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MILÍ
VRATISLAVIČÁCI,
dlouhodobě se snažíme řešit neutěšenou situaci 
s parkovacími místy v celém katastru. V poslední 
době máme další možnost, jak s nedostatkem 
parkovacích míst bojovat. Jsou jí polo podzemní 
kontejnery na odpad. Nejenom že polo podzemní 
kontejnerová stání na separovaný odpad působí 
estetičtějším a upraveným dojmem. Ale tyto nádoby 
mají také násobně větší kapacitu než klasické 
kontejnery. Z toho důvodu nekladou tak vysoké 
požadavky na prostor a toto místo se dá využít třeba právě na vybudování dodatečných 
parkovacích ploch. Jako se nám to podařilo v ulici Zámecký vrch, kde vzniklo osm nových 
parkovacích míst. Polo podzemní kontejnery si zatím velice chválíte a toto je další důvod, 
proč s jejich instalací pokračovat.

V tomto roce se nám také povedlo celoplošně zrekonstruovat dalších 1200 metrů 
komunikací. Na několika místech jsme nejenom opravili rozbitou vozovku, ale silnici jsme 
rozšířili nebo doplnili nové veřejné osvětlení a chodník. Snad bude pohyb na našich 
komunikacích zase o trochu bezpečnější jak pro motoristy, tak také pro chodce.

Vratislavický hřbitov jsme u příležitosti Památky zesnulých doplnili o rozsvícené louče 
a prodloužili jsme otevírací dobu. Letošní atmosféra Dušiček tak byla opravdu unikátní 
a věřím, že jsme založili ve Vratislavicích důstojnou tradici vzpomínky na věrné zesnulé.

Závěrem bych Vás chtěl pozvat na další tradiční akci, a tou je rozsvícení vánočního stromku. 
Akce se stejně jako v loňském roce uskuteční v atriu Kulturního centra VRATISLAVICE 
101010 a v prostranství před Knihovnou a spolkovým centrem IGI VRATISLAVICE. 
Těším se na setkání s Vámi v sobotu 26. listopadu od 15 hodin.

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
Polo podzemní kontejnery dobře vypadají a šetří místo 

(Foto: J. Appeltauer)
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ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
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 
23. listopadu od 15:00 do 17:00 hod. Případní zájemci 
se musí předem objednat na telefonním čísle 482 428 810. 
Následující termín poradny je 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 14. a 28. listopadu.

PRÁVNÍ 

PRACOVNÍ A PROFESNÍ

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

NABÍZÍME PORADNY ZDARMA

Zasedání zastupitelstva se koná 15. listopadu 2022 od 17 hod. 
v hlavním sále Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. 
Všichni občané jsou srdečně zváni. (red)

POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ 
ZASEDÁNÍ 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

LÍBÍ SE VÁM VE VRATISLAVICÍCH? 
POJĎTE S NÁMI TVOŘIT DOBRÉ 

MÍSTO PRO ŽIVOT
jako

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ 
REFERENT - PRACOVNÍK MATRIKY

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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Ustavující zasedání zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou 
poprvé v novém složení se uskutečnilo v pátek 21. října v hlavním sále 
Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. V komunálních volbách, které 
se konaly 23. a 24. září, zvítězili ve Vratislavicích nad Nisou Starostové 

Do patnáctičlenného zastupitelstva Vratislavic nad Nisou byli zvoleni:

Lukáš Pohanka (SLK), Ing. Vladislav Krušina (SLK), Mgr. Libor Rygál (SLK), Mgr. Vladimíra Hoření (SLK), Ing. Jiří Mejsnar (SLK), 
MUDr. Zuzana Kofferová (SLK), Mgr. Hana Šimková (SLK), MUDr. Marek Bydžovský (SLK), Ing. Zbyněk Nýdrle (SLK),  
Mgr. Michaela Janků (SLK), MUDr. Dušan Morman (SLK), Miroslav Habel (SLK), Svatopluk Holata (SPD), Kateřina Zázvorková (SPD) 
a Ing. Pavel Regner (ODS).

Lukáš Pohanka

Starosta

Ing. Vladislav Krušina

Místostarosta

Mgr. Vladimíra Hoření 

Radní

Ing. Jiří Mejsnar

Radní

VRATISLAVICE MAJÍ NOVÉ ZASTUPITELSTVO

SEZNAMTE SE S NOVÝMI PŘEDSTAVITELI VRATISLAVIC

RADA MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU

pro Liberecký kraj se zikem 74,08 % hlasu a v patnáctičlenném 
zastupitelstvu tak získali dvanáct mandátů. Druhá skončila Svoboda 
a přímá demokracie s 17,64 % hlasu a dvěma zastupiteli, třetí 
Občanská demokratická strana s 8,27 % a jedním mandátem. 

