratislavice nad Nisou.

S architekturou je spojena i druhá novinka. Dne 28. 10. 2021 se uskuteční dlouho 
očekávané otevření nové knihovny a spolkového centra IGI VRATISLAVICE. V těchto 
dnech vrcholí stěhování knihovny z původních prostor v kulturním centru. Probíhají 
poslední úpravy a instalace zařízení. Na státní svátek k výročí vzniku samostatného 
českého státu pro Vás připravujeme den otevřených dveří. Program naleznete v tomto 
čísle Vratislavického zpravodaje.

Dále jsme se zaměřili na péči o zeleň, konkrétně na zámecký park a přilehlý lesopark. 
Abychom dokázali udržet tato místa krásná i pro budoucí generace, přizvali jsme na 
pomoc odborníka, zahradního architekta Ferdinanda Lefflera. Ten by nám měl pomoci 
rozhodnout se, jak ještě lépe pečovat o park a jak citlivě nahradit staré stromy novou 
výsadbou. Zároveň jsme nechali zmonitorovat zdravotní stav stromů na těchto místech.

Na žádost občanů jsme zajistili u Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou dočasnou autobusovou linku č. 44, která jezdí od října po dobu výluky tramvajové 
trati na sídliště Nové Vratislavice. Linka zajišťuje spojení lokality Nové Vratislavice 
a zastávky Zelené údolí. V provozu je každý všední den mezi 6:00 a 18:00 hod.

Stále také pracujeme na navyšování parkovacích míst ve Vratislavicích. Vytvořili jsme 
13 nových parkovacích míst v Dlážděné ulici na křižovatce s ulicí Náhorní. Od roku 2013 
jsme počty míst pro parkování vozidel navýšili již o 114 míst. 

Těším se na setkání s Vámi, třeba u příležitosti dne otevřených dveří v naší nové knihovně 
a spolkovém centru IGI VRATISLAVICE.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010 a Mateřská škola na Nové Rudě 
dvě ikony Vratislavic z dílny architekta Petra Stolína
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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 24. 10. 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 deštník s logem Vratislavic 
nad Nisou. Výherce budeme bezprostředně po slosování kontaktovat 
a informovat o možnosti převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! 
Ze správných odpovědí na zářijovou otázku jsme vylosovali paní Věru 
Jiřišťovou, která poznala detail z Vratislavických slavností a vyhrává 
mikinu z kolekce I LOVE VRATISLAVICE. Gratulujeme!

 (red)

Na žádost občanů, pro které byla dočasná autobusová zastávka 
spojů X5 a X11 hůře dostupná, jsme zařídili u Dopravního podniku 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou novou speciální autobusovou 
linku č. 44, která jezdí od pátku 1. října po dobu tramvajové výluky 
přímo na sídliště Nové Vratislavice. Nový autobusový spoj je 
v provozu pouze v pracovní dny mezi 6. a 18. hodinou a spojuje 
lokalitu Nové Vratislavice se zastávkou Zelené údolí s možností 
nadále využít linku č. 12 při cestách do/z centra města. Jízdní řád 
je k dispozici na dpmlj.cz / jízdní řády MHD Liberec / 44. Aby mohl 
autobus na sídlišti snadno manévrovat, je v ulici Seniorů dočasně 
upraven jednosměrný provoz.

Vedení obce

Společnost Eurovia CS bude po zprovoznění tramvajové trati od října 
do prosince letošního roku a částečně na jaře roku příštího provádět 
rekonstrukci na úseku ulic Hedvábná – Tanvaldská – Pivovarská. Vše 
bude řádně provizorně značeno dle platného rozhodnutí.

(red)

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

ZAJISTILI JSME NOVÝ 
AUTOBUSOVÝ SPOJ NA SÍDLIŠTĚ 
NOVÉ VRATISLAVICE

CHYSTÁ SE ČÁSTEČNÁ 
REKONSTRUKCE TANVALDSKÉ ULICE

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.

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL 

vratislavice@vratislavice.cz

POŠTA
Městský obvod Liberec – Vratislavice n. N., 

Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30

FACEBOOK
Vratislavice nad Nisou

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

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 11. října od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám 
pomohli najít tu správnou práci. Další termíny poradny jsou 
8. listopadu a 13. prosince. . Více informací naleznete na 
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967. 

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
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Lidé budou moci poprvé navštívit novou budovu knihovny 
a spolkového centra IGI VRATISLAVICE již 28. října během 
dne otevřených dveří určeného pro širokou veřejnost. Nové 
zázemí pro knihovnu, občanské spolky, mateřské centrum, 
sociální poradenství a další vzniklo přestavbou historické 
budovy nad kulturním centrem, které jsme vrátili původ-
ní vzhled a přistavili k ní moderní objekt. Centrum jsme 
pojmenovali po významném vratislavickém rodáku Ignazi 
Ginzkeyovi, který se na přelomu 19. a 20. století významně 
podílel na rozvoji naší obce. 

Vedení obce

PROGRAM
DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

28. ŘÍJNA

> 14:00  hudební vystoupení 
Thoma Artwaye

> 14:00 - 18:00  dětské tvořivé dílničky 
v mateřském centru

>  v časech 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30 
proběhnou komentované prohlídky

OTEVÍRÁME 
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ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ VE ČTVRTEK 28. ŘÍJNA
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PRACUJEME NA OBNOVĚ 
ZÁMECKÉHO PARKU 

Zámecký park v samotném centru Vratislavic je právem chloubou 
naší obce. Mnohým stromům, díky kterým je park tak kouzelný, je 
už více než sto let. Nic ale netrvá věčně, a i stromy mají omezenou 
životnost. Park je pro nás nesmírně důležitý a chceme ho zacho- 
vat ve skvělé kondici i pro budoucí generace, a proto je už nyní 
potřeba vše připravit, aby vzkvétal dál. Na ucelené koncepci budoucí 
výsadby, která postupně doplní a nahradí tu stávající, spolupracu-
jeme s renomovaným českým krajinným architektem Ferdinandem 
Lefflerem. Aktuálně necháváme stav veškerých stromů prověřit 
pomocí elektronické diagnostiky, abychom přesně zjistili, které 
stromy dožívají. Na základě tohoto odborného dendrologického 
posudku pak provedeme nutná opatření a výsadbu nových stromů.

