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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
na přelomu pozdního léta a přicházejících 
podzimních dnů se toho ve Vratislavicích opět 
mnoho událo. Za významnou událost ovlivňující 
budoucnost Vratislavic považuji komunální volby 
do zastupitelstva a chtěl bych Vám poděkovat za 
projevenou důvěru. Jedná se o úspěch, který je 
oceněním naší dlouholeté práce pro Vratislavice. 
Práce, ve které bychom chtěli pokračovat, 
a i nadále tvořit z Vratislavic dobré místo pro život. 

Jedním z kroků, které by k tomu měly přispět, je také otevření nové Galerie Desítky. 
Galerie se nachází v areálu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010  a nabídne prostor 
pro současné umění. Kurátorkou naší galerie je paní Paulina Skavová, která se autorsky 
podílela na naší „lupě“ před IGI VRATISLAVICE. Aktuálně je v galerii k vidění výstava děl 
kreslířky Markéty Hlinovské. Symbolické také je, že jsme galerii otevřeli 10. 10. Tedy přesně 
12 let od otevření kulturního centra. Mám velkou radost, že naše projekty žijí v čase, umíme 
je dobře provozovat a také rozvíjet. A Vám všem děkuji za to, že k nám do Desítek rádi 
chodíte.

Potěšilo mě také rodinné setkání potomků rodin Ginzkey a Liebig. To se ve Vratislavicích, 
rodišti Ignaze Ginzkeye, uskutečnilo v polovině září. Byla pro mě velká čest provést 
potomky významných rodáků po památkách, o které se jejich předci zasloužili. Zároveň 
jsem měl možnost je seznámit s naší prací a novými stavbami. Celá návštěva se nesla ve 
velmi příjemném duchu a naši hosté pozitivně hodnotili aktuální projekty ve Vratislavicích. 

Přeji Vám pohodové podzimní dny.

Váš starosta
Lukáš Pohanka

KONTAKTY – POLICIE
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR

tel.: 485 161 073 nebo 158
MĚSTSKÁ POLICIE

tel.: 737 278 809 nebo 156

ÚŘEDNÍ HODINY
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

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

VRATISLAVICE ONLINE

www.vratislavice.cz

Facebook

Instagram

Radio Vratislavice

Vratislavický Infoservis
Galerie Desítky 

Foto: J. Antošová
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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

INFO

Nejbližší termín právní poradny, která se pravidelně koná 
v 1. patře budovy vratislavického úřadu, je ve středu 
26. října od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci se musí 
předem objednat na telefonním čísle 482 428 810. Následující 
termíny poradny jsou 23. listopadu a 14. prosince. 

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 14. listopadu 
od 9:00 do 11:00 hod., aby Vám pomohli najít tu správnou práci. 
Další termín poradny je 12. prosince. Více informací naleznete na 
www.centrum-kaspar.cz nebo tel: 731 439 967.

Zřídili jsme pro Vás sociální poradenství v IGI VRATISLAVICE. 
Dvakrát měsíčně Vám jsou 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 zadlu- 
ženosti. Občanská poradna je v provozu každé sudé pondělí 
od 10:00 do 16:00 hod. Do poradny je nutné se předem 
objednat na tel.: 485 152 070 nebo 775 377 657. Aktuální 
termíny poradny jsou 17. a 31. října.

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

První zasedání nového zastupitelstva se koná 21. října 2022 
od 15 hod. v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. 
Všichni občané jsou srdečně zváni. (red)

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ 
USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA 

KNIHOVNA V IGI VRATISLAVICE

SOKOLOVNA

SPORTOVNÍ AREÁL NA ROZCESTÍ

PARK NOVÉ VRATISLAVICE

INFOCENTRUM VRATISLAVICE

pondělí - sobota:
9:00 –19:00

neděle: zavřeno

pondělí - neděle:
9:00 - 21:00

pondělí - neděle:
9:00 - 21:00  

každý den: 8:00 – 22:00 

pondělí a středa: 
7:30 - 11:00 
12:00 - 17:00

úterý, čtvrtek, pátek: 
7:30 - 11:00 

12:00 - 16:00

Oddělení pro dospělé

září – květen 

září – květen 

březen – listopad 

pondělí - sobota:
9:00 –19:00

úterý: 12:00 –19:00 
neděle: zavřeno

pondělí – pátek:
13:00 - 21:00

sobota a neděle:
9:00 - 21:00  

pondělí – pátek:
13:00 - 21:00

sobota a neděle:
9:00 - 21:00  

každý den: 8:00 – 21:00 

sobota a neděle: zavřeno
tel.: 482 321 811 nebo 773 584 374

Oddělení pro děti

červen – srpen

červen – srpen

červenec – srpen

KDY PRO VÁS MÁME OTEVŘENO

tel.: 482 321 808 nebo 773 584 381
www.igivratislavice.cz/knihovna

tel.: 775 080 703

tel.: 777 710 255

tel.: 608 812 909
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SLK 12

1
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ODS

SPD

74,08 %

8,27 %

17,64 %

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 
VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU 

Ve dnech 23. a 24. září se uskutečnily volby do vratislavického zastu- 
pitelstva. Volebního práva v městském obvodu Vratislavice využilo 
44,57 procenta oprávněných voličů. V podzimních komunálních 
volbách ve Vratislavicích nad Nisou zvítězili Starostové pro liberecký 
kraj, kteří získali 74,08 % hlasu a 12 mandátů v 15-členném zastupi-

telstvu. Druhá skončila Svoboda a př. demokracie s 17,64 % hlasu 
a dvěma zastupiteli, třetí Občanská demokratická strana s 8,27 % 
a jedním mandátem. Výsledky přehledněji uvádíme v infografice. 
Všem občanům, kteří přišli k volbám, děkujeme.