(red)

Mgr. Libor Rygál 

Radní 
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Vratislavický zpravodajOBEC 

O náš hřbitov pečujeme celoročně. Ve dnech vzpomínání na ty, kteří nám tolik chybí, jsme 
rozsvítili louče podél hlavní cesty k umocnění atmosféry „Dušiček“. Zároveň jsme výrazně 
rozšířili otevírací dobu hřbitova s ohledem na vyšší návštěvnost v tomto období.  

Vedení obce

ČAS VZPOMÍNÁNÍ 
NA VRATISLAVICKÉM HŘBITOVĚ
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NAŠE
IGI VRATISLAVICE 
SLAVÍ PRVNÍ NAROZENINY

Naše IGI VRATISLAVICE slaví první narozeniny! 
Jsme rádi, že jste si k nám našli cestu. 
A společně jsme toho stihli opravu hodně.

 X zavítalo k nám přes 40 tisíc návštěvníků

 X navýšili jsme knihovní fond na 19 554 knih

 X staráme se o 2 765 čtenářů

 X naši Akademii třetího věku úspěšně absolvovalo 
přes 100 účastníků

 X realizovali jsme přes 120 hodin poradenské 
činnosti v oblasti sociální, pracovní a profesní

 X projekce a přednášky v kinosále navštívilo 
celkem 1 674 diváků
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KNIHOVNA V IGI VRATISLAVICE

pondělí - sobota:
9:00 –19:00

neděle: zavřeno

Oddělení pro dospělé
pondělí - sobota:

9:00 –19:00
úterý: 12:00 –19:00 

neděle: zavřeno

Oddělení pro děti

tel.: 482 321 808 nebo 773 584 381
www.igivratislavice.cz/knihovna
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Naším dlouhodobým záměrem je navyšování parkovacích 
míst v celém katastru. Celkem 8 nových parkovacích stání 
vzniklo na sídlišti Zámecký vrch v místě po původních odpa-
dových kontejnerech, které byly nahrazeny polo podzemní 
variantou. 

Vedení obce

ZAJISTILI JSME NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA NA SÍDLIŠTI

PŘED

PO

DALŠÍ VRATISLAVICKÉ ULICE 
MAJÍ NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
V ulicích Májová, Kapraďová, Chmelařská a Pivovarská měnila 
společnost ČEZ od dubna elektrické vedení. V rámci rozsáhlé 
rekonstrukce rozvodů nízkého napětí byly demontovány betonové 
sloupy, na kterých bylo umístěno veřejné osvětlení, a odstraněno 
vrchní kabelové vedení o délce cca 1000 m, které nově nahradilo 
podzemní vedení a jednotlivé přípojky k rodinným domům. Při té 
příležitosti jsme ve zmíněných lokalitách nainstalovali také nové 
lampy veřejného osvětlení.

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru
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NOVÉ POLO PODZEMNÍ KONTEJNERY 
NA ROZCESTÍ
Dokončili jsme stanoviště na separovaný odpad v ulici Na Rozcestí. Po sídlišti Zámecký vrch se tak jedná 
o druhé odpadové stanoviště s polo podzemními kontejnery. Jejich výraznou výhodou je několikanásobně 
větší kapacita oproti klasickým kontejnerům. Každý pojme obsah přibližně 5 standardních 1100 l nádob. 
V této lokalitě bylo umístění kontejnerů složitější. S ohledem na rozložení inženýrských sítí a šířku komunikace je 
stávající umístění jediné možné. Na místě původních kontejnerů vybudujeme v příštím roce nová parkovací stání. 
Části parku ovlivněné stavbou pak doplníme o novou zeleň.

Vedení obce

Vratislavický zpravodajOBEC

Připomínáme lidem, kteří využívají popelnice na bioodpad, že 
s přicházejícím obdobím vegetačního klidu přestanou být 
hnědé nádoby na likvidaci bioodpadu vyváženy. Poslední 
svoz bude v pátek 2. prosince 2022. Po celou zimu nebu- 
dou popelnice na bioodpad vyváženy ani vydávány nové.  
Již dříve vydané hnědé nádoby nebudou od domů odvezeny. 
Doporučujeme proto majitelům, aby je uschovali na jaro, kdy 
bude svoz opět pokračovat. O přesném termínu jarního svozu 
budeme občany včas informovat prostřednictvím zpravodaje 
a webových stránek MO.

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Každý rok na jaře a na podzim nabízíme obyvatelům Vratislavic 
možnost zdarma odložit odpad nadměrných velikostí do velko-
objemových kontejnerů. V rámci podzimního úklidu jsme během 
září rozmístili kontejnery na pětatřiceti stanovištích. Našim 
občanům chceme nabídnout nadstandardní služby, a i když to 
v jiných obcích není běžné, kontejnery opakovaně vyvážíme, aby 
mohl přebytečný odpad odložit skutečně každý. Postupně tak 
bylo vyvezeno 85 plných kontejnerů, ve kterých skončilo na 
142 tun nepotřebného odpadu. Podzimní svoz velkoobjemových 
kontejnerů vyšel obecní kasu na téměř půl milionu korun.

Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

BLÍŽÍ SE KONEC SVOZU BIOODPADU DO VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ JSTE ODLOŽILI 
142 TUN ODPADU
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1200 METRŮ NOVÝCH KOMUNIKACÍ
Představujeme Vám komunikace, které v letošním roce dostaly kompletně nový povrch. V následujícím roce jsme připraveni pokračovat 
v celoplošných opravách napříč celým naším katastrem.  

 Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru

Nad Školou před Nad Školou po

K Mojžíšovu prameni před K Mojžíšovu prameni po

Prosečská před Prosečská po

Za Tratí před Za Tratí po

Donská Donská
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ZAHÁJILI JSME TŘETÍ POKRAČOVÁNÍ SENIORSKÉ AKADEMIE
V polovině října jsme v IGI VRATISLAVICE slavnostně přivítali 
naše nové účastníky Akademie třetího věku. Opět tak mají možnost 
navštěvovat některý z kurzů, které jsme pro následující semestr 

přichystali. Jedná se o Dějiny Evropy v souvislostech, Mozek v akci 
nebo Psychologie. Přejeme všem mnoho studijních úspěchů! 

Vedení obce

AKTUALIZACE CENÍKU SLUŽBY  
VRATISLAVICE EXPRES OD 1. 1. 2023
S ohledem na nárůst nákladů na provoz služby Vratislavice Expres dojde od 1. ledna 2023 k mírnému 
navýšení ceny dopravy. Cesty po Vratislavicích nad Nisou budou nově zpoplatněny částkou 20 Kč, do 
Liberce a Jablonce nad Nisou vás dopravíme za 30 Kč. Kompletní informace, včetně možností rezervace, 
najdete v grafice na straně 22. 

Vedení obce

Vratislavický zpravodajOBEC
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Již téměř měsíc je součástí areálu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 také nová Galerie Desítky. 
Ta byla otevřena u příležitosti 12. výročí kulturního centra a kurátorkou galerie je Paulina Skavová. Až do 
konce listopadu zde můžete vidět soubor obrazů Mezi pondělím a nedělí kreslířky Markéty Hlinovské, a to 
kdykoliv v rámci prosklené "window gallery" nebo vždy jednu hodinu před každým divadelním a hudebním 
představením pro veřejnost v kulturním centru. Do budoucna pro Vás připravujeme komentované prohlídky 
a na měsíc prosinec pro Vás chystáme výstavu malířky Ivany Štenclové.

Ing. Ivan Zimmel
vedoucí kulturních zařízení

PRVNÍ MĚSÍC V GALERII DESÍTKY

24. 2. 2023         Reprezentační balónkový ples Městského 
obvodu a ZŠ Liberec, Vratislavice nad Nisou

1. 4. 2023         Vratislavické Velikonoce před IGI VRATISLAVICE 
a v atriu KC VRATISLAVICE 

30. 4. 2023 Čarodějnický pohádkový les v lesoparku 
Zámecký vrch

28. 5. 2023         Dětský den v zámeckém parku

22. 7. 2023         LAZY DAY v Parku Nové Vratislavice

19. 8. 2023         Vratislavické slavnosti v zámeckém parku

17. 9. 2023         Kaiser Josef ve sportovním areálu Na Rozcestí

2. 12. 2023         Rozsvícení vánočního stromu před IGI VRATI-
SLAVICE a v atriu KC VRATISLAVICE 101010

Rezervujte si již nyní ve svém kalendáři roku 2023 termíny tradičních událostí, které pro vás ve Vratislavicích připravujeme:

Vedení obce

PŘEHLED TRADIČNÍCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH 
A SPORTOVNÍCH UDÁLOSTÍ V ROCE 2023
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SPOLEČNOST Vratislavický zpravodaj

DÝŇOVÁNÍ NA LÍSTEČKU

VÝLET NA SYCHROV

Ve čtvrtek 13. října jsme měli nádherný podzimní den plný oranžové 
barvy. A co se u nás ve školce vlastně dělo? Přeci dýňování! Pro děti 
a rodiče jsme uspořádali každoroční společnou akci, kterou jsme 
letos mohli prožít za krásného slunného počasí. Akce se konala na 
zahradě MŠ Tanvaldská. Děti spolu s rodiči vytvářely různými tech-
nikami úžasné zdobené dýně. Některé byly smutné, jiné zase veselé, 
strašidelné, roztomilé, vtipné... zkrátka fantazii se meze opravdu 
nekladly a vznikaly krásné kousky, které nám nyní zdobí nejen okolí 
školky. Doprovodným programem bylo také kulturní vystoupení, kde 
děti zazpívaly a předvedly, co se již od září naučily. Dýně jsme mohli 
okusit i v podobě koláče a dalšího drobného občerstvení, které pro 
nás připravila naše skvělá kuchyň. Tak zase za rok, těšíme se!

