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MILÍ

VRATISLAVIČÁCI,
úvodem mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do nového roku 2022. Ať máte
vždy odvahu jít si za svými sny vlastní cestou.
Od ledna jsme do své správy převzali vratislavický
domov seniorů. Provozování tohoto zařízení
doplňuje aktivity, které ve Vratislavicích zajišťujeme
v ostatních oblastech. Na chod a kvalitu služeb
budeme mít přímý vliv a budeme moci pružně
reagovat. Se zaměstnanci jsem se byl osobně
seznámit a mám radost z toho, že se stali členy naší vratislavické rodiny.
Pro seniory jsme připravili řadu akcí v nově vzniklé Knihovně a spolkovém centru IGI
VRATISLAVICE. Od listopadu minulého roku zde funguje akademie třetího věku.
I v letošním roce budeme její chod podporovat a ve spolupráci s Vysokou školou
politických a společenských věd v Kutné Hoře jsme připravili další lákavá témata. V IGI
VRATISLAVICE vznikne od 3. února také pravidelný klub pro seniory. Každý čtvrtek od
14 do 18 hodin zde budou mít dříve narození vyhrazený prostor pro setkávání a aktivní
trávení volného času.
Jak jste si již možná všimli, opět nám svítí vratislavický kostel. Osvětlení, které vyhořelo
po červencovém zásahu bleskem, jsme nechali opravit. Bohužel i na tento prodejní artikl
se v současné době vztahují dlouhé dodací lhůty, tak jsme si na dokončení prací museli
počkat. Ale vše dobře dopadlo, a navíc nám náklady na opravu plně uhradí pojistka,
kterou máme právě pro tyto případy uzavřenou.
V současné chvíli usilovně pracujeme na řadě dalších projektů, které jsme si na tento rok
předsevzali. Jako již tradičně jsou naše plány velmi ambiciózní. Chceme například vytvořit
zahradu s herními prvky u mateřské školy na Nové Rudě, zlepšit bezpečnost komunikace
Nad Školou v úseku mezi pivovarem a hřbitovem, opravit fasádu některých vratislavických
budov, rozšířit možnosti našeho sportovního areálu VAPARK nebo pečovat o naše parky
a rozšiřovat zeleň. Není toho málo. Tak nám drže palce, ať se nám to vše podaří.
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INFO

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 10. a 24. ledna.

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

Vratislavický zpravodaj

POZVÁNKA
NA PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se koná 9. února 2022 od 17 hod.
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

(red)

PŘIVÍTALI JSME NAŠE MALÉ
OBČÁNKY
Za přítomnosti rodičů a nejbližších příbuzných proběhlo
ve čtvrtek 9. prosince v obřadní síni vratislavické radnice
slavnostní vítání občánků, které svým vystoupením zpestřily děti
z mateřské školy Lísteček. Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka
popřál všem novým občánkům pevné zdraví, mnoho radostných
okamžiků v prvních měsících života a krásné prožití vánočních
svátků.
Vedení obce

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 3. ledna
od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci.
Další termíny poradny jsou 7. února a 7. března. Více informací
naleznete na www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

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

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
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DOMOV SENIORŮ JE NOVĚ VE SPRÁVĚ VRATISLAVIC
Od 1. ledna jsme převzali do správy vratislavický domov seniorů.
Naší snahou je, aby fungoval stejně dobře jako doposud.
Provozování tohoto zařízení doplňuje aktivity, které ve Vratislavicích
zajišťujeme v jiných oblastech. Nyní máme k domovu kratší cestu
a můžeme tak efektivně a rychle řešit jeho záležitosti. Domov
seniorů Vratislavice poskytuje dvě služby s celkovou kapacitou
97 lůžek. Pracuje zde 72 zaměstnanců, z toho 48 je v přímé péči
(ošetřovatelky, zdravotní sestřičky a další). Naším dlouhodobým
cílem je udržet vysoký standard služeb a dále domov rozvíjet ve
všech oblastech. Těšíme se na úspěšnou spolupráci.
Vedení obce
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VRATISLAVICKÝ KOSTEL
OPĚT SVÍTÍ

VÁNOČNÍ STROMEK ROZZÁŘILA
NOVÁ SVĚTLA

Těší nás, že se ještě před vánočními svátky podařilo znovu
nasvítit kostel Nejsvětější Trojice. Kostel nebyl nasvícen od
července, kdy do něj uhodil při bouřce blesk, a vyhořela zde
elektroinstalace i všechna světla a zdroje. Dlouho jsme čekali na
dodání nových svítidel, která nebyla na trhu, protože celosvětově
vázly dodávky elektronických součástek. Náklady na výměnu
světel plně pokryla pojistka.

