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MILÍ

VRATISLAVIČÁCI,

ÚŘEDNÍ HODINY

před koncem roku jsme se zaměřili na rekonstrukce
komunikací. V ulicích Východní a Prosečská jsme
provedli celoplošnou opravu povrchu. Dílčí opravy
jsme dále provedli v ulicích Souběžná, Za Mlýnem
a Za Tratí. S komunikacemi je spojená bezpečnost,
a proto jsme v ulici Tanvaldská nechali nainstalovat
čtyři radary, které budou hlídat překročení
maximální povolené rychlosti a umí identifikovat
registrační značku vozidla. Do budoucna budou
zařízení propojena s databází Policie ČR.
V rámci jednání rady jsme zaujali negativní stanovisko k projektu „Resort bytových
domů Vratislavice n. N., p. p. č. 1207/2, k. ú. Vratislavice nad Nisou“. Rozumíme tomu,
že rozvoj Vratislavic je nevyhnutelný. Ale chtěli bychom zachovat ráz našeho městského
obvodu. Projekt v této podobě neřeší nedostatek parkovacích míst v této lokalitě a naráží
na nedostatečnou kapacitu příjezdových komunikací v ulicích Náhorní a Nad Školou.
Zvolené řešení je dle našeho názoru velmi nešťastné. Připomínky jsme zaslali na Odbor
územního plánování Magistrátu města Liberec, který bude o celé věci dále rozhodovat.
V nové knihovně a spolkovém centru IGI VRATISLAVICE jsme od listopadu rozběhli ve
spolupráci s Vysokou školou politických a společenských věd v Kutné Hoře akademii
třetího věku pro vratislavické seniory. Ve spolkových místnostech probíhají kurzy na téma
„živá historie“ a „nastartujte svou paměť“. Do budoucna budeme v realizaci vzdělávacích
akcí pokračovat. O vypsaných kurzech Vás budeme včas informovat prostřednictvím
našich informačních kanálů.
Jedním z nových komunikačních kanálů je od prosince také Rádio Vratislavice. Rádio
je v tuto chvíli ve zkušebním provozu, od nového roku bude spuštěn ostrý provoz.
Unikátní projekt bude do budoucna obsahovat aktuality z obce, pozvánky na kulturní
a společenské akce a mnoho dalších informací. Rádio Vratislavice můžete poslouchat
přes mobilní aplikaci, webové stránky na adrese radiovratislavice.cz nebo si ho vyhledat
na webu radia.cz. Na Štědrý den připravujeme pro naše posluchače od 17 hodin pásmo
vánočních písní, které nebude rušeno mluveným slovem.
Již druhým rokem zažíváme Vánoce v podobě, která nás v mnohém limituje, v mnohém
přináší strasti nám nebo našim blízkým. I přesto věřím, že si svátky užijete v klidu,
ve zdraví, obklopeni svými blízkými. A do nového roku si společně přejme, ať se naše
životy vrátí co nejdříve k normálu. Přeji Vám krásné Vánoce.
Váš starosta
Lukáš Pohanka

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

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
pondělí, středa, čtvrtek, pátek a sobota:
9:00 –19:00
úterý: 12:00 –19:00
neděle: zavřeno

KONTAKTY:
adresa:

Městský obvod Liberec
– Vratislavice nad Nisou
Tanvaldská 50
463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 810
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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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.

KONTAKTUJTE NÁS:
E-MAIL
vratislavice@vratislavice.cz

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

FACEBOOK

Vratislavický zpravodaj

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
Zřídili jsme pro Vás nové sociální poradenství v IGI VRATISLAVICE. Dvakrát měsíčně Vám budou k dispozici odborní poradci
ze spolku Déčko Liberec z. s., na které se mohou obrátit ti, kteří
se dostali do nepříznivé životní situace v oblasti rodiny, mezilidských vztahů, pracovního práva; lidé, kteří potřebují pomoc se
sociálními dávkami, v oblasti bydlení, spotřebitelských problémů
a zadluženosti. Občanská poradna bude v provozu každé
sudé pondělí od 10:00 - 16:00 hod. Do poradny je nutné
se předem objednat na tel.: 485 152 070 nebo 775 377 657.
Aktuální termíny poradny jsou 13. prosince a 10. ledna.

Vratislavice nad Nisou

PRACOVNÍ A PROFESNÍ
OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY A SLUŽEB
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
IGI VRATISLAVICE
uzavřeno od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022,
standardní provoz od 3. 1. 2022
INFORMAČNÍ CENTRUM KC VRATISLAVICE 101010
uzavřeno od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022,
standardní provoz od 3. 1. 2022
VRATISLAVICE EXPRES
mimo provoz od 24. 12. 2021 do 2. 1. 2022,
standardní provoz od 3. 1. 2022
SOKOLOVNA A SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ
uzavřeno od 24. 12. do 26. 12. 2021 a od 31. 12. 2021
do 2. 1. 2022, standardní provoz od 3. 1. 2022

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC

Jednou měsíčně vždy v pondělí můžete zdarma navštívit pracovní
a profesní poradnu Centra Kašpar v IGI VRATISLAVICE. Odborní
poradci Vám tentokrát budou k dispozici v pondělí 13. prosince
od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci.
Další termíny poradny jsou 3. ledna a 7. února. Více informací naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

PRÁVNÍ
Nejbližší termín právní poradny je ve středu 15. prosince
od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí předem
objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující termíny
poradny jsou 19. ledna a 16. února.