Kolektiv MŠ Lísteček Tanvaldská

Začátkem října jsme společně s dětmi MŠ Lísteček - Donská podnikli 
harmonizační výlet.  Navštívili jsme Dům přírody v Dolánkách u Turnova, 
kde jsme objevovali krásy s bohatstvím, které Český ráj nabízí.  Snažili 
jsme se u dětí probudit potřebu dívat se kolem sebe a aktivně pozná-
vat své okolí. Vzbudit zájem o další výlety v této oblasti s již aktivním 
vědomým pozorováním. Prostřednictvím pohádek, které se v Českém 
ráji natočily, se děti seznámily s přírodními zajímavostmi z živé i neživé 
přírody. Každé téma bylo s dopomocí milého sedmihlavého draka hravou 
formou procvičeno. Děti měly možnost si vše prožít, uplatnit fantazii 
a představivost. Odpolední program se uskutečnil na státním zámku 
Sychrov, kde proběhla zábavnou a nenáročnou formou prohlídka za 
doprovodu průvodce. Prohlídková trasa seznámila děti s tím, jak se 
dříve princům a princeznám na zámku žilo. Okruh trval cca 25 minut 
a zahrnoval nejkrásnější prostory a soukromé apartmá kněžny, přijímací 
salon, schodišťovou halu, knihovnu či velkou jídelnu. Počasí nám přálo 
a my jsme si užili nádherný den – den jako z pohádky.

Lída Kovářová, učitelka MŠ Lísteček

Ve čtvrtek 6. října podnikla naše třída ,,Kytičky" z MŠ Sídliště výlet 
na státní zámek Sychrov. Prohlídka zámku byla určena pro dětské 
návštěvníky a vedla ji průvodkyně, která děti nenáročnou formou 
seznámila s tím, jak se dříve princům a princeznám na zámku žilo. Dále 
jsme navštívili sklepení, kde si děti prohlédly výstavu obrázků s příběhy 
medvědů. Po občerstvení a procházce parkem čekal na děti v malém 
lesíku schovaný poklad. Po úspěšném zakončení našeho výletu 
a rozdání odměn jsme se vydali zpět do MŠ. 

Děti a paní učitelky ze třídy “Kytičky"

Z POHÁDKY DO RÁJE

Dne 14. října proběhla členská schůze včelařů z Vratislavic. 
Včelaři živě diskutovali o aktuálních problémech jako jsou 
podzimní léčení včelstev a nutnost odevzdání vzorku na vy-
šetření moru včelího plodu. Dále včelaři do svých řad přivítali 
nové členy. Následovala přednáška, která se z kapacitních 
důvodů netradičně odehrávala v Kapli Vzkříšení. Přednášející 
pan Milan Havelka přednesl svůj pohled na chov včelstev. Jeho 
názory a zkušenosti s vedením včelstev se neshodují s běžně 
prezentovaným pohledem na chov včelstev, a tak se vedla 
dlouhá diskuze mezi přednášejícím a posluchači. Vratislavičtí 
včelaři by touto cestou chtěli poděkovat Městskému obvodu - 
Vratislavice nad Nisou za finanční podporu a zároveň chtějí 
pozvat širokou veřejnost na další přednášku, která se bude 
konat 25. listopadu 2022. Tématem přednášky budou včelí 
nemoci a přednášejícím učitel včelařství Martin Paleček.

Jiří Gajdoš – jednatel ZO ČSV Vratislavice

VČELAŘSKÉ SETKÁNÍ  
VE VRATISLAVICÍCH
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GEOSTEZKA LIBERECKÉ ŽULYMAPY KOLEM NÁS
Co je to žula, si asi pamatuje ze základní školy každý. Je to šutr. 
Že existuje liberecká žula, možná tuší Liberečáci. Ale to, že tuto 
hlubinnou vyvřelinu potkáváme každý den skoro na každém kroku, už 
si mnoho lidí nevšimne. Po Liberci vede krásná naučná geologická 
stezka, která seznamuje s významem, využitím i složením liberecké žuly. 
 Žáci 9.A využili krásného počasí a vyrazili na průzkum. Stezka začíná 
u Severočeského muzea, vede do Lidových sadů, kolem Technické 
univerzity a končí u přehrady Harcov. Informace ke každému ze sedmi 
zastavení je možné najít pouze virtuálně na webu, který se stezce 
věnuje. Proto si žáci ve skupinách ještě ve škole nastudovali přiděle-
nou lokalitu a během procházky vždy zbytek třídy seznámili s tím, co se 
dozvěděli. Všichni odcházeli plni dojmů a vědomostí o liberecké žule. 
Teď už budou vědět, že není žula jako žula, že kolem městského úřadu 
vede chodník dlážděný libereckou žulou, a že i ve škole máme schody 
z liberecké žuly.