Nový světelný řetěz v délce 1 100 m s jedenácti tisíci LED
diodami a dvanácti různými efekty svícení od letoška zdobí
vratislavický vánoční strom, který je již tradičně umístěn v atriu
Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Úchvatně nasvícený
stromek tak doplňuje světelnou výzdobu v centru Vratislavic,
kterou každoročně pro Vaše potěšení rozšiřujeme.
Vedení obce

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

DOKONČILI JSME NÁROČNOU OPRAVU KOMUNIKACE ZA TRATÍ

PŘED

U komunikace v ulici Za Tratí se začal bortit svah a hrozilo, že se
silnice utrhne. Protože se propadala krajnice i část komunikace,
nemohly do ulice Za Tratí vjíždět popelářské vozy ani vozidla zimní

PO

údržby. Museli jsme proto ještě před zimou silnici kompletně
opravit. Náročnou rekonstrukci jsme dokončili v polovině prosince.
Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru
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skvělá hudba nonstop a bez reklam
zprávy z Vratislavic a okolí
tipy na výlety
pozvánky na kulturní akce v KC VRATISLAVICE 101010 a našem regionu
knižní novinky v IGI VRATISLAVICE
informace o aktuálním počasí
polední menu restaurace Zámecká konírna
rozhovory se známými osobnostmi

JAK POSLOUCHAT
NA POČÍTAČI
Aplikaci radia.cz
pro mobilní
zařízení
stáhnete na

www.radiovratislavice.cz
www.radia.cz

Své tipy do vysílání můžete posílat emailem na radio@vratislavice.cz.
Máte-li doma rádio, které umožňuje příjem internetového vysílání, a nevíte si rady, jak
Rádio Vratislavice naladit, napište nám na radio@vratislavice. cz, ideálně nám sdělte
značku a model přijímače a my se pokusíme Vám poradit.
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STAROSTA DĚTEM ZPŘÍJEMNIL ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA
Každoročně před Vánoci navštěvuje starosta Lukáš Pohanka
všechny vratislavické mateřské školy, aby s dětmi strávil slavnostní
adventní chvíle a popovídal si s nimi o blížících se svátcích. Také
letos zavítal mezi ty nejmenší Vratislavičáky a popřál jim krásné

Vánoce a bohatého Ježíška. A aby dětem zpestřil čekání na dárky,
nadělil každému z více než dvou set čtyřiceti dětí dárkový balíček
s vystřihovánkou a vánočním balením čajových sušenek.
(red)
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POTOMCI
RODINY GINZKEY
NAVŠTÍVILI
VRATISLAVICE

Flavia Winger a Christopher Schmidt – Ginzkey přijali naše pozvání a na konci října přijeli
do Vratislavic, aby se zúčastnili slavnostního otevření IGI VRATISLAVICE. Potomkům
významného vratislavického rodáka Ignaze Ginzkeye, po kterém jsme novou knihovnu
a spolkové centrum pojmenovali, jsme připravili pestrý program. Navštívili Kulturní
centrum VRATISLAVICE 101010, jejich rodinnou hrobku na vratislavickém hřbitově, prošli
se se zástupci obce zámeckým parkem a součástí prohlídky Vratislavic byla i návštěva
zauhlovací a vodárenské věže. Zde je provedla Jitka Jakubičková ze spolku AvantgArt,
který o tuto státem chráněnou kulturní památku pečuje. Velký zájem obou vzbudila také
architektonickými cenami ověnčená budova MŠ Lísteček v Donské ulici, kterou jim
představila ředitelka školky Dana Keltnerová. Flavia Winger a Christopher Schmidt –
Ginzkey završili svou návštěvu Vratislavic ve čtvrtek 28. října, kdy se zúčastnili slavnostního
otevření IGI VRATISLAVICE a odhalení sochy s podobiznou jejich předka.
Vedení obce
Foto: J. Appeltauer
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IGNAZ GINZKEY
* 25. 6. 1819 † 3. 5. 1876

O RODINNÉ HISTORII A DOJMECH Z NÁVŠTĚVY MÍSTA, KDE
ODKAZ RODINY GINZKEY PŘETRVÁVÁ I PO TÉMĚŘ DVOU
STOLETÍCH, NÁM BĚHEM SVÉ NÁVŠTĚVY VYPRÁVĚLI FLAVIA
WINGER A CHRISTOPHER SCHMIDT – GINZKEY, KTEŘÍ DO
VRATISLAVIC PŘIJELI Z VÍDNĚ.
Kolikátou jste generací rodu Ignaze
Ginzkeye?
F: Já jsem již pátou generací jeho rodiny.
CH: Já jsem jeho prapravnuk, resp. čtvrtá
generace.
Setkáváte se pravidelně s ostatními
potomky rodu Ginzkey?
F: Spíš zřídka, tedy samozřejmě kromě
mých přímých tet (sester mého otce) a mých
bratranců.
CH: Ano, scházíme se s potomky rodiny
Ginzkey pravidelně.
Kde všude široká rodina Ginzkey žije?
CH: Rodina Ginzkey je dnes po celé
Evropě! Ve Švýcarsku, Francii, Rakousku.
Větev rodiny Mallmann žije ve Švýcarsku,
Německu, Itálii, Španělsku a Argentině.
Navštívili jste Vratislavice už někdy
dříve? A jak se Vám zde líbí?
F: Ne, má návštěva v říjnu byla mou první
a moc se mi zde líbilo. Ta cesta ve mně
probudila velký zájem o historii rodiny
z otcovy strany a tím, že se nyní toto místo
pro mě stalo hmatatelnější, mohu s mým
otcem vést rozhovory o Vratislavicích z úplně
nového pohledu. Pro mě je to krásný pocit
vědět, kde můj dědeček strávil dětství a mládí.
CH: Vratislavice jsem navštívil již několikrát!
Má návštěva v říjnu 2021 na otevření
IGI VRATISLAVICE byla už mou pátou
návštěvou obce. Poprvé jsem do Vratislavic
přijel už v roce 1983 za odlišné politické