Vedení obce

FERDINAND LEFFLER
-  renomovaný český zahradní 

a krajinný designér a zakladatel 
ateliéru Flera

-  jeho projekty získaly řadu ocenění 
a lze je nalézt po celém světě

-  v České televizi měl vlastní pořad 
Ferdinandovy zahrady 

-  autor knih Zelené pokoje 
a Žijte ve své zahradě
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Na sídlišti Zámecký vrch se dlouhodobě potýkáme s nedostat-
kem parkovacích ploch. Tento problém se snažíme již několik 
let řešit postupným budováním nových parkovacích stání, 
kterých jsme zde vytvořili celkem devadesát čtyři. Tentokrát jsme 
vybudovali nové parkoviště se třinácti místy v Dlážděné ulici na 
křižovatce s Náhorní. Zároveň s výstavbou parkovacích stání 
jsme za panelovým domem vybudovali nový chodník v délce 
50 metrů, abychom zde zajistili větší bezpečnost chodců.

Pavel Podlipný,
 vedoucí technického odboru

V průběhu září jsme v rámci podzimního úklidu na 36 stanovištích 
rozmístili velkoobjemové kontejnery, kde mohli občané zdarma odložit 
odpad nadměrné velikosti. Abychom předešli hromadění nepořádku 
a ukládání odpadu kolem naplněných kontejnerů, zajistili jsme 
u dodavatele služby opakované vyvážení, postupně tak bylo vyvezeno 
35 plných nádob. Celkem tedy v kontejnerech skončilo 113 tun 
nepotřebného odpadu a dalších 6,3 tuny poté ještě odklidili pracovní-
ci vratislavického technického střediska.

Jan Janíček,
vedoucí technického střediska

VYTVOŘILI JSME DALŠÍ POTŘEBNÁ 
PARKOVACÍ MÍSTA NA SÍDLIŠTI

VE VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERECH SKONČILO 
113 TUN ODPADU 

V pondělí 4. října začaly celoplošné opravy povrchů komunikací ulic 
Souběžná a části Prosečské ulice u železničního přejezdu u křižovatky 
s Dlouhomosteckou a další části u mostu k Vratislavické kyselce. 
Od 15. října zahájíme celkovou opravu silnice Za Mlýnem od křižovatky 
s Rochlickou ulicí po železniční přejezd. Tento úsek komunikace bude 
muset být uzavřen a dobu rekonstrukce odhadujeme na 3 – 4 týdny. 
Objízdné trasy budou stanoveny. Svou pozornost zaměříme také na opra-
vy výtluků napříč Vratislavicemi. Chtěli bychom při této příležitosti požádat 
občany o trpělivost s dopravními omezeními, která jim opravy přinášejí. 
Veškeré práce by měly být dokončeny do první poloviny listopadu.

Pavel Podlipný,
 vedoucí technického odboru

ZAHÁJILI JSME OPRAVY DALŠÍCH 
VRATISLAVICKÝCH KOMUNIKACÍ 

Podél komunikace v ulici Za Tratí se začal bortit svah a s ním 
i krajnice, což by mohlo vést k nebezpečným dopravním nehodám. 
Stav silnice se zhoršil natolik, že je zde nutné neprodleně provést 
kompletní opravu. Abychom zabránili sesuvu komunikace, je nutné 
vybudovat opěrnou zeď a poté nový povrch silnice. Od začátku října 
do konce listopadu proto bude ulice Za Tratí uzavřena. Děkujeme za 
pochopení.

Pavel Podlipný,
vedoucí technického odboru

SILNICE ZA TRATÍ PROJDE 
NÁROČNOU REKONSTRUKCÍ

7
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Na úpravu míst, která jsou běžnou technikou špatně dostupná, jsme 
pořídili novou pásovou svahovou sekačku na dálkové ovládání. Se-
kačka je speciálně uzpůsobena k práci v náročném členitém terénu, 
zejména k sekání svahů a nepřístupných ploch. Využijeme ji na příklad 
ve Vaparku na úpravu trailů a pumptracku, stejně jako na dalších 
svažitých plochách například na sídlištích. 

Jan Janíček,
vedoucí technického střediska

Open air akcí v atriu kulturního centra oslavila první rok působení 
ve Vratislavicích oblíbená kavárna Bez konceptu 101010. Kromě 
dobrého jídla a pití, které už je v případě této vratislavické kavárny 
samozřejmostí, si hosté mohli užít také hudební vystoupení Emmy 
Smetany a Justina Lavashe. 

(red)
Autor foto: J. Faloutová

POŘÍDILI JSME NOVOU SEKAČKU DO 
NEPŘÍSTUPNÉHO TERÉNU

KAVÁRNA BEZ KONCEPTU 101010 
OSLAVILA PRVNÍ VÝROČÍ

Lidé mohou už několik let využívat kovové cvičební prvky, které jsme 
nechali nainstalovat na třech místech v horní části vratislavického le-
soparku. Fit park pro seniory při ulici Nad Školou je hojně navštěvován 
staršími ročníky a cestu do lesoparku si našla také mladší generace. 
Pravidelně zde cvičí na workoutové věži vedle Vaparku a na dalších 
nedaleko umístěných fitness zařízeních. Z toho důvodu jsme chtěli 
možnost cvičebních aktivit pod širým nebem ještě rozšířit, a tak jsme 
pořídili nové přístroje. Fit park pro seniory jsme doplnili o další cvičeb-
ní stroj a provedli servis všech původních prvků, kterých je zde již 
deset. Do středové části cvičební zóny jsme pořídili dvě nová kovová 
protahovací zařízení typu bench a hrazda, které slouží k posilování 
a rozvoji svalů horních končetin, hrudníku a zad. Ve vratislavickém fit 
parku, který nabízí komplexní procvičení svalstva a kloubů celého těla, 
může celoročně trénovat několik osob najednou. 