Mgr. Lada Slámová

V úterý 12. října jsme se zúčastnili akce Mapy kolem nás, která 
byla věnována mapám, technologiím a hrám s nimi.  Zjistili jsme, 
že mapy nemusí být jen ve školním atlasu, ale mají i mnoho 
zajímavých a zábavných podob. Vyzkoušeli jsme si únikovou hru 
Hvězdná brána, pracovat s interaktivním atlasem od seznam.cz, 
seznámili se s 3D tiskem a scanem, proletěli se do vesmíru 
v mobilním planetáriu, rozšířili si obzory v digitálních technologiích 
a na závěr nás mapa vůní zavedla do všech koutů světa. Akce se 
povedla, všichni si našli stanoviště, které je zajímalo. 

Mgr. Markéta Pacltová

21. října navštívil naši školu Tonda Obal. Jedná se o ekologický program 
a zúčastnilo se ho 15 tříd. Děti se naučily, jak správně třídit odpad a jak 
mohou přispět k záchraně naší planety. 

Mgr. Jana Svobodová 

O tom, že si můžete zasoutěžit a pohrát i s kamarády ze školky, 
se přesvědčila celá 1. D. V krásném středečním dopoledni jsme 
se sešli společně s předškoláčky z MŠ Sídliště na školním hřišti. 
Zasoutěžili jsem si, zatancovali, zazpívali a společně si i zamlsali. 
Věříme, že se to všem dětem moc líbilo.

Za 1. D Mgr. Martina Novotná
TONDA OBAL NA CESTÁCH

PRVŇÁČCI A PŘEDŠKOLÁCI
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JUBILANTI
ŘÍJEN 2022      

70 let 
Jaroslava Procházková     
Naděžda Křiklavová

Jaromír Rezek    
75 let 

Marcela Čemusová  
Ludmila Pavlíková 

80 let 
Jan Rokoský

Marta Knápková 
Zdenka Kosíková

TURISTICKÉ AKCE 
VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ 

17. 11. 2022 
ODJEZD 12:31

ČD Liberec, Jeřmanice – Milíře - Vratislavice
vedoucí paní Pokorná, náročnost 2

24. 11. 2022 
ODJEZD 10:33

ČD Liberec, Mníšek – Krásná Studánka
vedoucí pan Pánek, náročnost 2

30. 11. 2022 
ODJEZD 14:05

MHD Fügnerova č. 16, 
Kryštofovo údolí – Chrastava 

vedoucí paní Hovorková, náročnost 1

7. 12. 2022 
ODJEZD 12:02

ČD Liberec, Bílý Kostel – Chrastava 
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

Pestré barvy přírody neklamně svědčí o přicházejícím podzimu 
a blížící se zimě. Za podzimní přírodou se vydáváme každou středu. Na 
středu 6. října jsme zvolili náš poslední autobusový zájezd, který nás 
tentokrát zavedl do krásného okolí města Děčína. První naší zastávkou 
byla obec Horní Police nedaleko Žandova, které vévodí renovovaný 
barokní poutní Kostel Navštívení panny Marie, který je od 1. července 
2018 národní kulturní památkou a je zasvěcen dřevěné sošce madony 
nalezené zde v 15. století. Odtud jsme vyjeli na hřeben Krušných 
hor do osady Sněžník, která je součásti obce Jílové a leží pod jejím 
nejvyšším vrcholem 723 m vysokým Děčínským Sněžníkem. Jedná se 
o naši nejvyšší stolovou horu, která vévodí celému okolí a nabízí tak 
krásné výhledy na hřeben Krušných hor, České středohoří s Milešov- 
kou a také na vrcholy Lužických hor a za jasného počasí i na Ještěd. 
Z parkoviště v osadě Sněžník jsme pokračovali pěšky, po cestě jsme se 
zastavili na vyhlídce, ze které je za příznivého počasí možné vidět věže 
kostelů v Drážďanech a užili jsme si hlavně pohled na stolové hory na 
straně Saska, zejména na pevnost Königstein. Poté jsme pokračovali 
na vrchol, kde jsme si odpočinuli, někteří vystoupali na rozhlednu 
a pokochali se nádhernými výhledy. Po návratu do autobusu jsme 
pokračovali do obce Tisá a při krátké procházce obdivovali nádherné 
skalní útvary vytvořené přírodou. Zájezd jsme zakončili v historické 
části města Děčín, kde jsme si prohlédli místní zámek, který po 
nedávné nápravě škod, způsobených vojáky bývalého východního 
spojence v době jejich dočasného pobytu na našem území, je opět 
hezký a zajímavý. Na závěr jsme si dopřáli odměnu za náročný den 
a navštívili některou z místních cukráren a kaváren, kde jsme si dopřáli 
dobrou kávu a něco dobrého k ní. Zájezd se všem líbil a již se těšíme 
na další zájezdy v příštím roce.