situace než dnes, hodiny strávené na tomto
místě byly obestřeny těžkými pocity. Po
revoluci v roce 1989 následovaly další
návštěvy, tehdy už byly zážitky z Vratislavic
naštěstí jiné.
Toto místo je historií rodiny Ginzkey, historií,
kterou mi jako dítěti vyprávěli. A jak to
u vyprávění bývá, nesouhlasí představy
s realitou. Při každé návštěvě vypadá tato
realita jinak... Vyprávění a představy se mísí
s měnící se realitou v místě. Být na tomto
místě coby čtvrtá generace je o pozorování,
pochopení, ale nejsou to vlastní vzpomínky.
Ale i tak je tato historie součástí mého já!
Jaké máte dojmy z toho, že nové kulturní a společenské centrum nese Vaše
rodinné jméno?
F: Je to definitivně pocit zvědavosti,
protože až díky pozvánce na otevření IGI
VRATISLAVICE jsem zjistila, že je Ignaz
Ginzkey můj praprapradědeček. Jméno
Ginzkey pro mě tedy až nyní získalo skutečný
význam a blízkost.
CH: Pojmenování kulturního
a společenského centra IGI VRATISLAVICE
pociťuji jako projev respektu k historii ve
všeobecném slova smyslu a k historii rodiny
Ginzkey samotné. Na jedné straně je to
projev úcty k historii, na straně druhé je to
současně projev plný respektu, že sama
budova, která se má stát zprostředkovatelem
kultury, je svou konstitucí zprostředkovatelem

• významný podnikatel, který ve
Vratislavicích založil věhlasnou továrnu
na koberce a deky
• byl spoluzakladatelem vratislavického
pivovaru, vedl libereckou pobočku
obchodní a živnostenské komory
a značně se angažoval i v občanském
životě:
• nechal zřídit domy pro své
zaměstnance
• založil nemocenskou pokladnu
• zasadil se o vybudování silnice
z Vratislavic do Vesce a Rochlice
• významně finančně podpořil výstavbu
školy
• prosadil zřízení pošty a na vlastní
náklady ji vybavil telegrafem

Odkaz rodiny Ginzkey:
• továrna
• vodárenská a zauhlovací věž
• Dům Marta
• zdravotní středisko
• hřbitov
• zámeček
• zámecký park
• zámecká konírna

historie. Odkazuje na naše předky. Přenáším
myšlenky mého dědečka, pradědečka a prapradědečka a jsem rád, že mám tu možnost
vidět IGI VRATISLAVICE jako znamení
historie, znamení nového dialogu a smím jej
společně s vámi ve Vratislavicích, ve smyslu
zakladatelů Ginzkey, nést dál.
Text: Kateřina Hladíková
Foto: J. Appeltauer
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V IGI VRATISLAVICE SÍDLÍ RODINNÉ CENTRUM MOZAIKA
Rádi bychom vám představili činnost Rodinného centra Mozaika
a pozvali vás na některou z našich akcí. Rodinné centrum provozuje
Jednota bratrská ve Vratislavicích již dvanáctým rokem. Za tuto dobu
prošly centrem stovky rodičů i dětí z Vratislavic a blízkého okolí
a z mnohých se stali přátelé. Naším mottem je „Fandíme rodině!“
Věříme, že podpora rodiny je v této době obzvlášť důležitá a bez
dobrých rodinných vztahů nemůže existovat dobrá společnost.
Rodinám nabízíme přátelské prostředí, kde mohou navazovat nové
vztahy, setkávat se s lidmi i napříč generacemi, předávat si zkušenosti
a vzájemně si pomáhat. Program připravujeme pro všechny věkové
kategorie. Nejmenším dětem a jejich rodičům je určen dopolední
čas mateřského centra Kamínek. Ve středu se schází maminky
s miminky a dětmi do 2 let, v úterý a ve čtvrtek rodiče se staršími
dětmi. Společně si hrají, malují, tvoří, vaří, zpívají, cvičí a poznávají svět.
Maminky povzbuzujeme do nelehkého, ale krásného úkolu výchovy
dětí. Na pomoc si proto občas zveme odborníky v oblasti výchovy,
laktační poradkyni nebo fyzioterapeutku. Předškolní děti mají jednou
týdně v pondělí možnost rozvíjet svou samostatnost a tvořivost
v kroužku pro předškoláky Cik Cak. Tátové s dětmi se pravidelně
schází při svých „chlapských" aktivitách, jako jsou již tradiční
drakiáda a vlaštovkiáda, pletení pomlázek, Rej světlušek, sportovní
a další akční aktivity. Říkají si Tátaboys. K nedílné součásti rodinného
centra patří čtvrteční Sousedská setkávání, která navštěvují lidé
předseniorského a seniorského věku, kteří nechtějí být sami a chtějí
si přijít popovídat, něco nového se naučit nebo si procvičit paměť.
Jednou za čas zařazujeme do programu tvořivé dílny pro maminky,