Lukáš Kajínek,
vedoucí odboru kultury, školství a sportu

ROZŠÍŘILI JSME CVIČEBNÍ ZÓNU 
V LESOPARKU 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Letošní čtvrté zasedání zastupitelstva MO 
Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve 
středu 15. září v hlavním sále KC VRATI-
SLAVICE 101010. Zastupitelům bylo ke 
schválení předloženo patnáct bodů.     

Po schválení programu dostali prostor k diskusi
přítomní občané, kteří se dotazovali například 
na dostavbu komunikace při ulici Kunratická, 
poruchu na elektrickém vedení společnos-
ti ČEZ nebo poděkovali za vybudování 
nové cesty na hřbitově. Zastupitelstvo bylo 

seznámeno s činností finančního výboru, 
dále schválilo 3. rozpočtové opatření roku 
2021 a čerpání a plnění rozpočtu za období 
leden až červenec letošního roku. Před-
stavitelé obce rovněž odhlasovali prodeje 
a výkupy pozemků, přijali od Libereckého 
kraje darem vratislavický domov důchodců 
a vzali na vědomí návrh nařízení 
Statutárního města Liberec, kterým se 
vydává tržní řád. Dalším projednávaným 
bodem byly informace kontrolního výboru 

a v závěru zasedání se zastupitelé dotazovali 
například na průběh výstavby supermarketu 
Billa, budoucnost koupaliště Sluníčko nebo 
opravu plotu podél zámeckého parku.  

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

Liberecký architekt Petr Stolín, který se ve Vratislavicích 
podílel na stavbě Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 
a zároveň navrhl budovu Mateřské školy na Nové Rudě, vyhrál 
letošní ročník renomované architektonické soutěže Architekt 
roku 2021. Tato cena je udělována osobám, které se v uply-
nulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily 
o architekturu v České republice. Slavnostní vyhlášení výsledků 
třináctého ročníku soutěže proběhlo 21. září na galavečeru 
v rámci veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

(red)

Vratislavická rodačka Eva Hrstková, která ve své provozovně 
v Tanvaldské ulici šije speciální outdoorové oblečení a spací pytle 
pod značkou KWAK, byla v rámci šestnáctého ročníku podnika-
telské soutěže MONETA Živnostník roku 2021 Libereckého kraje 
v úterý 21. září vyhlášena 2. nejlepší podnikatelkou našeho kraje. 
Eva Hrstková šije své výrobky jako jediná na světě z látek 
s aplikovanou nanotechnologií, která byla vyvinuta v TUL. Právě 
díky použitým materiálům jsou její výrobky vysoce odolné, pohodlné 
a zajistí skvělý teplotní komfort i v těžkých klimatických podmínkách.

EVA HRSTKOVÁ navázala na letitou tradici šití spacáků na 
zakázku liberecké firmy Alka. Od její majitelky paní Jany Červenkové 
se během mateřské dovolené v roce 2016 naučila šít spacáky 
a další turistické vybavení na míru. Kromě spacáků šije péřové 
sukně, vesty, rukavice, papuče, dětské fusaky a další, a to vše na 
míru, přesně podle přání zákazníků. Nebojí se ani nezvyklých objed-
návek typu spacák pro psy. Počet realizovaných zakázek každým 
rokem roste, a v nové provozovně v Tanvaldské ulici se už šije na 
třech průmyslových šicích strojích. Společnost KWAK má exkluzivi-
tu na látku s nanomembránou značky Nanomembrane pro segment 
všech péřových výrobků.

(red)

AUTOR KULTURNÍHO CENTRA 
A ŠKOLKY NA NOVÉ RUDĚ SE 
STAL ARCHITEKTEM ROKU 2021

PODNIKATELKA Z VRATISLAVIC 
ZÍSKALA OCENĚNÍ ŽIVNOSTNÍK 
LIBERECKÉHO KRAJE

Zdroj: Architektroku.cz
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Vratislavice už posedmé uspořádaly tradiční koncert na konci léta 
v kostele Nejsvětější Trojice. Tentokrát v barokním interiéru nejstarší 
vratislavické památky zahrál v pátek 3. září Janek Ledecký. Poprockový 
zpěvák, kytarista a skladatel se svou kapelou zahrál nestárnoucí hity 
jako Pěkná, pěkná, pěkná, Proklínám nebo Všechno bude fajn, které 
si s společně s ním zazpívaly na dvě stovky návštěvníků koncertu. 

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Ota Mrákota

JANEK LEDECKÝ VE 
VRATISLAVICÍCH ZAHRÁL 
OSVĚDČENÉ HITY

STAROSTA PŘEDAL PRVŇÁČKŮM 
JEJICH PRVNÍ KNÍŽKY
Vratislavický starosta Lukáš Pohanka v září již tradičně přivítal 
v obřadní síni vratislavické radnice nové žáčky naší základní 
školy. Spolu s ředitelem školy Mgr. Liborem Rygálem a třídními 
učitelkami prvňáčkům ze všech třech prvních tříd popřál hodně 
štěstí na cestě za vzděláním a každému věnoval knížku z edice 
První čtení „Johana s dlouhýma nohama“ od Petry Braunové 
s ilustracemi Jiřího Bernarda. 