Za turistický spolek seniorů Antonín Ročňák

     90 let 
Jarmila Řičařová

91 let 
Věra Hájková 

93 let 
Karel Machuta

Valerie Kužionová
94 let 

Božena Lacinová PUTOVÁNÍ ZA PODZIMNÍ PŘÍRODOU

Komise komunitního plánování srdečně zve všechny vratislavické 
seniory na tradiční Mikulášskou besídku, která se koná ve čtvrtek 
dne 1. prosince od 16:00 hodin ve velkém sále Kulturního 
centra VRATISLAVICE 101010. Pro návštěvníky akce bude zdarma 
připraveno drobné pohoštění a k tanci i poslechu zahraje Duo 
Tandem. Vstup je zdarma. Těšíme se na Vaši účast.

Michaela Dorníková, Komise komunitního plánování

Na konci 2. světové války údajně byla ve vratislavickém lesoparku 
německá protiletadlová baterie. Snažila se sestřelit letadlo ruských 
vojenských sil, které však reagovalo bombovým útokem. Jedna 
z bomb měla dopadnout na domov důchodců, druhá na školu a třetí 
na nádrž. Po bitvě by měl být na kraji lesoparku patrný zbytek zákopu 
kulometného hnízda německých vojáků. Žádáme případné pamětníky 
tohoto souboje, aby nás se svým svědectvím kontaktovali na 
vratislavice@vratislavice.cz nebo telefonicky 482 428 810.

(red)

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO SENIORY

HLEDÁME PAMĚTNÍKY VÁLEČNÝCH 
BOJŮ V LESOPARKU
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2. 11. (ST) 17.00 Listopadové sousedské setkání 
v Dílně nad palačinkami  

5. 11. (SO) 10.00 - 14.00 Čalounický kurz

6. 11. (NE) 14.00 - 16.00 SWAP oblečení 
a garážový výprodej nábytku 

13. 11. (NE) 10.00 - 16.00 Podzimní úklid 
zahrady před Zauhlovačkou

16. 11. (ST) 18.00 - 19.30 Listopadový kokedamí 
workshop

23. 11. (ST) 17.00 - 20.00 Kurzy výroby 
adventních věnců s Jizerským kvítím 

26. 11. (SO) 9.00 - 17.00 Kurz renovace nábytku

29. 11. (ÚT) 16.30 - 20.00 Kurz výroby 
mechového obrazu

Listopadové 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

Přednáška Vám představí motoristické pionýry a jejich 
peripetie na ulicích a cestách Království českého.

Michaela Žáková se věnuje dějinám šlechtických elit 18. a 19. 
století. V přednášce První ženy za volantem Vám představí 
dějiny dámského automobilismu. 

Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou 
T: +420 326 832 028, rodnydumporsche.cz @rodnydumporsche

Srdečně Vás zveme do Rodného domu Ferdinanda Porscheho na 
pokračování oblíbeného cyklu Křižovatky techniky. Před přednáškami 
je možné zhlédnout expozici Rodného domu a občerstvit se v kavárně. 
Vstupné zdarma.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

První automobily v Čechách  
a jejich majitelé

První ženy za volantem

2. 11.

30. 11.

od 17:30

od 17:30

KŘIŽOVATKY TECHNIKY

Rodný dům 
F. Porscheho

Rodný dům 
F. Porscheho

jvclassics

TOUR
2022

uvádí

30.11. | LIBEREC | 19:00
HOME CREDIT ARENA
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       VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH:

Teorie podivností – Pavla Horáková
Vypravěčka Ada Sabová, mladá vědkyně z „Ústavu mezioborových 
studií člověka“, je v mnohém typickou (nikoli však stereotypní) 
moderní intelektuálkou, která se pokouší vybalancovat osobní život 
a kariéru. V obojím už má za sebou leccos, a tak není prosta jistého 
cynismu, či spíše poučeného, sarkastického vnímání světa, lidí kolem 
sebe i sebe samé. Na pozadí pátrání po zmizelém synovi své kolegy-
ně zaznamenává kolem sebe zdánlivé nahodilosti, za nimiž však tuší 
zákonitost a provázanost. Pro všechny tyto jevy hledá zastřešující 
definici, svou „teorii podivnosti“, a zjišťuje, že nekonečnou spletitost 
světa pouhým rozumem neuchopí. A zatímco společnost kolem ní čím 
dál více lpí na vyprázdněných pravidlech, Ada její struktury jednu po 
druhé opouští a vydává se vstříc svobodě.

Nepříliš šťastná rodina – Shari Lapena
Nejnovější příběh mistryně psychothrilleru – opět dokonale drásavý 
a neodložitelný. Brecken Hill je drahá adresa. Musíte mít hodně 
peněz, abyste tu mohli bydlet. Tak jako Fred a Sheila Mertonovi. 
Žádné bohatství vás však neochrání, když vám u dveří zazvoní vrah. 
Manželé Mertonovi byli brutálně zabiti pár hodin poté, co přivítali na 
velikonoční nedělní večeři své tři dospělé děti. Ty jejich smrt pocho-
pitelně těžce nesou. Nebo ne? Na každého z nich čeká pohádkové 
dědictví. Svého náladového otce nesnášeli a netečná matka se jich 
nikdy nezastala. Na jednoho z nich to bylo možná už příliš. Ale na 
koho? Je-li váš sourozenec vrah, chtěli byste to nejspíš vědět...