burzy dětského oblečení, o prázdninách pak výlety, Zahradní slavnost
nebo několikadenní výjezd rodičů s dětmi do Jizerských hor. Rodinám
v případě zájmu poskytujeme individuální rodinné poradenství. Ve
spolupráci s našimi partnery, kterými jsou Maják o.p.s. nebo Asociace
rodinných center Comeniana, nabízíme zprostředkování odborné pomoci z oblasti výchovy, zdraví a rodinného života. Srdečně vás zveme
do rodinného centra, které nyní nově sídlí v krásných prostorách IGI
VRATISLAVICE. Městskému obvodu Vratislavice jsme vděční za
veškerou podporu činnosti centra a skvělou spolu- práci. Více o nás
najdete také na www.jbvratislavice.com nebo na FB.
Petra Michelová
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DOUFÁME, ŽE LETOS BUDEME
MOCI USPOŘÁDAT PLES
Pro naše občany bychom chtěli po roční odmlce opět uspořádat
oblíbený balonkový ples. Na pátek 25. února máme vše připraveno.
Již tradičně by návštěvníkům plesu k tanci zahrál Big ´O´ Band
Marka Ottla a naše pozvání předběžně přijal také zpěvák David
Kraus. Musíme ale respektovat vládní nařízení v souvislosti s epidemií onemocnění Covid 19, proto vyčkáváme na aktuální opatření
týkající se hromadných kulturních akcí, která budou platit v únoru.
Prodej vstupenek bychom případně zahájili v první polovině února.
Zájemce budeme včas informovat na stránkách zpravodaje, webu
Vratislavic nebo FB profilu obce.
Vedení obce

ROZSVÍTILI JSME STROM
V MŠ LÍSTEČEK
Společně s dětmi z mateřské školy Lísteček jsme rozsvítili vánoční
stromeček. Od 8. prosince tak svítí na zahradě před budovou školky
ve Východní ulici. Pro děti ze všech našich „Lístečků“ donesl starosta
Vratislavic Lukáš Pohanka betlémské světlo. To mělo symbolicky spojit všechny „Lístečky“ dohromady v čase, kdy se společně na jednom
místě potkat nemohly.
Vedení obce

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
DOBRÉ RADY
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE
liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

11

Vratislavický zpravodaj SPOLEČNOST

KLOBOUKOVÝ DEN
V listopadu si 5. ročníky zpestřily výuku. Děti si z domova přinesly
různé druhy klobouků, dozvěděly se něco o historii klobouků
a etiketě, plnily různé úkoly z českého jazyka, matematiky
a hudební výchovy, které se týkaly klobouků. Na závěr si všichni
vyrobili a krásně vyzdobili svůj vlastní cylindr.
Děti a učitelky 5. tříd

PLANETÁRIUM VE ŠKOLE
Když nemůžeme do planetária, planetárium přijelo k nám do školy. V úterý
14. prosince se žáci 6. tříd zúčastnili zeměpisného programu zaměřeného
na téma „Neuvěřitelný vesmír“. Do naší školy přijel kvalifikovaný lektor
z oblasti astronomie, který v tělocvičně sestavil výbornou didaktickou
pomůcku – mobilní planetárium. Jedná se o digitální přístroj v podobě
kupole, pomocí kterého se žáci mohli vydat na cestu do dalekého vesmíru,
naší galaxie, sluneční soustavy a na povrch jednotlivých planet. Žákům
bylo promítnuto zajímavé video doplněné komentářem lektora. Při projekci
se navíc leželo, díky čemuž jsme měli zážitek z projekce ještě umocněný.
Hlavním cílem programu bylo ve výuce zeměpisu zábavnou a hravou
formou popularizovat vzdělání v oblasti astronomie a tajemného vesmíru.
Mgr. Markéta Pacltová

MUZEUM OD SKLEPA PO PŮDU
Děti z 5.C a 5.D se vydaly do Severočeského muzea v Liberci.
V rámci akce "Muzeum od sklepa po půdu" viděly místa, kam se
obyčejný návštěvník hned tak nedostane. Prošly se po střechách,
vklouzly do tajemných chodeb, a nakonec si zahrály na starodávné hudební nástroje. Program si všechny děti moc užily.
Děti 5.C a D a jejich třídní učitelky

PROJEKT PTAČÍ BUDKY
Aktuálně s žáky tvoříme velký projekt, kde kompletně stavíme ptačí
budky, které následně rozmístíme po okolí Liberce. Tvoří celý druhý
stupeň (9 tříd) a po dokončení budeme mít cca 40 výtvorů. Práce je
rozvržena do několika hodin a kroků - vytvoření projektu, nákres projektu,
naměření materiálu, řez materiálu, obrábění, nátěr a finální stavba. Každá
skupinka na závěr vybere jednoho jedince, který budku upevní ve svém
okolí.
Jakub Hřebík

MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE
V pátek 3. prosince navštívil žáky na prvním stupni Mikuláš se
svým doprovodem - anděly a čerty. Například prvňáčci se učili
v čertovské třídě. Přidělovali čertům správné příklady do pytle,
skládali puzzle a rozdělovali čertům slova podle slabik. Tam
si mikulášská skupina poslechla básničky i písničky, zlobivé
postrašili čerti, a nakonec všechny odměnili andílci.
Barbora Blažková
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
V MATEŘSKÉ ŠKOLE SÍDLIŠTĚ

14. 2. 2022 I 17.30 — 19.30

v HOME CREDIT ARENĚ

V minulých letech mateřská škola pořádala v adventním čase pro
rodiče s dětmi společně strávené odpoledne s koledami, básničkami,
tanečky a společným tvořením. Ze známých důvodů již ale druhým
rokem na tato předvánoční posezení nedošlo. To ovšem neznamená,
že v budově školky nepanuje čilý ruch, který ve třídách předznamenává
pilný nácvik vánočních kulturních představení pro rodiče – vánočních
besídek. Po mateřské škole zní koledy a zpěv dětí a z každé třídy se
line vůně perníčků a cukroví. To už se všichni chystáme a těšíme na
společnou oslavu příchodu Vánoc. Díky „WhatsAppovým“ skupinám,
které jsme společně vytvořili, umožňujeme rodičům detailně, a i opakovaně s úsměvem pozorovat vystoupení svých ratolestí alespoň touto
cestou. Nechceme přece dětem brát možnost předvést svým rodinám,
co vše již v mateřské škole zvládly, čemu všemu se od začátku roku
naučily. Věříme, že se v dalším školním roce již skutečně setkáme
a prožijeme společně tu kouzelnou atmosféru vánočních dnů.
Kolektiv mateřské školy Sídliště