Vedení obce

OBECVratislavický zpravodaj

RODINNÉ SETKÁNÍ POTOMKŮ RODIN 
GINZKEY A LIEBIEG SE USKUTEČNILO 
VE VRATISLAVICÍCH

Vratislavice se v první polovině září na tři dny 
staly dějištěm rodinného setkání potomků 
původních severočeských továrnických rodin 
Ginzkey a Liebieg. Setkání těchto rodin 
probíhají v pravidelných dvouletých inter-
valech na různých místech Evropy, vůbec 
poprvé se však jedno z nich uskutečnilo ve 
Vratislavicích, v místě rodiště Ignaze Ginkeye, 

zakladatele kobercářského impéria z přelo-
mu 20. století. Podoba historické části 
Vratislavic je dodnes spojená právě 
s aktivitami rodu Ginzkeyů. V průběhu 
několika desítek let se přímo podíleli nejen 
na vybudování areálu továrny v srdci 
Vratislavic, ale mnoha dalších staveb 
a úpravách veřejného prostranství, 

kterými každodenně procházíme. Kromě 
prohlídky dobových staveb vodárenské a zau-
hlovací věže, zámečku, kostela, hřbitova nebo 
samotného areálu továrny vzbudila pozitivní 
ohlasy zejména návštěva současné architek-
tury reprezentovaná budovami knihovny 
a spolkového centra IGI VRATISLAVICE.

Vedení obce

Vratislavický zpravodaj
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Vratislavický zpravodajOBEC 

NÁŠ FACEBOOK JEDNÍM Z NEJLEPŠÍCH V REPUBLICE
 Ve třetím ročníku soutěže Zlatý lajk 2022 jsme získali cenu za druhý nejlepší obecní facebookový profil 

v celém Česku. „Úřad prostřednictvím hodnocené Facebook stránky komunikuje již od roku 2010. Kvalita 
komunikace se přitom kontinuálně zlepšuje. Zatímco zpočátku byla síť využívána spíše sporadicky, dnes 
se již jedná o aktivní, spolehlivý a moderně spravovaný komunikační kanál, který je místními obyvateli hojně 
sledován a využíván,“ píše ve svém hodnocení pořadatel soutěže. Získané ocenění je pro nás motivací do 
další práce na zlepšování všech moderních komunikačních kanálů, které pro vás vytváříme. 

Vedení obce

VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ JE HODNOCEN 
JAKO NEJLEPŠÍ V KRAJI 
V každoroční celostátní soutěži   roku 2022 byl 
náš Vratislavický zpravodaj vyhodnocen jako 
nejlepší obecní periodikum v Libereckém kraji. V 
kategorii obcí s velikostí od 2 do 10-tisíc obyvatel 
bylo celorepublikově hodnoceno celkem 257 
městských a obecních periodik. Krátce 
z oficiálního hodnotícího archu neziskové organi- 
zace Kvalikom: „Zpravodaj hodnotíme dlouhodobě 

jako jedno z nejkvalitnějších periodik, které municipali- 
ty v ČR vydávají. Je na něm vidět opravdu velký kus 
práce, dlouhé hodiny ladění a důkladná práce grafika 
i redakce. Zpravodaj se po grafické stránce drží již 
tradičně poměrně kreativního a neotřelého vzhledu, 
který vystihuje především neobvyklá a zajímavá obál-
ka. Vnitřní sazba je velmi profesionální, čistá, vzdušná, 
skvělá volba fontu a velmi nápadité prvky.“ 

Vedení obce
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Výročí 12 let otevření Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 
jsme oslavili dokončením zbrusu nové Galerie Desítky. Ta se 
nachází v prostoru bývalé knihovny v areálu kulturního centra. 
Slavnostní vernisáž se konala dne 10. října a zúčastnily se jí kromě 
starosty Vratislavic pana Lukáše Pohanky také kurátorka výstavy 
Paulina Skavová a kreslířka Markéta Hlinovská. Právě její díla 
jsou až do konce listopadu v galerii k vidění a to kdykoliv v rámci 
prosklené "window gallery". Galerie bude dále otevřena vždy 
1 hodinu před každým divadelním a hudebním představením pro 
veřejnost v KC VRATISLAVICE 101010.