Dobrodružství mladého přírodovědce – David Attenborough 
Žijící legenda a průvodce sérií Zázračná planeta z produkce BBC, 
sir David Attenborough, vypráví příběh začátku své kariéry příro-
dovědce, dokumentaristy a popularizátora. V roce 1954 se mladému 
Davidu Attenboroughovi naskytla životní příležitost cestovat po světě, 
hledat vzácná, stěží polapitelná zvířata pro Londýnskou zoologickou 
zahradu a zároveň celou expedici zachytit pro pořad BBC Výpravy 
za zvířaty. Výpravy do divočiny jsou příběhem těchto cest. Aby mohl 
Attenborough a jeho tým představit neuvěřitelnou krásu a biodiver-
zitu naší planety, museli se při pobytu u domorodců a výpravách za 
mravenečníky velikými v Guyaně, varany komodskými v Indonésii 
a pásovci v Paraguayi vypořádat nejen s agresivními dikobrazy, 
divokými prasaty a dravými rybami, ale i se zrádným terénem 
a nevypočitatelným počasím. Attenborough píše s typickým humorem 
a šarmem. Výpravy do divočiny ale nejsou jen příběhem fascinujícího 
dobrodružství, jsou také příběhem muže, který nás přiměl zamilovat si 
divokou přírodu a který nás dodnes učí, jak důležité je ji chránit.

knihovnice

Starosvětsky pojatá česká romantická komedie.
Vstupné: 60 Kč senioři / 120 Kč ostatní

Nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři v akčním animáku.
Vstupné: 60 Kč 

PROGRAM

24/11/14:00  Film pro seniory: ŘEKNI TO PSEM

11/12/10:00  Filmová pohádka: TLAPKOVÁ 
PATROLA

Foto: CinemArt

Foto: CinemArt

Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

Nejlepší zimní outdoorové filmy. V sobotu jsou projekce doplněné 
o přednášky. Vstupné: 100 Kč /200 Kč

10/11/18:00 a 12/11/15:00   
Festival: SNOW FILM FEST 

Foto: Snow film fest
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Ing. Ivan Zimmel, vedoucí kulturních zařízení

DIVADLO: KRÁLOVNY

Komedie plná upřímného humoru, ze kterého občas mrazí. 
Pořádá: VIP Art Company.

14. 11. od 19:30 hod.
Vstupné: 450 Kč

Foto: SPOLUhra

TALKSHOW: PECHAKUCHA NIGHT 
LIBEREC VOL.8 #DESIGNPRODAVA

Populární formát 20x20, tentokrát se špičkovým designem 
z Liberecka i z celého Česka. Pořádá: ARR s.r.o.

Foto: Schmiedberger

SEMINÁŘ: ŠÁRKA MIKOVÁ 
– CO Z NICH BUDE?

Seminář a křest nové knihy „Milovat nestačí“. 
Pořádá Mea Gnosis s.r.o.

11. 11. od 20:00 hod.
Vstupné:   120 Kč

KONCERT: JAN BUDAŘ A PIÁNO

Koncertní recitál známého herce.

Foto: archiv jan Budař

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: 490 Kč

24. 11. od 19:30 hod.
Vstupné: 450 Kč

Foto: VM ART production

19. 11. od 10:00 hod.
Vstupné: 299 Kč

Foto: Mea Gnosis

VÝSTAVA: MARKÉTA HLINOVSKÁ 
– MEZI PONDĚLÍM A NEDĚLÍ

Výstava české malířky a kreslířky je k vidění do 30. 11. 2022.
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TJ JISKRA VRATISLAVICE

PODZIMNÍ VÝHRY

Třetí říjnový víkend byl pro náš fotbalový oddíl velice úspěšný. 
Důležitou výhru si v sobotním utkání připsal náš A tým, který zvítězil 
na domácí půdě nad SK Jilemnice 2:1. Velkým úspěchem byla také 
nedělní výhra našeho B týmu, který si vyšlápl na lídra tabulky Sokol 
Rozstání B a přivezl vítězství 2:1. Těšíme se na další úspěšná utkání 
našeho oddílu. Budeme rádi, pokud nás navštívíte na některém 
z našich domácích zápasů. Další informace naleznete na webových 
stránkách www.jiskravratislavice.cz.
Součástí spolku TJ Jiskra Vratislavice je také již 25 let oddíl gymnas-
tiky. Za dobu fungování našeho oddílu se zde vystřídalo mnoho dětí 
a několik dobrovolných trenérů, za což jim všem patří velké poděk-
ování. Některá děvčata se k nám opět vrací i po skončení studií na 
středních školách nebo v době působení na mateřské dovolené. 
Hlavní činností oddílu je příprava na gymnastické závody, které 
obnáší přeskok přes bednu, hrazdu, kladinu a akrobacii. Tréninky 
máme dvakrát týdně pro děti ve věkových kategoriích 2016 – 2008. 
Stále přijímáme nové zájemce, kteří by se k nám chtěli připojit. 
V případě zájmu se můžete obrátit na: Lída Servinská – 728 009 
109, Zorka Kašparová – 723 303 609, Daniela Fechtnerová. 
Těšíme se na Vás.