(red)
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Bez součinnosti s rodiči se nejen v mateřské škole Sídliště velmi obtížně 
obejdeme. Ve třídě Hvězdiček se paním učitelkám daří vítaná spolupráce 
přímo na jedničku. Rodiče přispívají dary, nápady či náměty k akcím či 
výletům. Nový školní rok tak mohla třída Hvězdiček zahájit návštěvou 
trampolín ve Vratislavicích nad Nisou. Děti si užily krásné slunečné 
dopoledne. Skákaly a dováděly pod dozorem učitelek a společně jsme si 
pochutnali na výborném občerstvení. Děkujeme všem rodičům za úžasné 
dary a ochotu podílet se na společných akcích třídy.

učitelky Dana a Pavlína, MŠ Sídliště

Milí obyvatelé Vratislavic,

rádi bychom vám představili projekt Magnuse Mac Farlene-Barro-
wa. Jde o mezinárodní charitativní organizaci Mary´s Meals zajišťu-
jící stravu dětem v nejchudších částech světa v místě vzdělávání, 
kde dostanou jedno teplé jídlo denně. To je pro ně silnou motivací, 
aby do školy chodily a pro jejich rodiče, aby je tam posílali. Jídlem 
je zpravidla kaše z místních surovin obohacená o živiny nezbytné 
pro zdravý vývoj. 
Díky tomu, že chod zajišťují z velké části dobrovolníci, je 93 % 
vybraných prostředků použito přímo na zajištění stravy. Pouhých 
459 Kč nasytí jedno dítě po celý školní rok! Podrobné informace 
najdete na stránkách www.marysmeals.cz, celý příběh o vzniku 
Mary´s Meals pak v knize Bouda, která krmí milion dětí. 
Za posledních šest let se podařilo zdvojnásobit počet dětí 
zahrnutých do této pomoci, v současnosti je jich více než 2 milióny.
Na podporu činnosti Mary´s Meals pořádá farnost Vratislavice 
dobročinný bazárek oblečení a domácích potřeb ve dnech 
20. a 21. 10. 2021 v čase 9 – 12 a 14 – 18 hod. v sále pod 
Kaplí Vzkříšení. Kdo by chtěl přispět darováním pěkného 
oblečení pro děti či dospělé, ať je přinese v pátek 15. 10. 
v 17 - 19 hod. na místo konání. Přijďte, srdečně vás zveme!

Za farnost Vratislavice Lenka a Manča

DEN PRO RADOST

DOBROČINNÝ BAZÁREK OBLEČENÍ 
A DOMÁCÍCH POTŘEB 

ZŠ Vratislavice, která je aktuálně největší základní školou v Liberci, 
průběžně modernizujeme. Během letošních prázdnin jsme v šatnách 
a v zázemí tělocvičny nechali vyměnit téměř padesát původních 
dřevěných oken za nová plastová. Ale nevěnujeme se pouze staveb-
ním úpravám. Před dvěma lety jsme vybavili počítačovou učebnu 29 
novými počítači včetně monitorů a pořídili nový výkonný hlavní server. 
Během lockdownu jsme výrazně zlepšili wifi pokrytí ve všech učeb-
nách, aby měli vyučující při online výuce stabilní internetové připojení. 
Ve 36 třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule, díky kterým mo-
hou učitelé během vyučování používat moderní technologie. Úplnou 
novinkou jsou tři nové interaktivní panely ve třetích třídách a v jazykové 
učebně, jejichž prostřednictvím se může na dálku plně účastnit výuky 
i žák, který je online připojený z domova. Slyší a vidí, co se ve třídě 
děje, a může se kdykoliv zapojit. Další inovací jsou speciální výukové 
programy doplněné 3D brýlemi, pomocí kterých mohou žáci během 
hodin zeměpisu a přírodopisu virtuálně navštívit místa, kam se běžně 
není možné podívat. 

 Libor Rygál, ředitel ZŠ Vratislavice nad Nisou

VRATISLAVICKÁ ŠKOLA JDE CESTOU 
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ



ŘÍJEN  
VE VRATISLAVICKÉ
KNIHOVNĚ
Oznamujeme všem čtenářům naší knihovny, ať vyčkají s vracením 
vypůjčených dokumentů (knih, časopisů, audioknih i her) do doby, 
než se knihovna přestěhuje do nových prostor IGI VRATISLAVICE. 
Všechny výpůjčky do té doby automaticky prodloužíme, a to bez 
sankčních poplatků. Upozorňujeme čtenáře, že během dne ote-
vřených dveří 28. 10. ještě nebude možnost půjčování ani vracení 
knih. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v nové knihovně!  

Knihovnice

EDUCA
WEEK
LIBEREC

EDUCALIBEREC.CZ

HLAVNÍ PARTNEŘI

POŘADATELÉ

Těšit se můžete na nové aktivity

EXPO VISITKIDS

11. — 17. 10. 2021
STUDIUM, VZDĚLÁVÁNÍ
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Vratislavický zpravodajSPOLEČNOST
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JUBILANTI
SRPEN 2021    