PODĚKOVÁNÍ ZA MARY’S
MEALS BAZÁREK
Ve vratislavické farnosti se ve dnech 20. - 21.10. uskutečnil dobročinný bazárek, jehož celý výtěžek 23 817 Kč byl věnován organizaci
MARY’S MEALS. Tím jsme společně přispěli k nasycení 52 dětí
v nejchudších zemích světa v místě jejich vzdělávání na celý školní rok!
Všem štědrým dárcům ze srdce děkujeme a těšíme se na další setkání.
Vstupenky zakoupíte pouze online přes
partneři akce

sportparkliberec.cz

Za organizátory Lenka Mártonová
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PROGRAM

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

13/1/19:30
Filmový klub: RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI
Vstupné: 100 Kč

Foto: Zentropa Productions

Černá dánská komedie o nevyzpytatelnosti vesmíru. Nevhodné
mládeži do 15 let. Komedie / Drama / Thriller, Dánsko, 2020, 116 min.

27/1/19:30
Kino: KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Vstupné: 100 Kč

Cyklistka: Osud poslední baronky, Jana Poncarová
Osud poslední šlechtičny z rodu Battaglia. Od autorky bestselleru
Podbrdské ženy. Být vzornou manželkou: takový osud měl čekat
Blanku ze šlechtického rodu Battaglia. Její dobrodružná povaha jí
však velela jinak. Z divokého děvčete vyrostla sebevědomá žena,
která na kole zcestovala kus světa. Své stáří Blanka pak tráví
v chátrajícím rodném zámečku v jihočeských Bratronicích. Sleduje,
jak známý svět kolem ní mizí. Až díky studentce žurnalistiky Kláře
ožívají vzpomínky na Blančin dávný pestrý život – i na její osudovou
lásku, po které jí zůstal jen nikdy nepřečtený dopis.
Veronika Žilková: Dělte dvěma, Petr Macek
Populární herečka i životem ostřílená žena a matka se u příležitosti 60. narozenin ohlíží za svým životem a kariérou. „Říkám si, jaký
návod na život si čtenář asi odnese, pokud bude čerpat z mých
vzpomínek. Jak se párkrát rozvést? Jak zvládat malé miminko, a přitom stihnout být nevěrný? Jak se vypořádat s pocitem nechtěného
dítěte a s výchovou hraničící s krutostí? Doma mě učili – s nikým
nespi! Slavná Irena Kačírková mi radila – vyspi se s každým, ať máš
na co vzpomínat! Sama nevím, který návod je lepší…“ říká spisovateli a publicistovi Petrovi Mackovi v nejrozsáhlejší a nejintimnější
životní zpovědi, ve které se nevyhýbá ani nejcitlivějším tématům
a doposud nevyřčeným tajemstvím.
Dostaňte mě odsud!, Andy McNab, Phil Earle
Danny je obyčejný kluk z obyčejného města. Má spoustu kamarádů,
maminku a otravného staršího bratra Dylana. A taky má rád nebezpečí. Když se ve škole dozví, že by měli se třídou odjet na super
výlet do divočiny, je nadšený! Bude šplhat po horách, jezdit
v kajaku, spát ve stanu… Jenže problémy na sebe nenechají dlouho
čekat. Bez signálu se Danny těžko dozví, jak postavit stan. A kde je
v něm vypínač? Jahodové mléko neteče jen tak z tetrapacku? Kde je
toaletní papír? Jak se řídí kajak na zdivočelé řece? A proč musel jet
na výlet i otravný Dyl? Dynamický příběh plný akce a mnoha zvratů
pro čtenáře od 8 do 11 let, v němž nechybí humor i napětí.

Foto: Logline Production

Nová česká komedie s detektivní zápletkou rozvíjející teorii o vztazích
mužů a žen. Komedie / Drama, Česko, 2021, 90 min.

30/1/10:00
Pohádka: CROODSOVI - NOVÝ VĚK
Vstupné: 50 Kč
Nejslavnější pravěká rodina se vrací v americkém rodinném animáku.
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy, USA,
2020, 95 min.
Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení
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Anketa dětí o nejoblíbenější knihu SUK - čteme všichni
Zapojte se do ANKETY DĚTÍ O NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHU ceny
SUK - čteme všichni! Do konce února mohou děti hlasovat
o nejoblíbenější knihu roku 2021! Od letošního roku pro jakoukoli
knihu, kterou v předchozím roce přečetly. Není nutné, aby byla
v daném roce vydaná! Hlasovat je možno v naší knihovně, kde jsou
připraveny hlasovací lístky, dále elektronicky na adrese:
https://www.npmk.cz/form/cena-suk-cteme-vsichni-kategorie.
Hlasovací lístky je možné zaslat i poštou na adresu Pedagogická
knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1, 110 00.
Formuláře ke stažení zde: https://www.npmk.cz/kni.../sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni. Ze zaslaných hlasů SUK vylosuje
50 respondentů, kteří obdrží knihu.
knihovnice

KULTURNÍ CENTRUM VÁS ZVE
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DIVADLO: SYLVIE

POHÁDKA: PRINCEZNA ČOKOLÁDA

18. 1. od 19:30 hod.