VRATISLAVICE NAD NISOU

Vám přeje
krásné Vánoce
a v roce 2022
odvahu jít za svými sny
vlastní cestou.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Letošní páté jednání zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo ve středu 10. listopadu
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE
101010. Jednání se zúčastnili všichni zastupitelé. Představitelům obce bylo ke schválení předloženo patnáct
bodů, přičemž hlavním projednávaným materiálem byl
návrh rozpočtu na rok 2022.
Po schválení programu dostali prostor k diskusi přítomní občané, kteří
poděkovali vedení obce za vybudování nové knihovny a spolkového
centra IGI VRATISLAVICE a umístění nového cvičebního prvku ve
fit parku pro seniory. Zároveň požádali, zda by bylo možné zamezit
využívání cvičebních prvků ve fit parku dětmi mladšími čtrnácti let.
V úvodu zasedání byli zastupitelé seznámeni s informacemi finančního
výboru. Dalším bodem programu bylo 4. rozpočtové opatření roku
2021. Hlavním projednávaným materiálem listopadového jednání byl
návrh rozpočtu na rok 2022, který zastupitelstvo schválilo. Dále bylo
odsouhlaseno poskytnutí provozní dotace na rok 2021 pro Koupaliště
Sluníčko, z. s. Zastupitelstvu byl rovněž přestaven operační plán zimní
údržby na nadcházející měsíce. Při projednávání výročních zpráv ZŠ
Vratislavice a vratislavických školek za uplynulý školní rok poděkovala
ředitelka MŠ Lísteček Dana Keltnerová vedení obce za péči a podporu vratislavických dětí. Zástupci Vratislavic následně vzali na vědomí
nařízení Statutárního města Liberec o stání silničních motorových
vozidel na vymezených místních komunikacích. Zastupitelům byl poté
představen obsahový plán činnosti rady a zastupitelstva městského
obvodu na první pololetí roku 2022 a informace kontrolního výboru.
Detailní informace o průběhu zastupitelstva a jak konkrétně hlasovali
jednotliví představitelé obce, naleznete na webových stránkách
www.vratislavice.cz v sekci Orgány městského obvodu/Zastupitelstvo
městského obvodu/Zápisy Zastupitelstva.

Kateřina Hladíková

LÍBÍ SE VÁM VE VRATISLAVICÍCH?
POJĎTE S NÁMI TVOŘIT DOBRÉ
MÍSTO PRO ŽIVOT
Tajemník Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ZAMĚSTNANEC TECHNICKÉHO
STŘEDISKA
Bližší informace najdete na
http://www.vratislavice.cz/volna-pracovni-mista,
na telefonním čísle 482 428 810 nebo
na vratislavice@vratislavice.cz
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ZŘÍDILI JSME PRO VÁS NOVOU
OBČANSKOU PORADNU

Občanská poradna působí v Libereckém kraji již od roku 2002
a je otevřena pro všechny, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Poskytujeme poradenství zejména v oblastech bydlení, rodinného
a pracovního práva, ochrany spotřebitele, dluhové problematiky,
sociální péče a sociálních dávek, občanského soudního řízení apod.
Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Pomáháme při
sepsání podání k soudu, dopisu na úřad, zaměstnavateli či majiteli
bytu, při insolvenci (oddlužení), a to včetně podání insolvenčního
návrhu, radíme i s exekucemi. Do občanské poradny může přijít
každý, kdo má problém, se kterým si neví rady. Vysvětlíme Vám
například, co znamená dopis, který Vám byl doručen od soudu,
jak je možné zjistit, který soudní exekutor vede proti Vám exekuci,
jak je možné bránit se postupu soudního exekutora, pokud jedná
protiprávně. Jak je možné dát výpověď zaměstnavateli a kdy je
možné výpověď dostat. Jaké jsou podmínky rozvodu manželství a jak
se bude rozhodovat o péči o děti, jak je možné požádat o zvýšení
nebo snížení výživného. Jaké jsou podmínky sepsání závěti apod.
Společně s poradcem je možné sepsat a následně prostřednictvím
Déčka Liberec z.s. podat insolvenční návrh. K podávání
insolvenčních návrhů má Občanská poradna potřebnou akreditaci
udělenou ministerstvem spravedlnosti. Občanská poradna ale
nenahrazuje advokátní služby, nemůžeme Vás zastupovat v řízeních
před soudy, ani před orgány veřejné správy.
Občanská poradna sídlí v IGI VRATISLAVICE, Nad školou
342 a je otevřena každé sudé pondělí od 10:00 do 16:00.
Do poradny je potřeba se předem objednat na tel. 485 152
070 nebo 777 323 156. Můžete také využít možnosti objednat
se na telefonickou konzultaci nebo poslat dotaz e-mailem na
poradna@d-os.net.
Ing. Romana Lakomá, Déčko Liberec z. s.

SANITÁRNÍ DEN NA ÚŘADU
V pátek 31. prosince bude Úřad Městského obvodu Liberec –
Vratislavice nad Nisou z důvodu sanitárního dne pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení!
Vedení obce
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NESOUHLASÍME S PREZENTOVANOU
VÝSTAVBOU BYTOVÝCH DOMŮ
V LOKALITĚ NÁHORNÍ

Autor vizualizace: Project A plus

Rada městského obvodu vydala na svém zasedání dne 25. 10.
2021 nesouhlasné stanovisko k projektu „Resort bytových domů
Vratislavice n. N., p. p. č. 1207/2, k. ú. Vratislavice nad Nisou“
v podobě, jak nám byl prezentován. Vratislavice se rozrůstají, a proto
zde v dlouhodobém horizontu bude vznikat další zástavba. V tomto
případě se navíc jedná o aktivity soukromého investora, takže jsou
naše pravomoci omezené. Ale i tak nám není rozvoj této lokality
lhostejný. K tomuto konkrétnímu projektu máme hned několik výhrad.