ZÁŘÍ 2021      

  70 let 
Alena Pecháčková

  70 let 
Jaromír Jirouš   
Irena Josífková
Milan Urbanec 

Jan Hüber 
Miluše Nosková

SENIOŘI NAVŠTÍVILI SEVER MORAVY
Začátek září bývá zpravidla zasvěcen třídenním autobusovým zájezdům 
našich seniorů. Jinak tomu nebylo ani v letošním roce poznamenaném 
pandemií COVIDu 19. Vyrazili jsme v úterý 7. září v 7 hodin od Restau-
race Svoboda a cílem naší cesty byla Severní Morava. Nejprve jsme 
navštívili zajímavé městečko Štramberk, kde většina z nás vystoupala 
až na známou Štramberskou Trúbu, dochovanou věž bývalého hradu 
s nádherným výhledem do okolí. Ochutnali jsme místní specialitu 
„štramberské uši“ a místní pivo Buchťák. Někteří pánové využili blízkosti 
města Kopřivnice a navštívili muzeum automobilů značky Tatra. Navečer 
jsme dorazili do místa ubytování ve známém středisku Bílá, které je vy-
užívané hlavně v zimním období a nachází se nedaleko přehrady Šance.
Další den jsme navštívili nedaleké město Frenštát pod Radhoštěm. 
Většina z nás využila možnost a lanovkou vyjela k vrcholu sedla Ráztoka 
s nádherným výhledem na okolí, zejména na vrchol Radhoště a stranou 
zájmu nezůstala ani Jurkovičova vila „Libušín“ obnovená po devastujícím 
požáru. Někteří navštívili sportovní areál, zejména skokanský můstek 
zasvěcený známému místnímu rodákovi a tvůrci areálu Jiřímu Raškovi. 
Odtud jsme zamířili do nejvýchodnější části naší vlasti a nejdříve jsme 
se zastavili v městečku Jablunkov. Po jeho prohlídce jsme pokračova-
li do nejvýchodnější obce Hrčava. Na nedaleké hraniční rozmezí 
mezi Českou republikou, Polskem a Slovenskem jsme se vydali pěší 
procházkou. Při cestě zpět jsme projeli Jablunkovským průsmykem na 
Slovensko a tranzitem přes města Čadca a Turzovka jsme se navečer 
vrátili do Bílé. Poslední den jsme věnovali vesničkám Velké Karlovice 
a Karolinka s rázovitou valašskou architekturou s odkazy na kdysi 
slavnou, ale již zrušenou sklářskou výrobu. Prohlídku Valašska jsme 
zakončili v okresním městě Vsetín, kde nás zaujalo zejména návrší se 
zámkem a muzeem a odtud jsme vyrazili na cestu domů. Zájezd se 
všem zamlouval a až opadne únava, určitě zůstanou hezké vzpomínky 
na společné zážitky.

Za spolek Antonín Ročňák

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

13. 10. 2021 
ODJEZD 7:58

MHD Fügnerova č. 18
Maliník – Weberova chata - Bručoun
vedoucí pan Hauptman, náročnost 1

20. 10. 2021 
ODJEZD 7:00

Restaurace Svoboda
Roudnice n. L. – Říp – Veltrusy – Mělník 

vedoucí pan Ročňák
Přihlásit se lze paní Vanišové – 736 638 290

27. 10. 2021 
ODJEZD 8:33

ČD Liberec
Hejnice – Libverda – Bílý Potok
vedoucí pan Jokl, náročnost 2

3. 11. 2021 
ODJEZD 11:01

ČD Liberec
Brniště – stezka hastrmanů 

vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

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

GRILOVÁNÍ S HUDBOU PRO SENIORY
Komise komunitního plánování pro vratislavické seniory v září připravi-
la v parku Nové Vratislavice „Grilování pro seniory“. Kromě malého 
pohoštění v podobě klobásek opečených na místním grilu akci zpestřilo 
vystoupení oblíbené kapely Pohoda.  

(red)

75 let 
Naděje Šilarová 

Marie Zacná 
80 let 

Věra Fendrychová   
Jiří Cimler  

85 let 
Alena Jirková  

Věra Svobodová
95 let 

Václav Škoda
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí oddělení KC

DIVADLO: ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ 
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

KONCERT: LENKA FILIPOVÁ - 
VÁNOČNÍ KONCERT

PŘEDNÁŠKA: 
RADIM UZEL - 
EKONOMIE SEXU 
(NÁHRADNÍ 
TERMÍN)

Salónní komedie o lásce ve stínu nenávisti.

Vánočně laděný recitál jedinečné české skladatelky, zpěvačky, 
šansoniérky a kytaristky.

Protože každé potěšení něco 
stojí. Pořadatel: Motivace 
a úspěch, s.r.o.

18. 10. od 19:30 hod.
Vstupné: 430 Kč

15. 12. od 19:30 hod.
Vstupné: 350 Kč

22. 11. od 19:00 hod.
Vstupné:   299 Kč

 

4.11.  19:30 
NÁHRADNÍ TERMÍN  

VSTUPENKY ZAKOUPENÉ NA PŮVODNÍ TERMÍNY 26. 3. 2020 
A 20. 10. 2020 ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 

POŘÁDA VIP-ART COMPANY Z.S. 
WWW.VRATISLAVICE101010, WWW.EVSTUPENKA.CZ 

DIVADLO: GEDEONŮV UZEL 
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

KONCERT: DAVID KOLLER
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

Emotivní hra o lásce, mateřství a genialitě.
Pořádá: VIP Art Company.

David Koller se vrací do klubů a přiveze i nové písničky. 

26. 11. od 20:00 hod.
Vstupné: 590 Kč

4. 11. od 19:30 hod.
Vstupné:   430 Kč

Foto: Divadlo VERZE

Foto: Agentura VIP Art Company

Foto: Motivace a úspěch

Foto: JUGI s.r.o.