Vstupné: 390 Kč v předprodeji
490 Kč na místě

Foto ag. Familie

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

DIVADLO: JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

24. 4. od 10:00 hod.
Vstupné: 50 Kč

Foto: archiv Dobře naladěné divadlo

Dobře naladěné divadlo s pohádkou o princezně, která má ráda
sladké.

DIVADLO: PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
(NÁHRADNÍ TERMÍN)

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.
2. 6. od 19:30 hod.

POHÁDKA: O BROUČKOVI

Vstupné: 430 Kč

Foto: VIP Art Company

Komedie o mnohdy neuvěřitelných vztazích mezi lidmi.
Pořádá: VIP Art Company. Náhradní termín za 12. 12. 2021,
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

27. 3. od 10.00 hod.
Vstupné: 50 Kč

Foto: archiv Sváťovo dividlo

Klasická loutková pohádka Sváťova dividla pro nejmenší na motivy
příběhů Jana Karafiáta.
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JUBILANTI
LISTOPAD 2021
75 let
Josef Tuček

PROSINEC 2021
70 let

Eva Drechslerová
Miluše Neprašová

75 let

Jitka Huberová
Pavel Pánek
Milena Bělinová
Jiří Rozínek
Josef Vágner

80 let

Jiří Richter

90 let

Jaroslav Mlejnek

91 let

Alenka Fotrová

TURISTICKÉ AKCE

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
V listopadu loňského roku jsme otevřeli první dva kurzy vratislavické
Akademie třetího věku v IGI VRATISLAVICE. Aktuálních kurzů „Živá
historie“ a „Nastartujete svou paměť“ se dohromady pravidelně
účastní přes 20 aktivních posluchačů. Slavnostní předávání absolventských osvědčení je plánováno na polovinu února.
V roce 2022 připravujeme
Od začátku března otevřeme nové kurzy. V jarním bloku jsme pro vás
připravili kurzy:

Nastartujte svou paměť
Přijďte se přesvědčit, že Vaše paměť se může neustále rozvíjet a lze
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ
ji trénovat. Ukážeme Vám, jak si zapamatovat jména, tváře, nákupní
seznam, telefonní čísla, pamatovat si schůzky i bez diáře, jak se rychle
12. 1. 2022
ČD Liberec, Jablonec – Proseč – Vratislavice
ODJEZD 11:35
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2
a snadno stále učit novým věcem. Kurzem Vás provede Mgr. Petra
Hirtlová, PhD., členka České společnosti pro trénování paměti a moz19. 1. 2022
ČSAD Liberec, Výpřež – Karlov
ODJEZD 13:15
vedoucí paní Ondrová, náročnost 2
kový jogging. Pracuje jako ředitelka Centra celoživotního vzdělávání na
26. 1. 2022
Lidové sady Liberec, Lesní koupaliště – Ruprechtice Vysoké škole politických a společenských věd v Kutné Hoře.
SRAZ 13:00

vedoucí pan Janků, náročnost 2

2. 2. 2022
ODJEZD 13:30

MHD Fügnerova č. 16, Františkov – Ostašov
vedoucí paní Hovorková, náročnost 2

9. 2. 2022
SRAZ 13:00

X11 U Lomu, Okolo liberecké přehrady
vedoucí paní Pokorná, 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

V IGI VRATISLAVICE ZAČNE FUNGOVAT
KLUB PRO SENIORY
Seniorský klub Vratislavice nabízí přátelské a bezpečné prostředí
k setkávání a nenáročnému cvičení mysli. Od 3. února se v klubu
spolkového centra IGI VRATISLAVICE budou scházet muži i ženy
k přátelským posezením se zpěvem, karetním a jiným společenským
hrám. Návštěvníci klubu zde mohou pořádat oslavy svých životních
jubileí, posezení u příležitosti vánočních nebo velikonočních svátků.
V klubu je k dispozici dataprojektor s připojením k počítači se zvukovou
soustavou pro pohodlné promítání klipů, fotografií nebo pouštění hudby.
Plánujeme pravidelné čtenářské besedy, řemeslné nebo vzdělávací
aktivity a také promítání filmů v kinosále IGI VRATISLAVICE.
Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