Jedná se zejména o:
- nesoulad s novým územním plánem (nejsou
dodrženy výškové limity dle nového ÚP, není
dodržena předepsaná podoba tzv. zahradního
města, studie není zpracována autorizovaným
architektem)

Nesouhlasné stanovisko jsme zaslali na Odbor územního plánování
Magistrátu města Liberec, který bude mít v této věci poslední slovo.
Vedení obce

- nevhodně zvolené urbanistické řešení
- nedostatečná kapacita komunikací
(Náhorní, Nad Školou)
- nedostačující počet parkovacích ploch
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VRATISLAVICE MAJÍ
SVÉ RÁDIO

Na Štědrý den připravujeme pro
naše posluchače od 17 hodin pásmo
vánočních písní, které nebude
rušeno mluveným slovem. S Radiem
Vratislavice si tak můžete zpříjemnit
chvíle sváteční pohody.

Zahájili jsme testovací provoz radiovratislavice.cz,
které pro Vás začne naplno vysílat od 3. ledna 2022.
V nonstop vysílání nového internetového Rádia
Vratislavice se můžete těšit nejen na skvělou hudbu,
ale i aktuální informační servis z naší obce a blízkého
regionu, rozhovory se známými osobnostmi nebo
pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce,
a to celé bez rušivých reklamních bloků. Posluchači se
zároveň včas dozví informace o aktuálních nouzových
stavech, poruchách nebo odstávkách. Moderátorkou
našeho unikátního obecního rádia bude bývalá hlavní
zpravodajka RCL Věra Baumgartnerová. Rádio Vratislavice
můžete poslouchat přes mobilní aplikaci, webové stránky
Vratislavic na odkazu radiovratislavice.cz nebo si ho
vyhledat na webu radia.cz. Vratislavické rádio bude také
pravidelně naladěno v IGI VRATISLAVICE, Sokolovně,
Sportovním areálu Na Rozcestí, ale například
i v restauraci Zámecká konírna.
Vedení obce

JAK POSLOUCHAT
NA POČÍTAČI
Aplikaci radia.cz
pro mobilní
zařízení
stáhnete na
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PRAVIDELNÁ PÉČE O STROMY
V NAŠICH PARCÍCH

Pravidelně monitorujeme stav stromů v našich
parcích. Abychom jej dokázali lépe posoudit
a odhalit i skrytá poškození, objednali jsme
nejmodernější přístrojovou diagnostiku stromů
za pomoci akustické tomografie. Výsledky
ukázaly, že bude nutné pokácet celkem 5 stromů.
Zámecký park ve Vratislavicích má dlouhou
historii, jeho založení se datuje do roku 1900.
Z tohoto období jsou také některé nejstarší
stromy. Jejich pokácení je s ohledem na
bezpečnost nutností. Jejich náhrada novými
stromky je potom přirozeným koloběhem.
Abychom zásahy v zámeckém parku provedli
co nejcitlivěji a se vší odborností, požádali jsme
o pomoc zahradního architekta Ferdinanda
Lefflera, který s námi spolupracoval již na jiných
projektech. Se svým týmem pro nás připravuje
koncepci obnovy stromů a doplnění další
výsadby tak, aby byl náš zámecký park ještě
krásnější a abychom ho zachovali v dobré kondici
i pro budoucí generace.
Vedení obce
Foto: R. Drbohlav
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SPUSTILI JSME NOVÉ
WEBOVÉ STRÁNKY
IGI VRATISLAVICE
Protože se toho v nové knihovně a spolkovém centru
IGI VRATISLAVICE děje opravdu hodně, připravili jsme
pro Vás moderní přehledné webové stránky, kde snadno
dohledáte veškeré potřebné informace. V provozu jsou od
poloviny listopadu na adrese www.igivratislavice.cz.

Občané zde snadno najdou základní informace o centru samotném
a spolcích, které zde působí, ale také program akcí, fotografie
interiéru, provozní dobu knihovny a knihovní katalog nebo důležité
kontakty. Další výhodou nových webových stránek je, že je můžete
prohlížet i v mobilních telefonech nebo tabletech.
Vedení obce

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY PRO VEŘEJNOST
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