Foto: Lenka Filipová
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Opět jste se plnou parou opřel do hraní  
a až do konce roku máte nabitý program. 
Po té nucené pauze to pro Vás musí 
být úleva.
Ani jsem netušil, jaká úleva to bude! 
Hlavně jsem ale netušil, jak moc mi bude 
hraní chybět, protože jsem tak dlouhou 
pauzu za posledních 35 let neměl. Docela 
mě to vykolejilo, ale důležité je, že už jsem 
zpátky.
Jak dlouho v kuse jste si tedy nezahrál?
Skoro rok a půl.
Jak jste ten čas využil? Tvořil jste?
Napsal jsem knížku takových střelených 
básniček „Verše potrhlé“. Můj syn Jonáš 
ji ilustroval. Tím jsem splatil autorský dluh, 
který jsem cítil ke svým dětem. Když byly 
malé, hrozně rád jsem jim četl, a tenkrát mi 
podobná knížka, mezi Fimfárem Jana Weri-
cha nebo Trnkovou Zahradou, chyběla. Tak 
teď už existuje, ale děti mi mezitím vyrostly. 
Jsem moc rád, že do toho Jonáš, který je 
senzační komiksový kreslíř, šel. Ty texty 
jsou samy o sobě legrace a on to svými 

ilustracemi ještě posunul dál. Knížka právě 
vychází a její součástí je i audio verze. 
Každou básničku namluvil někdo z mých 
hereckých kamarádů od Marka Ebena 
a Ivanky Chýlkové, přes Marka Taclíka, 
Hynka Čermáka, Jakuba Koháka, Ondřeje 
Sokola a další. Díky tomu, že jsem nemohl 
vystupovat, jsem se také poprvé účastnil 
celé tréninkové a závodní sezóny dcery 
Ester. Zatímco tady nepustili lidi ani na 
běžky, já lyžoval ve Francii, Švýcarsku, 
Rakousku, Itálii, zkrátka úplně všude. 
Takže nakonec jste díky lockdownu 
mohl s dcerou trávit tolik času, kolik 
Vám nejspíš běžný režim, když vystupu-
jete, neumožní…
Normálně ne. Máme ale velkou výhodu 
v tom, že v létě společně vždy jezdíme na 
měsíc a půl do Řecka. Ester tam má ta- 
kové šikovné surfařské místo, kde probíhá 
její kondiční příprava, a já si s sebou beru 
kytary a vymýšlím nové věci. Ester pracuje 
na své fyzičce, a když odpoledne přijde ta 
správná „termika“, za odměnu si pak jdeme 

Po třech letech se do Vratislavic vrátil hitmaker Janek Ledecký.  Tentokrát se svou 
kapelou vystoupil v kostele Nejsvětější Trojice, kde se již posedmé konal tradiční 
koncert na konci léta. Během vystoupení zazněly písničky jako Pěkná, pěkná, pěkná, 
Proklínám nebo Všechno bude fajn, které si s populárním zpěvákem zazpívali i sami 
návštěvníci, a Janek Ledecký tak opět dokázal, že jeho skladby jsou nestárnoucí  
a oblíbené napříč generacemi. 

JANEK LEDECKÝ ROZEZPÍVAL 
VRATISLAVICKÝ KOSTEL

zasurfovat. Trávíme tedy společně skoro celé 
léto. Pak se také vídáme vždy, když nehraji a 
vyjde mi čas. To sice do Vánoc moc nejde,
protože každoročně jedu Vánoční turné, ale
od ledna do března pokaždé nějaké závody
stihnu. Vidět Ester závodit je senzační zážitek, 
a udělám leccos pro to, abych ji viděl.
Míváte o ni strach? Já ho při sledování 
jejích jízd totiž mívám.
Mám, ale je to takový kvalifikovaný strach. 
Hodně totiž vidíme do zákulisí, protože 
jsme u všeho od jejích pěti let. Vím, že je 
skvěle připravená, drží si životosprávu, má 
sebekázeň a kolem sebe senzační tým. 
K závodění má naprosto mimořádný přístup. 
Tím pádem je to nebezpečí poměrně elimino-
vané, přesto je stále přítomné. 
Lenka Filipová mi o Vás jednou řekla, že jste 
prohlásil, že „psaní textů si doslova musíte 
vysedět na zadku.“ Říkal jste ale, že skládáte 
v Řecku, kde hodně surfujete. Jak to tedy je?
Člověk nevydrží surfovat déle než dvě nebo tři 
hodiny, je to fyzicky vážně dost náročné, takže 
zbyde čas i na to sezení na zadku. (smích) 
Některé věci mě samozřejmě napadnou 
okamžitě, ale s těmi texty je to většinou na dýl. 
Když jsem například psal knížku básniček, 
což je daleko volnější disciplína než psaní 
textů, protože nejsem omezený muzikou, 
ale pouze rytmem, který dodržuji vždy, 
a také rýmy, které se snažím najít tak, aby byly 
senzační, nečekané a překvapivé, a i tak mi 
každá z těch básniček zabrala opravdu 
10 – 12 hodin čistého času. S hudbou to je 
jinak, ta buď přijde nebo ne. Po těch letech 
už vím, že nemá cenu na to jakkoliv tlačit, 
ničemu to nepomůže. Kdybych čekal stejně 
jako u textů, jestli něco přijde nebo ne, tak 
bych toho moc nenapsal.
Která část toho tvůrčího procesu Vás baví víc?
Většinou napřed přijde muzika a potom text. 
Teď se mi naopak povedlo, že jsem napsal 
pár textů a teprve pak je zhudebnil. Na pos-
lední desce mi zhudebnil jeden text můj syn 
Jonáš, který je kromě kreslení také senzační 
muzikant. To, co mě baví na muzikálech, je, 
že když narazíte na dobré téma, a například 
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v případě Shakespeara o ně vážně není 
nouze, texty se pak píšou úplně samy. 
Proč jste si vybral právě Shakespeara? 
Máte k němu coby čtenář nějaký zvláštní 
vztah?
Shodou okolností bylo moje první pořádné 
divadelní představení, které jsem viděl 
v Divadle na Vinohradech v prvním ročníku 
na gymnáziu v rámci Klubu mladého 
diváka, Hamlet s Jaromírem Hanzlíkem 
v hlavní roli. Ale v tu dobu jsem již měl 
Shakespeara přečteného z knihovny mých 
rodičů. Ale o to víc jsem si to užil. Já jsem 
ale nikdy neměl ambice psát muzikály. 
Přemluvil mě do toho Martin Kumžák, tak 
jsem to zkusil a začalo mě to hrozně bavit. 
Píšete muzikály, které se hrají i na 
světových scénách, máte několik plati-
nových desek, aktuálně Vám vyšla kníž-
ka. Děláte toho opravdu hodně. Na který 
ze svých úspěchů jste nejvíc pyšný?
Hrozně si vážím toho, že můžu hrát kon-
certy, a že hraji na kytaru i zpívám lépe než 
před dvaceti lety. Chodí víc lidí, a i víc je 
to baví. Navíc můžu do playlistu, který ses-
tavím, vybrat 6 – 7 skladeb, které lidé umí 
nazpaměť, a mezi ně zařadit cokoliv chci, 
a tím pádem představím úplně nové věci. 
Takže si koncerty pokaždé užívám, ty mě 
baví ze všeho, co dělám, úplně nejvíc. 
Ale ruku na srdce, že jsem se stal nej- 
úspěšnějším skladatelem, který převy-
právěl Shakespearova Hamleta hudebně, 
to vůbec nevím, jak se mohlo stát. Jak je 
možné, že kluk ze Žižkova si vezme smo-
king a sedne do první třídy letadla a vysadí 
ho v Tokiu, kde jde na premiéru. To jsou 
věci, které jsou neskutečné. Řeknu Vám 
jednu rodinnou synergii, kterou kdyby-
ste jako scénu zařadila do filmu, tak vám 
ji dramaturg vyhodí, aby to nebylo tak 
přitažené za vlasy. V Koreji, kde Ester 
vyhrála Super G i snowboard, ji vezou 
na slavnostní předávání medailí a v autě, 
kterým ji vezou, mají v televizi puštěný 
hudební kanál, kde zpívají korejští hrobníci: 
„Celý život, kopu si hrob.“ (sloka z muziká-
lu Hamlet, pozn. red.) a Ester si to zpívá 
s nimi, ale česky. Pořadatelé se na ni otočí 
a ptají se: „Ty to znáš?“ „No ano, znám.“ 
„To je vlastně nějaký kluk od vás, že jo?“ 
„Jo jo, ten kluk je od nás.“ (smích) 
Tak takhle to je.