Sedm trpaslíků: nejmenší státy Evropy
Kurz provede účastníky nejmenšími státy Evropy, seznámí je s historií, geografií, kulturou i politikou v těchto zajímavých a inspirativních
zemích. V případě příznivé epidemiologické může být součástí kurzu
exkurze. Lektorem kurzu je doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD., vystudoval
politologii, hospodářské dějiny a pedagogiku na Univerzitě Karlově
v Praze a Univerzitě Komenského v Bratislavě. Je docentem v oboru
politologie, za své kvalifikační práce obdržel Mimořádnou cenu rektora
UK za příspěvek k budování právního státu a prestižní Bolzanovu cenu.
Kurzy „Nastartujte svou paměť“ a „Sedm trpaslíků: nejmenší státy
Evropy“ probíhají paralelně v termínech 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4.,
26. 4., 10. 5., 24. 5.
Každá přednáška trvá 3 vyučovací hodiny (tj. 135 minut + 15 minut
přestávka). Celý kurz je rozdělen do sedmi přednášek, celkový rozsah kurzu je 21 vyučovacích hodin. Slavnostní předávání absolventských osvědčení proběhne pro oba kurzy společně 24. 5. 2022.
Od 13. září 2022 připravujeme další kurzy s následujícími tématy:
Nastartujte svou paměť - pokračování, Psychologie.
Jak se přihlásit?
Účastníkem se lze stát po přihlášení prostřednictvím formuláře
dostupného na webu vratislavice.cz v sekci Kultura a vzdělávání
/ Akademie třetího věku. S přihláškou Vám ochotně poradíme i osobně přímo na informačním centru VRATISLAVICE.
Těšíme se na Vás v Akademii třetího věku ve Vratislavicích nad Nisou.
Lukáš Kajínek, vedoucí odboru kultury, školství a sportu
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OTEVÍRÁME VEŘEJNOU
DÍLNU ZAUHLOVAČKY
Spolek AvantgArt, který už šest let pečuje o zauhlovací a vodárenskou
věž v areálu Intexu, otevřel vedle věže veřejnou řemeslnou dílnu
s Re-use centrem. Dílna měla původně sloužit jako prostor pro dílčí
opravy věže a jako sklad nářadí. Dnes sem ale můžete zavítat na
řemeslný kurz, zbavit se zde nechtěného dřevěného nábytku nebo
navštívit zajímavou přednášku. Dílna Zauhlovačky je tak jedinečným
prostorem pro setkávání, kde můžete aktivně strávit třeba celý den,
a ještě k tomu získat mnoho užitečných informací.

RE-USE CENTRUM U ZAUHLOVAČKY
Možná už vás někdy napadla myšlenka, že máte doma nábytek,
který vy sami už nechcete, ale někomu jinému by mohl ještě dobře
posloužit. Možná už vás také napadlo, že by vaši skříňku, stůl
nebo židli stačilo malinko opravit a může sloužit vesele dál svému
účelu. Nebo už vás také napadlo, že byste ten rám obrazu nebo
stoličku z předsíně rádi opravili, ale nemáte potřebné nářadí nebo
zkušenosti. To všechno, a ještě mnohem více lze vyřešit v nové
Dílně Zauhlovačky. V Re-use centru u věže můžete předat drobný
dřevěný nábytek či částečně čalouněný, který už nepotřebujete, ale
jinému může ještě dobře posloužit. Nábytek nemusí být jako nový, ale
zároveň by neměl být v úplném rozkladu. Pokud ho lze ještě opravit,
můžete nám zaslat jeho fotografii na náš email: avantgart@email.cz
a my se Vám ozveme, zda můžeme nabízený nábytek přijmout. Náš
spolek AvantgArt se ho pokusí opravit a prodat novému zájemci.
Prodejem darovaného nábytku získávají dobrovolníci prostředky na
provoz dílny.

ŘEMESLA PRO VŠECHNY
Už dnes je spolek AvantgArt známý svými originálními řemeslnými
kurzy, během kterých si můžete opravit vlastní kus nábytku,
očalounit sedák židle nebo zrestaurovat skříňku po babičce. Kurzy
spolek pořádá každý měsíc a zájemci zde mohou pod vedením
zkušených lektorů opravovat nejen vlastní, ale i spolkový nábytek,
který dobrovolníci poté prodávají a sbírají tak finance na svůj chod.
Spolek se snaží šířit povědomí o řemeslech jako takových i mezi
dětmi. Ve spolupráci s obcí mohly během listopadu a prosince děti
z Vratislavických mateřských školek navštívit polytechnický program,
během kterého si vyzkoušely práci s nejrůznějšími nástroji, dozvěděly
se o nových metodách, které zabraňují plýtvání a díky lektorům, kteří
studovali také umělecké obory, se dozvěděly vše o možnostech
propojení řemesel a umění.

SDÍLENÁ ŘEMESLNÁ DÍLNA VE VRATISLAVICÍCH
Dílna spolku AvantgArt může sloužit opravdu každému. Třeba i těm,
kteří vědí, jak si svůj nábytek opravit, ale nemají na to vhodný prostor.
Dobrovolníci otevírají dílnu v pravidelně se opakujících termínech, kdy
sem za poplatek může přijít ten, kdo chce využít pouze prostor a nářadí
a celý den pracovat na svém kusu nábytku. Všechny listopadové pátky
tak obyvatelé mohli díky podpoře obce využít Dílnu Zauhlovačky za
symbolický poplatek. V prostoru dílny lze uspořádat i přednášku nebo
prezentaci.

PODPOŘTE DOBROVOLNÍKY
Nákupem spolkem opraveného nábytku, darováním řemeslného kurzu
nebo sdílením příspěvků na sociálních sítích Zauhlovačky můžete
podpořit dobrovolníky, kteří ve Vratislavicích vybudovali unikátní
řemeslnou dílnu. Pokud budou aktivity spolku i nadále podporovány,
můžeme se jednou těšit i na pravidelné otevírání Zauhlovačky. Spolek
by zde rád vybudoval tematicky zaměřené muzeum, unikátní prostor
pro pravidelné kulturní akce a bude-li dostatek financí, mohla by zde
vzniknout i vyhlídková plošina, která poskytne rozhled do širokého
okolí v centru Vratislavic. Více informací najdete na webu zauhlovacka.
cz a na stejnojmenných sociálních sítích. Právě tady pak také najdete
nejnovější termíny kurzů a dalších událostí, které spolek pořádá v Dílně
Zauhlovačky.
Text a foto: Miroslav Prousek
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VRATISLAVICE EXPRES
Služba pro všechny občany Vratislavic nad Nisou, kteří jsou
starší 60 let nebo jsou držiteli ZTP nebo ZTP/P.