Ing. Ivan Zimmel
vedoucí kulturních zařízení

OTEVŘELI JSME NOVOU 
VRATISLAVICKOU GALERII DESÍTKY

kreslířka Markéta Hlinovská kurátorka výstavy Paulina Skavová
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OKNO DO VRATISLAVIC 

Hledáte smysluplnou náplň volného času pro své děti? Zkuste 
kroužek pro tvořivé děti ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE. 
Pravidelná kreativní setkání, pod vedením zkušené výtvarnice 
a lektorky Pavly Petrnouškové z kreativní dílny Krasohled, probíhají od 
září vždy v pondělí a ve středu. Pro dospělé kreativce jsme navíc 
připravili jednorázové sobotní workshopy pro veřejnost. Přihlášky 
do kurzů a více informací naleznete na webu krasohratky.cz.

Vedení obce

Kovové schodiště spojující ulice Zapadlá a Dopravní, které je 
využíváno jako spojnice k lávce přes Nisu s centrem Vratislavic, 
jsme demontovali a nahradili novým. Původní schody byly již 
v nevyhovujícím technickém stavu.

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

TVOŘIVÝ KROUŽEK  
V IGI VRATISLAVICE

VYMĚNILI JSME SCHODIŠTĚ 
V DOPRAVNÍ ULICI

Sportovní areál VAPARK nabízí jedinečné výhledy nejen na 
krajinu Vratislavic nad Nisou, ale také na místní dominantu 
Ještěd. Nechali jsme do vrchní části nainstalovat dřevěný rám, 
skrz který si můžete tyto unikátní výhledy vychutnat, případně si 
udělat fotografii na památku nebo na sociální sítě. Věříme, 
že Vám tato novinka udělá při návštěvě VAPARKu radost.

Ing. Ivan Zimmel
manažer projektu VAPARK
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PŘIVÍTALI JSME NAŠE NOVÉ OBČÁNKY
Ve středu 21. září jsme v obřadní síni vratislavické radnice přivítali 
téměř 30 nových občánků Vratislavic. O výjimečnou atmosféru 
slavnostního obřadu se opět svým vystoupením postaraly děti 

OBECVratislavický zpravodaj

z Mateřské školy Lísteček. Starosta Lukáš Pohanka popřál všem 
dětem stálý úsměv na líčku, k tomu klidnou dušičku. A rodičům 
ať dělají mnoho radosti. 

Vedení obce
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PRVŇÁČKŮM JSME POPŘÁLI 
SKVĚLÁ ŠKOLNÍ LÉTA
Stejně jako vítání občánků i vstup do školních let považujeme za významnou 
událost v životě našich dětí. Počátkem každého školního roku zveme nové prvňáčky 
naší základní školy do obřadní síně vratislavické radnice. Ne jinak tomu bylo i v roce 
letošním. Starosta Lukáš Pohanka a ředitel školy Libor Rygál společně popřáli 
dětem mnoho zážitků do školních let a zároveň každému věnovali originální knížku 
z edice První čtení, „Kvak a žbluňk od jara do Vánoc“ od Arnolda Lobela. 

Vedení obce

Vratislavický zpravodajOBEC

Třída 1.C Třída 1.D

Třída 1.A Třída 1.B
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UDÁLOSTVratislavický zpravodaj

VE VRATISLAVICKÉM KOSTELE 
VYSTOUPILA PRVNÍ DÁMA ČESKÉ COUNTRY

Vratislavice každoročně v kostele Nejsvětější Trojice pořádají tradiční 
koncert na konci léta. Také letošní osmý ročník se nesl ve znamení 
známých hitů, se kterými v nádherném prostředí nejstarší vratislavické 
památky tentokrát vystoupila Věra Martinová v doprovodu své kapely 
Meritum. Na dvě stovky návštěvníků si tak 16. září mohly v barokním 
interiéru vratislavického kostela spolu s ní zanotovat nestárnoucí 
písničky Až na vrcholky hor, Nebe, peklo, ráj, Z knihy vázané ovčí kůží 
a mnohé další. 

Text: Kateřina Hladíková 
Foto: Jaroslav Appeltauer



29.11.   19:00 
KC VRATISLAVICE 101010, www.vratislavice101010.cz 
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TĚLA

SPOLEČNOST Vratislavický zpravodaj

"JABLKOHRANÍ" PRVNÍCH TŘÍD
O tom, že se ve škole učí i neobyčejně, se poprvé přesvědčili 
i letošní prvňáčci. Celé dopoledne prožili ve společnosti 
oblíbeného ovoce. Vyrobili si jablíčko s magnetkou, vystříhali 
jablečné puzzle, zvládli jablečné počítání, zazpívali si písničku, 
podívali se na "jablíčkovou pohádku", ochutnali jablečný mošt 
a jablečné dobroty od maminek. To nejkrásnější "živé jablíčko" 
nakonec vytvořily všechny děti společně. Věříme, že si děti učení 
"trochu jinak", moc užily.

Paní učitelky z prvních tříd

Ve středu 21. září jsme s 2.A vyrazili do Naivního divadla 
v Liberci. Představení se jmenovalo Babu a papoušek. 
Příběh nás velmi upoutal, ukázal bojová umění, detektivku 
i rapování. Po představení jsme se ještě mohli podívat k panu 
zvukaři, který nám popsal a vysvětlil svou práci. Vše se nám moc 
líbilo.