Dětem jste se vážně hodně věnovali 
a podporovali je, dokonce jste je sami 
doma učili. Vidíte na tom přístupu díl 
jejich úspěchu, nebo je to čistě jen 
genetickou výbavou? 
Genetická výbava je daná, pokud se 
nějak nepoškodí a vypadá to, že se nijak 
nepoškodila. (smích) Je také nesmírně za-
jímavé, jak se ty genofondy rodičů úžasně 
promíchají. Faktem je, že jsme se našim 
dětem opravdu věnovali, ale je to tím, že 
jsme se jim věnovat mohli. Samozřejmě 
vím, že to není recept pro každého rodiče. 
Nicméně, pokud rodiče místo toho, aby 
dětem večer přečetli a povídali si s nimi, 
pustí na tabletu nějaké animované pito-
mosti, nemůžou jednak čekat, že mezi nimi 
bude nějaké zásadní pouto, a ani nemůžou 
předpokládat, že se ty děti u toho něco 
naučí. Je úplně něco jiného, když je tam ta 
osobní časová investice.
Není tajemstvím, že vyhledáváte adre- 
nalin. Je nějaká divočina, kterou jste si 
ještě nevyzkoušel a chtěl byste?
S paraglidingem jsem přestal, když jsem 
měl nehodu při natáčení klipu Na ptáky 
jsme krátký. Měl jsem levou ruku tak 
zlámanou, že jsem pak nemohl tři čtvrtě 
roku hrát na kytaru, takže jsem přehodnotil 
preference. Každý rok ale zajedu lepší čas 
na windsurfu. Letos jsem se dostal na 
54,5 km/hod. Těšil jsem se, že dám 
55 km/hod., tak mi ještě kousek chybí, ale 
musím říct, že je to docela fofr.
Do Vratislavic se vracíte po třech letech, 
kdy jste zde vystupoval v rámci Vašeho 
vánočního turné, které je už čtvrt století 
trhákem, čím to je?
To je geniální marketingový plán, který 
ale nikdo nenaplánoval. Prostě se to 
stalo. Jsou to jediné koncerty, na kterých 
hraji kompletně celé album. Na ostatních 
koncertech z každého alba zahraji jeden, 
dva kousky a tady hraji sakumprásk všech 
dvanáct a všichni je znají zpaměti. Když 
jsem se jednou podepisoval po koncertě, 
oslovil mě mladý pár, který seděl ve čtvrté 
řadě a já během koncertu viděl, že 
všechny písničky zpívali úplně zpaměti 
a zajímalo mě, jak je mohou znát, protože 
ty písničky vyšly, když ještě nebyli na světě. 
A oba byli z rodin, kde se v okamžiku, 
kdy maminka začala péct cukroví, vrazil 