9:00 - 19:00

12:00 - 19:00

9:00 - 19:00

9:00 - 19:00

9:00 - 19:00

9:00 - 19:00

Zavřeno

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 – ZAVŘENO
Tel.: 487 070 147, 773 584 381, email: knihovna@igivratislavice.cz
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V IGI VRATISLAVICE JSME
ZAHÁJILI KURZY AKADEMIE
TŘETÍHO VĚKU
Ve spolupráci s Vysokou školou politických a společenských věd
v Kutné Hoře jsme pro naše seniory připravili sérii vzdělávacích
kurzů v rámci Akademie třetího věku, která odstartovala v úterý
9. listopadu. Aktuálně jsme otevřeli dva kurzy, s tématy „živá
historie“ a „nastartujte svou paměť“. Všem dvaadvaceti účastníkům

přejeme mnoho nových poznatků a těšíme se na předávání
závěrečných diplomů v polovině února 2022. Do budoucna
připravujeme další zajímavé kurzy, o jejichž konání budeme
zájemce včas informovat na stránkách Vratislavického zpravodaje,
na webu vratislavice.cz a igivratislavice.cz.
Vedení obce
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DALŠÍ VRATISLAVICKÉ SILNICE
MAJÍ NOVÝ POVRCH
V průběhu října a listopadu jsme pracovali na rekonstrukcích vratislavických komunikací a opravách výtluků. Celoplošnou opravu jsme provedli
v části Východní ulice a v Prosečské ulici u železničního přejezdu
u křižovatky s Dlouhomosteckou a na dalším úseku u mostu k Vratislavické
kyselce. Opravili jsme také povrch komunikací v ulicích Souběžná a Za
Mlýnem a aktuálně dokončujeme náročnou rekonstrukci v ulici Za Tratí,
kde došlo k propadům komunikace a s ním i krajnice, a proto jsme zde
museli zahájit opravu havarijního stavu silnice a stabilizaci svahových ploch.
Rekonstrukce by zde měla být dokončena nejdéle do poloviny prosince.
I nadále budeme pokračovat v opravách výtluků.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

VÝCHODNÍ PO OPRAVĚ

OPRAVILI JSME LAMPY
V ZÁMECKÉM PARKU
Lampy veřejného osvětlení v zámeckém parku byly již na hranici životnosti, elektroinstalace ve stožárech veřejného osvětlení nebyla ve vyhovujícím stavu, a proto jsme zde řešili časté poruchy. Tuto situaci jsme
se rozhodli vyřešit jejich generální opravou. Zvolili jsme výrazně levnější
variantu, než by byl nákup nových. Všech čtrnáct lamp jsme kompletně
opravili. Byla provedena výměna elektroinstalace a světelných bodů
a zároveň došlo k renovaci kovových sloupů. Ty jsme následně ošetřili
nátěrem v antracitové barvě.

SOUBĚŽNÁ PO OPRAVĚ

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

PROSEČSKÁ PO OPRAVĚ

ZA MLÝNEM PO OPRAVĚ
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TAKÉ LETOS SE MŮŽETE TĚŠIT
NA LYŽAŘSKÉ TRATĚ
Jako každou zimu plánujeme i letos na loukách za sídlištěm
a hřbitovem připravit tři běžecké okruhy. Dvě tratě v délce zhruba
5 km opět doplní i trasy pro pěší. Pro snazší orientaci bude vše
označeno informačními cedulkami. I letos chceme pro výkonnější
sportovce připravit třetí okruh na louce nad parkovištěm u koupaliště Sluníčko, který měří zhruba 1,5 km a kvůli stoupání je ze všech
tras tou nejnáročnější. Abychom mohli stopy upravit, jsou potřeba
příznivé sněhové podmínky, minimálně 20 cm sněhu. Pokud vydrží
nízké teploty a bude dostatek sněhu, chceme upravit lyžařské tratě
také na loukách v blízkosti Mojžíšova pramene. Aktuální informace
o stavu běžeckých tras naleznete na webových stránkách
www.vratislavice.cz a na FB Vratislavice nad Nisou.
Vedení obce

POVOLENOU RYCHLOST HLÍDAJÍ
V TANVLADSKÉ ULICI NOVÉ RADARY
Z důvodu častého nedodržování maximální dovolené rychlosti na
Tanvaldské ulici jsme nechali v blízkosti školy, tramvajové zastávky,
zdravotního střediska, pošty a školky nainstalovat čtyři nové radary.
Ty od konce října kontrolují překročení povolené rychlosti v obou
směrech při průjezdu Tanvaldskou ulicí. Radary nejen změří aktuální
rychlost, ale zároveň vyfotí SPZ vozidla, které povolenou rychlost na
daném úseku překročí.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

OPĚT ZAJIŠŤUJEME ODVOZ
VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ
Každoročně pro občany Vratislavic zajišťujeme svoz vánočních
stromečků, aby sami nemuseli složitě řešit jejich likvidaci. Pracovníci
vratislavického technického střediska začnou s odklízením stromků
bezprostředně po vánočních svátcích a svoz bude pokračovat
během celého ledna. V čase, kdy neprovádí zimní údržbu, budou
průběžně projíždět celými Vratislavicemi a stromy odvážet. 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

PROVEDLI JSME KONTROLU
TECHNICKÉHO STAVU ROZHLEDNY
NA CÍSAŘSKÉM KAMENI
Ve Vratislavicích pravidelně provádíme kontroly veškerého občanského vybavení včetně veřejných staveb. Dva roky po kolaudaci
prošla v listopadu důkladnou bezpečnostní revizí i rozhledna na
Císařském kameni. Realizátor stavby Pila Martinice zkontrolovala
pochozí lávky, schody a podesty. Dále prohlédla případná poškození
a upevnila všechny spoje.
Vedení obce
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DÁRKOVÉ reklamní
předměty
Kolekce 2021/2022

Dárkový set knihy
Vratislavice nad Nisou Díl 1-4
Původní cena: 756 Kč
Zvýhodněná cena: 599 Kč