Mgr. Zuzana Vraná

NAVŠTÍVILI JSME NAIVNÍ DIVADLO 
V LIBERCI

Děti ze třídy Hvězdiček navštívily koncem září Dům seniorů na 
Františkově. Užily si zde připravený taneční program a následovalo 
setkání s babičkami a dědečky. Děti s učitelkami připravily pásmo 
lidových písní a těmi potěšily obyvatele domu seniorů. Věříme, že 
již tento školní rok zopakujeme všechna kulturní představení a nic 
nebude bránit společnému kulturnímu setkávání a vzájemnému 
obohacování nejen od nejmladších po nejstarší.

Učitelky Hvězdiček

SETKÁNÍ V DOMĚ SENIORŮ



Vratislavický zpravodajINFO

4. října (Út) Dny architektury
16.00 prohlídka IGI, 17.00 prohlídka Zauhlovačky, 
17.30 Promítání filmu Ztracený Paradise 
v Zauhlovačce

4. října (Út) 17.30 Výroba textilních 
halloweenských dýní

5. října (St) 17.00 Sousedské setkání v Dílně 
výměna výpěstků, odkopků a semínek

11. října (Út) 17.30 Kurz výroby macrame závěsu

19. října (St) 18.00 Kokedamí workshop

22. října (So) 9.00 Kurz renovace nábytku

23. října (ne) 10.00 Workshop výroby lampionů 
a světelných objektů

Říjnové akce v Zauhlovačce 
a v Dílně Zauhlovačky

Podrobnosti k akcím naleznete na Facebooku 
Zauhlovačka AvantgArt, z. s., webu zauhlovacka.cz, 
webu dilnazauhlovacky.cz, popř. neváhejte volat: 
Kateřina Pořízová 774513347

EDUCA
EXPO
LIBEREC

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ
A PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

13. — 15. 10. 2022
HOME CREDIT ARENA

EDUCALIBEREC.CZ

POŘADATELÉ HLAVNÍ PARTNEŘI
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IGI VRATISLAVICE VÁS ZVEVratislavický zpravodaj

       VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

Tanči, jako by tě nikdo neviděl – Vanessa Jones - Nettie se 
společně se svými přáteli vrací po letních prázdninách na Akademii 
múzických umění Cecile Dukeové, nejprestižnější školu svého druhu 
v zemi. Po roce trápení našla znovu svůj hlas a zdá se, že teď už ji 
nemůže nic zastavit, zvlášť když získá hlavní roli ve školním muzikálu. 
Jenže druhý ročník připraví Nettie další, ještě obtížnější výzvy. Dokáže 
se Nettie vypořádat s proradnou režisérkou? Zvládne svou první 
velkou roli? Zjistí konečně pravdu o své matce? A podaří se jí udržet 
vztah s Fletchem? Co by to bylo za divadelní školu, kdybychom se 
v ní nedočkali trochy dramatu v přímém přenosu!

Tisíc ďáblů – Frank Goldammer - Ani dva roky po válce není 
v Drážďanech klid. Město, stále ještě plné trosek z velkého bombar-
dování v únoru 1945, patří do sovětské okupační zóny a život 
v něm je jako zlý sen. V mrazivé zimě roku 1947 je život obyčejných 
lidí doslova bojem o přežití. Trápí je nedostatek bytů, hlad a nemo-
ci. Utrpení nejsou bohužel ušetřeny ani nejmenší děti. Policejní 
komisař Max Heller je nově založenou lidovou policií povolán na 
místo činu ve čtvrti Neustadt. Než však může vůbec začít vyšetřovat, 
je zavražděný důstojník Rudé armády odvezen ruskými vojenskými 
silami. Zůstává po něm jen obrovská kaluž zmrzlé krve a opuštěný 
batoh, ve kterém se skrývá děsivé tajemství: useknutá mužská hlava. 
Max se však nevzdává a během náročného vyšetřování, které navíc 
někdo neustále sabotuje, rozplétá nitky složitého případu, jenž sahá 
až k nejvyšším ruským vojenským kruhům…

Nikdy – Ken Follett - Nejnovější dramatický špionážně-politický 
thriller z pera mistra vypravěče přináší poutavý, akční i hluboce lidský 
příběh ze současnosti, ve kterém se mírově smýšlející představitelé 
tajných služeb a špičky světových velmocí snaží zabránit katastrofě. 
Na začátku čelí drobným lokálním konfliktům – v saharské poušti či 
na Korejském poloostrově –, ty však kvůli eskalaci odvet ve stylu „oko 
za oko, za zub“ mohou velice rychle přerůst ve světovou válku, jako 
se to stalo už v minulosti. A Ken Follett varuje: snažme se, aby k tomu 
nedošlo znovu. Nikdy. Protože se současným arzenálem zbraní by nás 
už nejspíš nečekala žádná budoucnost...

knihovnice

Prožijte knihu více smysly aneb scénické čtení Lukáše Hejlíka 
v cooking show U nás v Evropě. Vstupné: 150 Kč

Dokument věnovaný jednomu z nejlepších bluesových kytaristů 
světa. Vstupné: 120 Kč