Ledecký do přehrávače a vydržel tam celý 
advent, takže ty děti ani neměly šanci tomu 
uniknout. (smích) A teď to mají propojené 
s tou magií a s tím očekáváním. Takže když 
potom vidí na plakátu, že Ledecký přijede 
s vánočním turné, chtějí to vidět na živo. 
Takže se Vám stále rodí nové publikum. 
Nepředpokládám totiž, že by dvacet pět 
let lidé chodili na stejný koncert. 
Tak to se ale pletete. Jediné místo, kde 
hrajeme každý rok, je Praha. Jinde střídáme 
města jednou za dva, tři roky. A pražský 
koncert je vyprodaný dlouho dopředu, 
i když hrajeme dva koncerty. A většina lidí, 
kteří dorazí, jsou stále ti stejní. Vždycky za 
mnou po koncertě přijdou a řeknou mi: 
„Tak a teď pro nás začaly Vánoce.“
A jak to máte Vy z pozice interpreta? 
Baví Vás to stále?
Ano, mě prostě koncertování baví, a i když 
během vánočních koncertů pravidelně 
hrajeme dvanáct věcí, zbytek je každý rok 
jiný. Takže si to užívám. 
Příští rok Vás čeká hned několik 
významných životních i pracovních jubileí. 
Plánujete při té příležitosti něco velkého?
Zatím ne, ale všichni říkají, že bych měl 
něco naplánovat, takže je asi poslechnu. 
(smích)
Na závěr nám prozraďte, co Vás 
v poslední době opravdu potěšilo.
To je naprosto jasné, koncertování. Nikdy 
jsem netušil, jak moc si budu vážit každého 
koncertu a je to tady. To si užívám opravdu 
moc. Zároveň už také dostávám zpětnou 
vazbu na mou novou knížku Verše potrhlé 
a je to tak, jak jsem si myslel. Baví to děti 
a zároveň i dospělé baví ji svým dětem 
číst. Napsal jsem to totiž spíš právě pro 
dospělé. Ale to nikde neříkejte. (smích)

Text: Kateřina Hladíková
Foto: Ota Mrákota
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Vratislavický zpravodaj INFO

VRATISLAVICKÝ
INFOSERVIS

Pravidelně Vás budeme informovat o:
havárie vody, plánovaná odstávka elektřiny, 

zatoulaný pes, černá skládka, ztracené 
dítě…

Zprávy Vám budeme zasílat dle Vašich preferencí 
buď formou sms nebo do aplikace v telefonu. 

Buďte v přímém kontaktu s Vratislavicemi 
a vždy dokonale informovaní. 

Dostávejte informace z Vratislavic
přímo do Vašeho mobilu. 

Registrujte se na 

www.mobilnirozhlas.cz/registrace
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T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH A KAISER 
JOSEF VE VRATISLAVICÍCH 
Amatérští i profesionální sportovci všech věkových kategorií si mohli 
ve Vratislavicích užít závěr běžecké sezóny hned během dvou závodů.  
Ve středu 8. září se více než stovka nadšených běžců zúčastnila 
vratislavického T-Mobile Olympijského běhu, který každoročně vede 
ze zámeckého parku po lesích a polních cestách v úpatí Prosečského 
hřebene. Druhý závod, Kaiser Josef 2021 se uskutečnil v neděli 19. 
září. Tradičního běhu nad vrcholky Vratislavic nad Nisou se zúčastnily 
desítky nadšených běžců. Hlavní pětikilometrový závod odstartoval ve 
Sportovním areálu Na Rozcestí a vedl přes Mojžíšův pramen až pod 
rozhlednu Císařský kámen. Závodilo se ve dvou věkových kategoriích 
a každý účastník získal diplom a dřevěnou medaili s motivem rozhled-
ny. Na své si přišly i děti, které mohly poměřit své síly v kategorii 1 - 6 
let během závodu přímo ve sportovním areálu.

(red)
 

V září se všechny naše fotbalové oddíly zapojily do mistrovských 
soutěží. Už i ti nejmenší z minipřípravky měli svůj první turnaj, který se 
konal v Doubí. Za krásného počasí si kluci zahráli na deseti mini-
hřištích, a okusili tak první zápasy se soupeři. Samozřejmě, že v této 
kategorii se na výsledky nehraje, ale každý měl radost, když si mohl dát 
svůj první gól. Další turnaj se uskutečnil v Rynolticích, kde již předvedli 
kluci více z toho, co postupně natrénovali. Mladší a starší přípravky 
se už utkaly také v několika turnajích včetně toho domácího, který 
se povedl a všichni hráči jsou natěšeni do dalších utkání ve svých 
kategoriích. V žákovských kategoriích si musíme navzájem vypomáhat 
mezi mladšími a staršími žáky z důvodu slabších ročníků 2009, 2008 
a 2007. Právě zde bychom přivítali další posily do našich týmů. Už od 
dorostu hrajeme krajskou soutěž, což nám přináší problémy se za-
jištěním dopravy.  Díky jednomu z rodičů, který nám pravidelně půjčuje 
firemní minibus, a několika dalším s auty, se nám to daří logisticky 
zvládnout. Ve dvou mužských družstvech se už zlepšila tréninková 
účast a postupně nabíráme i nové hráče na doplnění kádru.

Marek Hoffman, TJ Jiskra Vratislavice - fotbal

Zájem o naše kroužky byl letos obrovský, museli jsme posílit tým
a otevřít tři nové skupiny. Moc si vážíme vašeho zájmu a omlouváme se 
těm, na které se nedostalo. Hned ze začátku měsíce čekaly starší žáky 
první závody, času na přípravu nebylo mnoho, ale starší žáci se
s tím poprali a vybojovali krásné 1. místo! Chlapi z jednotky se zúčast-
nili závodu Memoriálu záchranářů z Manhattanu 2021. Dominik Va-
lenta a Jiří Komárek vybojovali úžasné 3. místo. Gratulujeme! Jednotka 
se zúčastnila akce S rodinou do Vesce, kde předvedla zásah
u hořícího auta. 9. října u nás pro rodiče pořádáme kurz 1. pomoci 
dětem.

Nicole Rolantová, SDH Vratislavice n. N.

Vratislavický zpravodajSPORT

ZÁŘÍ U HASIČŮ

TJ JISKRA VRATISLAVICE