12

Tričko
dámské / pánské / unisex
Batoh (vak)
cena: 149 Kč

Kšiltovka
s výšivkou

cena: 120 Kč
cena: 149 Kč

Hrníček
I love Vratislavice
cena: 49 Kč

Mikina
dámská / pánská / unisex

Šňůrka na krk
ke klíčům
cena: 60 Kč

cena: 399 Kč

Softshellová bunda
dámská / pánská
cena: 699 Kč

Polokošile
dámská / pánská / unisex

Kolekce

cena: 199 Kč

Kšiltovka s výšivkou
cena: 149 Kč

Polokošile
dětská
cena: 79 Kč

Tričko
dámské / pánské
UNISEX

Deštník na holi

cena: 180 Kč
cena: 149 Kč

Batoh (vak)

Hrnek

Vratislavice nad Nisou iI., III., IV díl
cena: 199 Kč

cena: 120 Kč

cena: 99 Kč

Vratislavice nad Nisou
i. díl
cena: 150 Kč

Pásek ke klíčům

Obrázková kronika
cena: 95 Kč

cena: 15 Kč

Šňůrka na krk
ke klíčům

reflexní páska
na ruku

cena: 60 Kč

cena: 20 Kč

Prezentační předměty jsou k zakoupení v Informačním centru
VRATISLAVICE, Nad Školou 1675, Liberec 30.
vánoční OTEVÍRACÍ DOBA:
Po 20. 12.
Út 21. 12.
St 22. 12.

7:30 - 11:00
7:30 - 11:00
7:30 - 11:00

12:00 - 17:00
12:00 - 16:00
12:00 - 17:00

V termínu 23. 12. – 2. 1. bude IC uzavřeno.

Vratislavický zpravodaj OBEC

VYČISTILI JSME PRŮTOK POD
MOSTEM V DLOUHOMOSTECKÉ ULICI
V rámci protipovodňových opatření jsme vyčistili nahromaděné větve
a nepořádek pod mostem v Dlouhomostecké ulici, abychom uvolnili
koryto řeky. Samotný most je v majetku Krajské správy silnic a koryto
řeky naopak spadá pod Povodí Labe, přesto jsme na své náklady
odstranili vše, co by bránilo průtoku vody v případě zvednutí hladiny řeky,
aby zanesení koryta nezpůsobilo její vylití do zahrad přilehlých domů.
Vedení obce

PARK NOVÉ VRATISLAVICE SE
NA ZIMU UZAVŘE
V zimním období od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022 nebude areál Parku Nové
Vratislavice přístupný veřejnosti. Tento čas využijeme na potřebné opravy
a údržbu parku. Ve Vratislavicích ale máme řadu dalších veřejných parků,
kde mohou lidé aktivně trávit volný čas.
Vedení obce

CHRAŇTE SVOU BEZPEČNOST
POMOCÍ REFLEXNÍCH PRVKŮ
Pracovníci vratislavického technického střediska v minulých letech
během zimní údržby zaregistrovali několik neoznačených chodců.
Na základě jejich negativních zkušeností proto připomínáme
občanům, že chodci mají povinnost nosit reflexní prvek, když
se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po kraji vozovky
nebo v místě bez dosahu veřejného osvětlení. Vidět a být viděn je
základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, a reflexní doplněk tak
může zabránit vážným nehodám. Proto bychom doporučili jejich
používání i v obci.
(red)

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

16

SPOLEČNOST

Vratislavický zpravodaj

TRADICE VE ŠKOLCE – SVÁTEK
SVATÉHO MARTINA
DEN JABLEK V MŠ LÍSTEČEK
Na konci října jsme v MŠ Tanvaldská a MŠ Poštovní společně oslavili
"svátek jablek". Celým tímto projektovým dnem nás na každém kroku
provázela jablíčka. Paní učitelky si pro děti připravily malé dílničky, kde
si děti mohly vyzkoušet např. tvoření razítek z jablek, modelování jeho
kulatého tvaru z plastelíny, loupání a strouhání. Paní kuchařky zase pro
děti připravily jablečnou ochutnávku, kde mimo jiné nechyběl jablečný
mošt či sušené křížaly. Proběhla také "soutěž" o nejchutnější jablko.
Ze všech nám nejvíce chutnalo jablíčko odrůdy GALA. Celý tento
slavnostní podzimní den jsme zakončili báječnou svačinkou v podobě
voňavého jablečného štrůdlu, který si děti samy vlastnoručně uválely,
naplnily a paní kuchařka ho upekla. Všem se nám tento sváteční den
moc líbil a už teď se těšíme na další podobné akce.
Kolektiv mateřské školy Lísteček

V naší mateřské škole Lísteček jsme se zaměřili na české tradice. Jedna
z nich je i svátek svatého Martina. Celý týden jsme prožívali různé aktivity, které se k němu vztahují. Podle legendy o podkovách jsme „pekli“
svatomartinské rohlíčky, ty dětské byly z moduritu, ale ty od paní kuchařky
voněly a chutnaly naprosto skvěle. Svatomartinské víno jsme nepili, ale
z hroznového vína jsme vymačkali šťávu a vyrobili z ní džus. Husu jsme
si ve školce neupekli, ale za to ji vyrobili pomocí papíru a malířské pásky.
Užili jsme si u toho šmodrchání spoustu legrace. V den D, ve čtvrtek
11. 11., jsme přišli oblečeni do bílého, to abychom popohnali Martina na
bílém koni. Děti přeci sníh milují a už se na něj těší. A jak jedna z pranostik říká: „Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.“ Příběh o svatém
Martinovi jsme si zahráli, a moc dobře si pamatujeme, že pomoc druhému
v nouzi není projev slabosti, ale odvahy.
Děti a kolektiv MŠ Lísteček, středisko Donská