PROGRAM

19/10/20:00  Divadlo: LISTOVÁNÍ - VAŘÍME Z VODY

20/10/19:30  Filmový klub: ERIC CLAPTON – 
ŽIVOT VE DVANÁCTI TAKTECH

Foto: CinemArt

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

Cestuje nalehko, nízkonákladově a bez letadel. Cestovatelská před-
náška Viktorky (Rys) Hlaváčkové. Vstupné: 80 Kč v předprodeji / 
130 Kč na místě

18/10/18:00  Přednáška: KARPATSKÝ OBLOUK - 
PĚŠKY DO BANÁTU

Foto: Viktorie Hlaváčková
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

KONCERT: JAN BUDAŘ A PIÁNO

TALKSHOW: NA SLOVÍČKO S IVO 
ŠMOLDASEM A VÁCLAVEM KOPTOU

Koncertní recitál známého herce.

Zábavný pořad s hostem Marií Formáčkovou. Pořádá: Coolturně.

Foto: archiv jan Budař

PŘEDNÁŠKA: JIŘÍ JEŽEK ANEB 
ŠAMPIONEM BEZ BARIÉR

Životní příběh nejúspěšnějšího 
paralympijského cyklisty. 
Pořádá: Coolturně.

6. 11. od 18:00 hod.
Vstupné:   390 Kč

26. 10. od 17:00 hod.
Vstupné: 180 Kč

KONCERT: ŠTEFAN MARGITA 
– NA SPRÁVNÉ CESTĚ

Operní pěvec, tenor se z operního světa poprvé vydá do světa 
šansonu. Pořádá: VM ART production, s.r.o.

29. 11. od 19:00 hod.
Vstupné: 450 Kč

24. 11. od 19:30 hod.
Vstupné: 450 Kč

Foto: VM ART production

DIVADLO: S PYDLOU V ZÁDECH

Josef Dvořák v dnes už legendárním představení. 
Pořádá: DePejSek Liberec z.s.

Foto: Schmiedberger

17. 10. od 19:00 hod.
Vstupné:   490 Kč

VÝSTAVA: MARKÉTA HLINOVSKÁ 
– MEZI PONDĚLÍM A NEDĚLÍ

Výstava potrvá do 30. 11. a je v nové Galerii Desítky k vidění 
kdykoliv v rámci prosklené "window gallery". Otevřeno bude vždy 
1 hodinu před každým divadelním a hudebním představením pro 
veřejnost v KC VRATISLAVICE 101010.
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JUBILANTI
ZÁŘÍ 2022      

70 let 
Jiří Valenta     

Lenka Mejstříková  
Miloslava Kešnerová 

Magdaléna Ullrichová 
Blanka Šírová 

Věra Netušilová     

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

19. 10. 2022 
ODJEZD 9:33

ČD Liberec, Stráž nad Nisou – Víska – Chrastava 
vedoucí pan Ročňák, náročnost 2

26. 10. 2022 
ODJEZD 9:40

ČD Liberec, Mnichovo Hradiště – Pivovar Klášter 
vedoucí pan Rejzek, náročnost 1

2. 11. 2022 
ODJEZD 9:40

ČSAD Liberec, Javorník – Kamenný stůl – 
Hodkovice nad Mohelkou, vedoucí pan Hauptman

náročnost 3

9. 11. 2022 
ODJEZD 9:15

MHD Fügnerova č. 18, 
Rudolfov – Fojtka – Radčice – Kateřinky 

vedoucí pan Ročňák, náročnost 3

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

Ve dnech 6. až 8. září naši senioři uskutečnili populární a všemi 
očekávaný zájezd, tentokrát směřující na západ Čech. Jako první 
cíl cesty jsme zvolili známé poutní místo Svatou Horu u Příbrami 
vévodící tomuto městu na kopci nedaleko centra. Prohlédli jsme si 
zajímavou církevní památku známou jako cíl tradičních poutí a poté 
se věnovali prohlídce města. Následná cesta nás zavedla do dalšího 
hornického města Stříbra, kde se stejnojmenný kov donedávna těžil. 
V podvečer jsme dojeli do Mariánských lázní, kde jsme se ubytova-
li. Zbytek dne jsme věnovali prohlídce lázeňské části města, která 
byla poněkud nezvykle málo rušná. Další den jsme začali návštěvou 
hradu v Bečově nad Teplou, kde jsme věnovali pozornost především 
Relikviáři svatého Maura, dílu vzniklému ve 13. století v dnešní 
Belgii, které osud v průběhu staletí zanesl až na naše území, kde 
mnoho nechybělo tomu, aby upadlo v zapomnění. Další zastávkou 
byl známý hrad a městečko Loket a následně i okresní město Cheb 
s proslulým Špalíčkem. Odtud jsme se vydali na krátkou zastávku 
 sousedům a navštívili bavorské městečko Hohenberg an der Eger 
(německý název řeky Ohře, která zde tvoří státní hranici). Tento den 
jsme putování zakončili zastávkou u zámku Kynžvart. Poslední den 
cesty jsme věnovali návštěvě Klášterce nad Ohří, kde většina z nás 
navštívila místní zámek s nádhernou výstavou skla a porcelánu. 
Závěrečnou zastávkou pak byly Litoměřice, kde bylo vše připraveno 
na výstavu Zahrada Čech, která však začínala až následující den. 
Všichni účastnící byli spokojeni, a zcela jistě se těší na zájezd 
v příštím, určitě klidnějším roce.