A dále i pro děti do 7 let s doprovodem dospělé osoby.

Odvezeme Vás

k lékaři

do nemocnice

na úřad

na rehabilitaci

na poštu

na nákup potravin

Vratislavice nad Nisou – 10 Kč/osoba/cesta
Liberec nebo Jablonec nad Nisou – 20 Kč/osoba/cesta
Rezervace v pracovních dnech od 8:30 – 11:00 a 12:00 – 13:00 hodin.
Služba Vratislavice Expres je provozována v pracovních dnech
od 6:30 – 14:30 hodin.
Od ledna jezdíme na nákup každý den v 8 a 12 hodin.
Preferujeme okolní prodejny. Rezervujte si svůj přesný čas!

773 584 374
www.vratislavice.cz
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...tvoříme pro vás dobré místo pro život

SPORT

Vratislavický zpravodaj

VRATISLAVICKÝ VOLEJBAL
Bohužel i v prosinci byla naše činnost silně poznamenaná karanténami,
nemocemi, očkováním a dalšími okolnostmi. Nicméně se podařilo, že
některé skupiny se účastnily beachvolejbalových turnajů v kryté hale
v Harcově a kadetky pokračovaly v rozehrané krajské soutěži.

MAESTRO-MOTION SE CHYSTÁ
NA SOUTĚŽNÍ SEZÓNU
V prosinci jsme natočili vánoční videoklip, který můžete zhlédnout na
youtube nebo na našem instagramu. Tento měsíc se chystáme na první
soutěž O Stodůleckou růži, která se bude konat 22.1. v Praze. Tato
soutěž se pořádá pro sóla, dua a malé skupiny, kde se naše děti utkají
v kategorii již tradičně rozdělené pro profi a hobby ve stylu hip hop, tak
na nás nezapomeňte myslet. Také nám začínají víkendová soustředění,
kde s dětmi budeme stavět nové choreografie pro tuto soutěžní sezónu.
Doufáme, že vše letos proběhne v normálu, a že se nám bude dařit po
delší pauze alespoň stejně tak dobře, jako v předchozích letech.
Eunika Rucká

Vratislavické kadetky, zleva: N. Rychnová, V. Bursová, K. Beránková,
A. Daňhelová, K. Jachanová, M. Ďuroňová, J. Herešová, J. Dousková,
N. Ďuroňová, A. Stelzerová, A. Hofrichterová, chybí Z. Přibylová
ÚSPĚŠNÉ KADETKY
Po podzimní první části krajského přeboru kadetek a juniorek ve volejbalu jsme v neděli 19. prosince bojovali ve skupině o další body. Hrálo
se v Turnově celkově na 4 kurtech. Minulého kola jsme se nezúčastnili
(karantény) a i na tomto turnaji jsme byli oslabeni neúčastí tří důležitých
hráček. Některé hráčky nastoupily přímo do turnaje bez tréninku
(karantény, nemoci), a tak jsme museli hrát neobvyklý systém hry
a nahradit chybějící posty. Nakonec jsme bojovali ve třech tie-breacích
ve třech zápasech. Jeden jediný jsme prohráli, a i zde jsme byli velmi
blízko vítězství, kdy jsme za stavu 15:15 nešťastně ztratili už skoro
vyhraný bod. Nejdříve jsme porazili Jablonec n. N. (15:12 v tie-breaku),
pak jsme prohráli s Schrödingerův institut Varnsdorf v tie-breaku 15:17
a nakonec jsme porazili domácí Turnov "B" (také tie-break 15:11). Vratislavické volejbalové kadetky jsou v juniorské soutěži krajského přeboru
zatím na 7. místě.
MLADŠÍ BEACHVOLEJBALOVÁ SKUPINA

KONEC ROKU U HASIČŮ
Letos děti našly pod stromečkem nové hadice, které použijí na útoky,
nové přilby, abychom dodrželi bezpečnost, hasičské rádce a láhve
na pití. Všechny tyto věci jsme mohli nakoupit díky finanční dotaci od
MM Liberec, MO Vratislavice a dotace Můj klub. Jsme moc vděční za
podporu, děti si to zaslouží. Doufáme, že se s vámi letos setkáme na
tradiční zábavě, kterou jsme už dva roky nemohli pořádat. Nadále vám
budeme nápomocni při nečekaných situacích a živelných pohromách.
Pomůžeme při rozvozu materiálu, který je na boj s pandemií potřeba.
Budeme soutěžit a vozit medaile, jak děti, tak i dospělí a postaráme
se o hasičské dozory. Jsme tu totiž pro vás, bez nároku na finanční
odměnu a s chutí dělat dobré věci. Přejeme všem krásný nový rok 2022
plný úsměvů a zdraví.

Skupina mladších – děvčata i chlapci se pod vedením trenérky Dáši
Varnuškové účastní beachturnajů v rámci Podještědské ligy na kurtech
v Liberci – Harcově, hraje krajský minivolejbal v hale, někteří jezdí sbírat
zkušenosti na beachturnaje do Prahy. Hrajeme ve věkových kategoriích
U10, U12, U14. Děcka získávají tolik potřebné herní i motivační impulsy.
Velké blahopřání a díky rodičům, trenérce a dětem. Pokud vydržíme takto pracovat, nemusíme se o volejbalovou vratislavickou budoucnost bát.
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách
www.beachvratislavice.cz.
Jan Kvapil

Za SDH Vratislavice Nicole Rolantová
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