LÍSTEČEK V ZAUHLOVAČCE
STRAŠIDELNÁ ŠKOLKA
Kde je v provozu nějaká strašidelná školka? Ááá, na Sídlišti. Ale žádný
strach, to jen ve školce proběhly akce halloweenského typu. Nechyběly nápadité masky, soutěže, hod balónkem na obrovitou dýni, odvážná návštěva „zakletého zámku“. Pro ty, co mají pro strach uděláno,
nechyběla cesta „bažinou“. Nakonec dobroty a veselení – to si všechny statečné děti z MŠ Sídliště užily se svými učitelkami v prvním týdnu
v listopadu. A protože to bylo „bezva“, tak zase za rok, protože: „Dýně,
támhle, dýně tady, vydlabané mají hlavy. My se duchů nebojíme, dýně
pěkně rozsvítíme!“
Soňa Dittrichová, učitelka MŠ Sídliště

Po celý listopad měly předškolní děti možnost navštívit nově vzniklou
dílnu pro veřejnost ve vratislavické „Zauhlovačce“, kde si pod dohledem
zkušených lektorek mohly vyzkoušet různá nářadí, které je pro práci v dílně typické. Děti zatloukaly hřebíky, šroubovaly elektrickým šroubovákem,
řezaly ruční pilkou, vrtaly stolním vrtákem a viděly i práci s elektrickou
pilou. Během doby strávené v dílně měly děti možnost vytvořit si libovolné
z následujících výrobků: hrací kostku, náhrdelník, který si musely samy
uříznout pilkou, náhrdelník z menších kostek nebo obrázek z koberce.
Práce v dílně děti velmi zaujala. Nejen proto, že si hotové výrobky mohly
odnést, ale i proto, že práce s nářadím je docela dřina, a o to víc si hotových výrobků váží. Děkujeme všem ze Zauhlovačky!
Všichni z mateřské školy Lísteček
17
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DĚTI HRAJÍ DĚTEM

OLYMPIÁDA INFORMATIKY 2021
Ve druhém listopadovém týdnu žáci 5. - 7. ročníků naší školy bojovali
v online testu Bobřík informatiky. Soutěž je cílena na běžného bystrého
žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky s informatickými otázkami a problémy, a že informatika není totéž, co ovládání
počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení,
algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Celkem se olympiády zúčastnilo 215 žáků, všichni úspěšní (nad 120
bodů, max. 192 bodů) dostali pamětní list, vítězové jednotlivých kategorií
kvalitní 16 GB flash disk a sladkou odměnu od vedení školy. Všechny
úspěšné výsledky (nad 120 bodů) naleznete na www.zs.vratislavice.cz.
Gratulujeme a přejeme další úspěchy v oblasti informatiky!

Listopadové pondělní dopoledne ožily vratislavické „desítky“
autorským divadlem v provedení školního dramatického kroužku.
Představení „Kabinet“ s příznačným názvem pro školní prostředí,
shlédly děti ze 4.B a 4.C. Autorkou scénáře je Tereza Livorová,
žákyně 7.B. Ráda bych touto cestou poděkovala všem účinkujícím za vytrvalost a fakt, že dokázali dovést rozdělanou práci do
cíle, žákům za milé pozornosti, kterými obdarovali herce a také
zástupcům z řad úřadu za dobrou spolupráci.
Mgr. Jana Zástěrová

Mgr. Jan Kvapil

SVATOMARTINSKÉ DOPOLEDNE
Ve čtvrtek 11. listopadu přijel do prvních tříd a 3.A Martin na bílém koni.
U příležitosti tohoto dne prvňáčci, oblečeni celí v bílém, počítali husy,
skládali písmenka z rohlíčků, a nakonec vyrobili i toho koně.
Mgr. Zuzana Vraná
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2.12.

Malujeme, stříháme, lepíme

7.12.

Mikuláš

9.12.

Tvoříme a vyrábíme

14.12.

Pečeme perníčky

16.12.

Zpíváme koledy + vánoční příběh

2.12.

Grilování

9.12.

Setkání u stromečku
RC Mozaika, tel. 731 411 798, mozaika.rc@gmail.com
IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30
@JB.MOZAIKA

JB.VRATA www.jbvratislavice.com
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JUBILANTI
LISTOPAD 2021
75 let