Za turistický spolek seniorů Antonín Ročňák

Komise komunitního plánování pro vratislavické seniory v polovině 
září uspořádala „Grilování pro seniory“. Pro návštěvníky bylo za-
jištěno pohoštění v podobě klobásek opečených na místním grilu. 
O příjemnou atmosféru se svými písničkami postaral oblíbený 
harmonikář Vladimír Lehotaj. 

(red)

75 let 
Vlastimil Tvrzník 
Marta Visingerová 

Vladimír Valigurský
Josef Šoun

Maruška Horská  
80 let 

Věra Čechlovská     

TŘI DNY PLNÉ ZÁŽITKŮ

SETKÁNÍ SENIORŮ 
V PARKU NOVÉ VRATISLAVICE
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VRATISLAVICKÝ INFOSERVIS - MUNIPOLIS 
Pro občany Vratislavic už druhým rokem funguje služba, 
díky které se včas dozví informace o aktuálních nou-
zových stavech, poruchách nebo odstávkách.

Úřad může přímo občanům posílat důležitá upozornění. Pokud 
například ve Vaší ulici bude plánována odstávka nebo havárie, ihned se 
to dozvíte. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy 
obtěžovat nebudou. Vratislavický infoservis stejně funguje i v případě 
krizových situací, kdy bez prostředně varuje lidi před nebezpečím.   

Podle toho, co Vám bude nejvíc vyhovovat, Vám po registraci do 
služby Vratislavický infoservis, můžeme zasílat:

 ¬ SMS nebo hlasové zprávy

 ¬ e-maily

 ¬ push notifikace (při stažení aplikace do mobilního telefonu)

Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli.

Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, 
jaké informace chcete z úřadu městského obvodu získávat.  
Registrovat se můžete:

 ¬ na webu vratislavice.munipolis.cz 

 ¬ stáhnout aplikaci MUNIPOLIS do telefonu

 ¬ vyplnit formulář na Úřadu Městského obvodu Liberec 
- Vratislavice nad Nisou 

Vedení obce

K ČEMU SLOUŽÍ VRATISLAVICKÝ 
INFOSERVIS - MUNIPOLIS

JAK SE ZAPOJIT

V naší obci využívá službu Vratislavický infoservis 
už řada lidí. Protože se každému hodí jiné informace, 
které navíc lidé mohou získávat několika různými 
způsoby, zeptali jsme se pana Zbyňka P. z Vratislavic, 
jak Vratislavický infoservis funguje v praxi a jak 
konkrétně ho využívá právě on.

Jak jste se o službě Vratislavický infoservis dozvěděl?
Z Vratislavického zpravodaje. Následně jsem si stáhl 
aplikaci „MUNIPOLIS “ do svého telefonu a zaregistroval se.

Jak dlouho už Vratislavický infoservis používáte a jakým 
způsobem (sms, aplikace, e-mail)?
Vratislavický infoservis používám od března loňského roku 
formou aplikace a sms.

Už jste někdy v minulosti aktuální informace, které jste 
prostřednictvím služby obdržel, využil? 
Ano. Např. loni v říjnu jsem na základě varování před 
zvýšeným nebezpečím pádu stromů v důsledku silného větru 
v lesoparku upustil od plánované procházky. Informace 
o odstávkách energií mi umožňují přizpůsobit tomu svůj denní 
program.

   VRATISLAVICKÝ
INFOSERVIS - MUNIPOLIS

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.munipolis.cz/registrace
www.vratislavice.cz Vazeni 
obcane, dnes v dopolednich 
hodinach doslo k neoceka-
vanemu preruseni dodavky 
vody ve vetsi casti Vratislavic. 
...Vase Vratislavice.             

www.vratislavice.cz Vazeni 
obcane, uverejnujeme varovani 
pred zvysenym nebezpecim 
padu stromu v dusledku 
silneho vetru. Durazne 
doporucujeme nepohybovat 
se v blizkosti lesoparku, 
zameckeho parku... Vase 
Vratislavice             
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Odvezeme Vás 

k lékaři

na úřad

do nemocnice

na poštu

na rehabilitaci

na nákup potravin 

...tvoříme pro vás dobré místo pro život

773 584 374
www.vratislavice.cz

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.

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!

radiovratislavice.cz

www.radiovratislavice.cz 
www.radia.cz

Aplikaci radia.cz 
pro mobilní 
zařízení 
stáhnete na

skvělá hudba nonstop a bez reklam 

knižní novinky v IGI VRATISLAVICE informace o aktuálním počasí

rozhovory se známými osobnostmi polední menu restaurace Zámecká konírna

pozvánky na kulturní akce v KC VRATISLAVICE 101010 a našem regionu

zprávy z Vratislavic a okolí

tipy na výlety

JAK POSLOUCHAT 
NA POČÍTAČI
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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

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |

Od 3. října probíhá v Kulturní centrum 
VRATISLAVICE 101010 putovní výstava 
fotografií s příběhy pečujících s názvem 
„Dobré světlo pečujícím, my žijeme!“ Výstavu uspořádal spolek 
Klára pomáhá, který se zaměřuje na pomoc lidem dlouhodobě 
pečujícím o osobu blízkou a také na pomoc pozůstalým. Cílem 
práce spolku je pomoci pečujícím rodinám s řešením jejich 
náročné životní situace tak, aby se nedostali do sociální 
izolace a zabránit také jejich osobnímu vyhoření, podpořit 
rodinnou soudržnost a solidaritu. Poskytujeme nejen komplexní 
poradenství, podporu, provázení a pomoc a síťujeme služby 
a další možnosti pomoci využitelné pro pečující. Také pořádáme 
vzdělávací semináře pro pečující. Snažíme se o osvětu mezi 
veřejností. Naše poradenství je poskytováno v několika oblastech 
(sociální, sociálně právní, školství a rodina, zaměstnání, zdravotní 
oblast), různou formou, dle přání a možností klienta. Jde o osobní 
kontakt, elektronické či telefonické poradenství. U osobních 
setkání bývá místem setkání buď poradna spolku či jiné místo 
dle přání klienta. Ke klientovi přistupujeme individuálně, snažíme 
se životní situaci klientů pojímat komplexně. V roce 2015 jsme 
začali jako odborní poradci pomáhat také pozůstalým, kteří prožili 
očekávanou, ale i náhlou ztrátu blízkého člověka, nebo pečují 
o umírajícího. Rodičům, kteří přišli o své dítě, vdovám a vdovcům, 
kteří ztratili svého partnera. V rámci našeho nového projektu 
Jinej svět i dětem od 6 do 26 let, kteří ztratili rodiče, prarodiče 
nebo kamarády. Cílem tohoto projektu je poskytnout dětem 
a mladým lidem odpovědi na otázky a pomoci jim vyjádřit emoce 
a vzpomínat na zemřelého. Jsme průvodci pozůstalých 
a pomáháme je doprovázet v období zármutku. 

Alena Kejzarová – místopředsedkyně spolku, 
koordinátorka pro Liberecký kraj. 

KLÁRA POMÁHÁ Z.S.,
POMOC PEČUJÍCÍM,
POMOC POZŮSTALÝM
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OHLÉDNUTÍ ZA 28. ROČNÍKEM 
INDIVIDUÁLNÍHO BĚŽECKÉHO 
ZÁVODU KAISER JOSEF

Desítky nadšených běžců se zúčastnily v neděli 18. září 
tradičního běhu nad vrcholky Vratislavic nad Nisou Kaiser Josef 
2022. Hlavní pětikilometrový závod odstartoval ve Sportovním 
areálu Na Rozcestí, vedl přes Mojžíšův pramen pod rozhlednu 
Císařský kámen. Závodilo se ve dvou věkových kategoriích 
a každý účastník získal dřevěnou medaili s motivem rozhledny. 
Na své si přišly i děti, které mohly poměřit své síly v kategorii 
1 - 6 let během závodu přímo ve Sportovním areálu 
Na Rozcestí. Děkujeme všem nadšeným závodníkům za účast 
a těšíme se při dalším klání napřesrok.
  

(red)
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VAPARK OPEN 2022

BEACH VOLEJBAL VRATISLAVICE

V sobotu 17. září se v areálu VAPARK uskutečnily první závody na 
pumptracku s názvem VAPARK Open 2022. I přes deštivé počasí 
dorazila početná skupinka závodníků od nejmenších na odrážedlech až 
po zkušené jezdce včetně dívek. Za předvedené sportovní výkony patří 
všem borcům velké uznání. Za pomoc s organizací závodu děkujeme 
DH-FR racing Tanvald, Černochova bajková škola a North Bike Club 
Junior Team. Po skončení sportovního programu následovala hudební 
část, kdy vystoupily kapely Přehmat a F. A. King. Plánované vystoupení 
hudebníka Pekaře bylo pro nepřízeň počasí zrušeno. Celkově se první 
závody tohoto typu až na klimatické podmínky vydařily a budeme se 
tedy těšit na další ročník, doufejme za hezčího počasí.

Ing. Ivan Zimmel
manažer projektu VAPARK

V letošní beachvolejbalové sezóně jsme uspořádali několik lokálních 
mládežnických turnajů a jeden celostátní turnaj jjuniorek s velmi
dobrým výsledkem. Sestry Ďuroňovy získaly celkové 5. místo. Dále 
jsme v červnu uspořádali 3 kola regionálních beach turnajů ve třech 
kategoriích a v srpnu ženský a mužský celostátní turnaje s velmi kvalitní 
účastí. Na konci srpna jsme začali volejbalovou (halovou) sezónu. 
Starší žákyně, kadetky a juniorky jako každý rok absolvovaly herní 
a fyzické soustředění. Tento tým bude hrát krajský přebor juniorek 
a také, a to letos poprvé, Libereckou volejbalovou soutěž žen, který lze 
nazvat okresním přeborem žen. Více zápasů určitě přispěje k rychlej- 
šímu rozvoji nejen volejbalových dovedností. Mladší žákyně a žáci po 
soustředění v Poděbradech, kterého se zúčastnilo přes 25 našich 
členů, budou bojovat v krajské soutěži čtyřek a současně se pokusíme 
absolvovat i turnaje v beachvolejbalu. Máme radost, že naše skupina 
Míčovky (nejmladší skupina a skupina pro začátečníky) se na prvních 
trénincích sešla v hezkém počtu. Trénují dvakrát týdně a čekají je krajské 

turnaje v barevném minivolejbalu. Přejeme všem mladým sportovcům 
co nejvíce hezkých zážitků. Více informací, fotek, videí a výsledků na 
www.beachvratislavice.cz