Ludmila Balharová

ZÁJEZD PO STOPÁCH NAŠICH DĚJIN
Jistě se nenajde mnoho těch, kteří by neznali pověsti z raných období
našich dějin. Začínají bájným výstupem praotce Čecha na horu Říp,
odkud sledoval zemi oplývající medem a strdím, a kterou prohlásil za
zemi zaslíbenou pro naše předky a následující generace včetně té
naší. Naši senioři si na třetí pokus (kvůli coronaviru) vybrali oblast, které
právě hora Říp vévodí, za svůj poslední letošní autobusový zájezd.
Své poznávání jsme započali v obci Rovné, která leží na úpatí hory
a je výchozím bodem pro výstup na její vrchol v nadmořské výšce
461 metrů. Někteří zdatnější se na vrchol vypravili. Po strmé a náročné
cestě si prohlédli rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Víc shlédnout nešlo, neboť od dob praotce Čecha lesní porost víc jak zmohutněl a přílišnému
rozhlížení do kraje brání. Ještě štěstí, že při cestě na vrchol jsou vyhlídky
na Mělník, České středohoří a dál na okolí Prahy. Ti, kterým se zdál
výstup na vrchol příliš náročný, mezitím navštívili nedalekou Roudnici nad Labem s nádherným historickým náměstím, kterému vévodí
Lobkowický barokní zámek, kde lze v jeho zámeckém vinařství ochutnat či zakoupit známá roudnická vína. Od hory Říp jsme se přesunuli
společně do Veltrus, kde jsme se prošli zámeckým parkem a daňčí
oborou. Z vlastního zámku jsme mohli prohlédnout pouze exteriéry,
neboť vnitřní expozice již byly zazimovány. Poslední zastávkou našeho
zájezdu bylo město Mělník, kterému vévodí kostel sv. Petra a Pavla,
stojící na vrcholu kopce tyčícím se nad soutokem Labe a Vltavy. Prošli
jsme si historické centrum města zejména jeho Městskou památkovou
zónu. Zastavili se na vyhlídce nad soutokem řek, odkud je také výhled
na horu Říp, zámek Mělník, Ludmilinu vinici a spoustu dalších hezkých
míst. Návrat domů byl znamením, že letošní zájezdová sezona končí, ale
také, že už se všichni těšíme na sezonu příští, zejména pak na hezké
společné zážitky.
Za spolek Antonín Ročňák

80 let

Jaroslav Fiala
Antonín Kottnauer

90 let

František Urban
Bohumil Hájek
Vilemína Levá

85 let

Věra Zelenková

TURISTICKÉ AKCE
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
8. 12. 2021
ODJEZD 13:06

Zastávka č. X11, Prosečské Jezule
vedoucí pan Hauptman, náročnost 2

15. 12. 2021
ODJEZD 10:28

ČD Liberec, Děčín – adventní trhy
vedoucí pan Ročňák, náročnost 1

22. 12. 2021
SRAZ 13:00

Lidové sady, Strážní buk – U potůčku
vedoucí pan Janků, náročnost 1

Zastávka č. X11, Jablonec nad Nisou
5. 1. Zveme
2021 Vás ve čtvrtek
9. prosince od 17:00 hodin
vedoucí pan Vitto, náročnost 1
ODJEZD 13:06
do kaple Vzkříšení na vánoční koncert České Vánoce
Uvedené časy a místa odjezdu jsou pouze informativní. V případě
v podání pěveckého souboru Aurea Rosa.
jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní Milenu Vanišovou
na tel.: 736 638 290.
(red)

Hana Weinzettelová

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 3. 1. 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 sadu čtyř knih o Vratislavicích nad Nisou. Výherce budeme
bezprostředně po slosování kontaktovat a informovat o možnosti
převzetí ceny. Těšíme se na Vaše odpovědi! Ze správných odpovědí
na listopadovou otázku jsme vylosovali paní Hanu Beránkovou, která
poznala detail zámečku na historickém koberci umístěném
v IGI VRATISLAVICE a vyhrála vstupenky na mezinárodní filmový festival
(red)
Snow film fest. Gratulujeme!
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VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

LISTOPAD

VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ

LIPO NATÁČEL SVŮJ NOVÝ KLIP
V IGI VRATISLAVICE
Od vydání písničky "Ležím v tvé blízkosti" uplynulo už téměř deset
let a liberecký rapper Lipo se pro své fanoušky rozhodl natočit její
live verzi. K natáčení svého videoklipu si vybral unikátní prostory
nové vratislavické knihovny. Již brzy se tedy můžete těšit na záběry
z IGI VRATISLAVICE na kanálu YouTube.

Umění vnímat architekturu pro děti a rodiče, Michael Třeštík
Jak přemýšlet o architektuře pro laiky i znalce od deseti do sta let.
Albert Einstein kdysi řekl: „Pokud to neumíš jednoduše vysvětlit,
tak tomu dostatečně nerozumíš.“ Michael Třeštík se v architektuře
skutečně vyzná, a proto dovede jednoduše i s nadhledem vysvětlit
její historické, stylové a technické souvislosti – od Stonehenge až
po moderní stavby. Radí, jak o architektuře přemýšlet, čeho si na
ní všímat, o čem pochybovat a nad čím žasnout. A svým osobitým
pohledem zaujme jak děti, tak více či méně poučené dospělé.
Klub divných dětí, Petra Soukupová
Desetiletá Mila má ráda zvířata — zvlášť hmyz a ze všeho nejvíc
pavouky. Taky se umí „ztratit ze světa“. Když se na něco soustředí,
všechno ostatní pro ni přestane existovat. Petr chodí do čtvrté třídy,
ale vypadá na prvňáka. Umí skvěle kreslit a v noci nemůže spát. Bojí
se totiž tmy nebo spíš toho, co se v ní skrývá. A když už usne, zdají
se mu hrozné sny. Katka nemá žádné kamarády, připadá si tlustá
a ošklivá. Bojí se mluvit s lidmi a šťastná je jenom tehdy, když si čte.
Franta má nemocné nohy a musí chodit o berlích. Je naštvaný na
své postižení a bývá na lidi zlý. Baví se natáčením videí na YouTube,
kterými rád provokuje ostatní. Tihle čtyři se náhodou potkají. Na
začátku nejsou ani přátelé, spíš divné děti, co spolu tráví čas. Pak
ale společně zažijí něco, na co se nezapomíná.
Takový normální den, Will Carver
Jedné noci se na mostě setká devět lidí. Nikdy v životě se neviděli.
Všichni se společně rozběhnou a skočí. Svědkem sebevraždy je
několik cestujících z kolemjedoucího vlaku. Mezi nimi jsou i dva lidé,
kteří také brzy skoncují se životem... jen o tom ještě neví. Policie se
usilovně snaží odhalit toho, kdo sebevrahy vybírá. Jak ale zastavit
kult, když člověk ani neví, že je jeho členem?

PROGRAM

knihovnice

16/12/19:30
Filmový klub: PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU O MILONI
ČEPELKOVI V IGI VRATISLAVICE

Vstupné: 100 Kč

Společnost Kitl podpořila natáčení dokumentárního filmu o Miloni
Čepelkovi „Štace“. Na unikátní projekci nového filmu pak pozvala
tvůrce dokumentu a jeho hlavního aktéra do IGI VRAITSLAVICE,
kde si zážitek nenechali ujít ani zaměstnanci firmy Kitl a pozvaní hosté.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
NAJDETE NA NOVÉM WEBU
Připravili jsme pro Vás přehledné webové stránky
www.igivratislavice.cz, kde snadno dohledáte program akcí
a veškeré další potřebné informace o centru samotném a spolcích,
které zde působí, fotografie interiéru nebo důležité kontakty.
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Foto: Bioscop

V hlavních rolích romantické komedie hrají: Richard Krajčo, Jaroslav
Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer a Elizaveta Maximová.

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE

PRO RODIČE S DĚTMI: MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA

Vratislavický zpravodaj

DIVADLO: SYLVIE

5. 12. od 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 hod.

Mikulášský balíček: 150 Kč

Mikuláš se svojí družinou letos opět dorazí do Vratislavic a přinese
dětem bohatou nadílku, kterou najdou v Mikulášském balíčku.

Foto ag. Familie

18. 1. od 19:30 hod.

KONCERT: JAKUB DĚKAN BAND - KŘEST CD

Vstupné: 390 Kč v předprodeji
490 Kč na místě

Netradiční romantická komedie o tom, že láska je jenom jedna.
Pořádá: Agentura Familie.

DIVADLO: JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

10. 12. od 19:30 hod.
Vstupné: 330 Kč

Foto: Jakub Děkan

Křest nového CD „A jak se máš ty?“, support Niko + Marcell.
Pořádá: RedHead music.

KONCERT: LENKA FILIPOVÁ VÁNOČNÍ KONCERT
Foto: Lenka Filipová

14. 2. od 19:30 hod.

Vstupné: 390 Kč v předprodeji
450 Kč na místě

Foto: T. Třeštík

Jiří Langmajer a Adéla Gondíková ve francouzské komedii.
Jedná se o náhradní termín, vstupenky zakoupené na původní
termíny 6. 5. 2020, 9. 11. 2020 a 8. 2. 2021 zůstávají v platnosti, případně je možné je vracet do 16. 12. 2021.
UPOZORNĚNÍ:
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 bude Informační centrum Vratislavice uzavřeno (v tuto dobu nebude provozována ani služba
Vratislavice expres). Děkujeme za pochopení.

15. 12. od 19:30 hod.
Vstupné: 350 Kč

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

Za tým pracovníků vratislavických kulturních zařízení Vám
krásné a pohodové Vánoce přeje
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení
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SPORT

Vratislavický zpravodaj

POSLEDNÍ LETOŠNÍ SOUTĚŽ HASIČŮ
O víkendu u nás proběhla poslední soutěž tohoto roku, a to O předvánočního kapra, kterou pořádá OSH Liberec. Soutěží se v požárním
útoku na sucho a je to vždy velká legrace. Výherce si pak loví z kádě
kapra. Pozor, není to jen tak, nemá k tomu žádné pomůcky a musí
mu stačit jen ruce. Za Vratislavice letos běželo pouze družstvo mužů,
ženské družstvo je lehce indisponováno (děti a nemoci). Příští rok se
snad již sejdeme a závodní vozík opět roztlačíme. Gratulujeme vítězům
a všem, co se zúčastnili a děkujeme OSH Liberec za důvěru, že akci
pořádají u nás. Doufejme, že nás opatření opět neomezí jako minulý
rok, protože pro děti ještě chystáme pár akcí. Přejeme všem krásné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví a letos i hodně tolerance.
Za SDH Vratislavice n. / N. Nicole Rolantová

Otevřeno každý den
Hala míčových sportů
Celoroční provoz

www.sportparkliberec.cz

MAESTRO-MOTION
SE TANEČNĚ VZDĚLÁVÁ
Každý rok na podzim pořádáme víkendové taneční workshopy pro
naše tanečníky. Zveme si ty nejlepší lektory a tanečníky a užíváme si
společné chvíle. Chceme, abychom své taneční schopnosti posouvali dál, a proto na sobě neustále pracujeme. Ale tanec není jen
o dřině, ale i zábavě, kultuře a o komunitě, a proto pořádáme každým
rokem Vánoční párty, kde natočíme i náš tradiční Vánoční klip, na
který se pak můžete těšit a shlédnout ho na YouTube nebo instagramu. Budeme tancovat, bavit se a trávit čas společně, a tím uzavřeme
další krásný rok 2021. Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce
a hodně zdraví a odpočinku.
Eunika Rucká
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