Jan Kvapil 
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TJ JISKRA VRATISLAVICE AEROBIČÁK, ZLATO A BRONZ PRO 
AEROBIČKY Z ASLUž se nám naplno rozjela podzimní část nové sezóny 2022/23. 

Všechna naše družstva od mužů až po ty nejmenší minipřípravky. 
A právě u družstva minipřípravek máme největší nárůst nových hráčů. 
Od srpna, kdy se rozjel nábor do všech kategorií, se nám podařilo 
nabrat desítky nových hráčů ve všech věkových skupinách. Je vidět, že 
se děti opět vracejí ke sportu a nás to neskutečně těší. Pokud budete 
chtít, tak ještě pár volných míst stále máme. Pro tuto sezónu se nám 
daří shánět i nové vybavení na fotbalové hřiště. Nakoupili jsme novou 
velkou přenosnou branku na kolečkách pro snazší manipulaci, včetně 
nových sítí. Do areálu jsme pořídili multifunkční výsledkovou tabuli. 
A dalším počinem bude celková výměna ochranných sítí od hasičárny 
až na konec hřiště. Právě výsledková tabule bude chloubou našeho 
spolku. Tím, že je multifunkční, může být používána pro více sportů. 
Výsledky včetně celého utkání bude možné sledovat na webu v online 
režimu. Zápasy, které se odehrají, budou mít výsledky kdykoliv k nahléd-
nutí zpětně. V září také proběhla valná hromada našeho spolku. Zde 
byli doplněni do výkonného výboru nově zvolení členové. Budeme rádi, 
pokud nás navštívíte na některém z našich domácích zápasů na hřišti, 
a tím vytvoříte krásnou atmosféru pro naše hráče. Veškeré informace 
naleznete na www.jiskravratislavice.cz.

Marek Hoffman, TJ Jiskra Vratislavice 

Poslední srpnový týden se pro aerobičky nesl v duchu INDIANAPO-
LIS. Soustředění, které trenérky připravily, bylo velice pestré. Na šest 
desítek dívek si užilo nejen tréninky všeobecné, nácvik choreografií, 
ale i hosty na různé styly tance a aerobiku. Jako doplňkový program 
měly holky hry na téma „Indiánky ASL“, slety v kostýmech, diskotéku, 
maškarní bál, přespávačku v tělocvičně, přednášku, bazén, závody 
Master Class a spoustu další zábavy. 12. září vypukly nábory dětí. Do 
sekce AEROBIK se přihlásilo bezmála 80 dětí, rovněž ostatní skupinky 
a lekce jsou velice oblíbené a tělocvičny zaplněné dětmi se sportovním 
duchem. 28. září se vydaly nejmladší závodnice ve věku 6 - 9 let na 
poslední celorepublikové závody letošní sezóny v Praze. Hlavní kate-
gorii sportovního aerobiku jednotlivkyň ovládla Nikolka Vekrbauerová, 
která si odvezla zlato. 5. místo, s velice malou ztrátou na 3. místo, si 
odvezla Klárka Tachecí a krásné 9. místo Anežka Horecká. V mladší 
kategorii si odvezla bronz Kristýnka Cachová. Dopoledne si ještě 
7 děvčat prvně vyzkoušelo Master Class (cvičení podle lektora). 
Líbí se Vám náš klub? Neváhejte nás navštívit. Informace o nás 
naleznete na akademiesportuliberec.cz a veškeré novinky si prohléd-
nete na FB Akademie sportu Liberec. 

Za ASL aerobik Michaela Žďárská 
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NÁBOR A KONKURZ 
DO MAESTRO-MOTION
Maestro-motion má za sebou nábor, ale během října stále nabíráme nové 
tanečníky, takže kdo by měl zájem se k nám přidat a nestihl náš nábor, tak 
stačí přijít na lekci, vyzkoušet si ji a vyplnit přihlášku. Nabízíme nesoutěžní 
i soutěžní složky pro všechny věkové kategorie ve stylu street dance 
a contemporary. Vše se o nás můžete dozvědět na naších webových 
stránkách www.maestro-motion.cz. V září jsme začali s tréninky se 
soutěžními složkami a v říjnu s MŠ a kurzy. Každý měsíc pořádáme 
taneční workshopy s nejlepšími lektory z české taneční scény, aby se naši 
tanečníci mohli rozvíjet a učit nové taneční styly a techniky. Tak se připojte 
k nám a my se na vás budeme těšit.

Eunika Rucká
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