Jan Mareš, TJ Jiskra Vratislavice

Letošní podzim je u nás ve znamení výher. S dětmi jsme se zúčastnili 
2 podzimních soutěží, kterými jsou tradičně závody požární vše- 
strannosti tzv. braňáky. Děti zde střílejí ze vzduchovky, orientují se 
v mapě, poznávají topografické značky a prověřují svou zdatnost ve 
zdravovědě. Celý závod je samozřejmě běžecký. Ze závodů v Mníšku 
jsme přivezli 2 medaile, a to 1. místo v kategorii přípravka a 3. místo 
v kategorii mladších žáků. Starší se umístili na 9. místě. Poslední 
závod tohoto roku pak byl v Jeřmanicích, kde jsme opět s přípravkou 
vybojovali 1. místo, mladší žáci byli 6. z celkového počtu 20 hlídek 
a starší 8. z celkového počtu 18 hlídek. Výsledky jsou tedy krásné 
a my jsme velmi spokojení a motivovaní na zimní přípravu.

Za SDH Nicole Rolantová 

Všechny naše skupiny – předškolní, míčovky, mladší, kadet kategorie 
trénují 2 – 3 x týdně. V míčovkách, kde se začátečníci seznamují se 
základy míčových her, k našemu překvapení nechodí jen děti z prvního 
stupně základní školy, ale i několik starších. Vítáme je, skupině to prospívá. 
Už jsme i zažili, že dívka začala s volejbalem u nás v 9. třídě (jinde taková 
příležitost skoro není) a dopracovala to až k juniorské reprezentaci. 
Dvakrát týdně se zde věnujeme všeobecnému pohybu (atletika, gym-
nastika, překážkové dráhy) a polovinu času volejbalovým dovednostem. 
Pravidelně nám chodí přes 25 dětí, máme velké potěšení z jejich radosti 
z pohybu. Mladší skupina hraje halové minivolejbalové čtyřky v kategorii 
chlapců i dívek. A obě kategorie se drží v popředí okresu. Jednou týdně 
se věnují i tréninkům na písku, v beach hale v Harcově. I tady se účastní 
okresních turnajů, někteří i pražských turnajů. Zde Tomáš Votrubec se 
Štěpánem Kašíkem dokonce vyhráli turnaj 2. ligy. Tato pražská soutěž 
má 4. ligy a v každé lize je 16 týmů. Taková je obliba a kvalitní organizace 
beachvolejbalu v Praze! U nás nedbáme tolik na vítězství jako spíše na 
rozvoj a perspektivitu. Nejlepší je, když děti přijdou ve hře na své znalosti 
samy, toho se snažíme držet. Stejně jako vítězství potřebujeme i porážky, 
obojí nás posouvá dále. Skupina starších žákyň a kadetek trénuje 3x týd-
ně a hraje Libereckou  volejbalovou soutěž žen a krajský přebor juniorek. 
V ženské soutěži jsme zatím nevyhráli žádné utkání, ale získané zkušenosti 
nám jsou velmi platné. Uplatňujeme je právě v krajské soutěži juniorek, kde 
pak porážíme starší i fyzicky silnější týmy. Zde je tým BV Vratislavice po 
dvou odehraných turnajích zatím mezi prvními čtyřmi týmy v soutěži. 
Více informací, fotek a výsledků na www.beachvratislavice.cz

Jan Kvapil 

ÚSPĚCHY POKRAČUJÍ
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MAESTRO-MOTION NABÍRÁ
NOVÉ ČLENY
Maestro-motion pořádá každý měsíc taneční workshopy s těmi 
nejlepšími tanečníky z České republiky. Kdo by měl zájem si 
s námi zatančit, tak budeme moc rádi. Vše máme vypsané v našich 
akcích na webových stránkách www.maestro-motion.cz. Pomalu se 

začneme chystat i na naše první závody pro sóla a dua, protože 
letos vyrazíme už v lednu na soutěž O Stodůleckou růži, která 
se koná v Praze. Stále nabíráme nové členy a zájemce o tanec, 
takže kdo by se chtěl připojit, budeme rádi. Přejeme všem krásny 
podzimní čas.

Eunika Rucká

STAŇ SE
HASIČEMLIBERECKÉHO KRAJE

H
AS

IČ
SKÝ ZÁCHRANNÝ SBO

R

POŽADUJEME
české občanství
věk nad 18 let
střední vzdělání s�maturitní zkouškou
fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost
bezúhonnost
ŘP skupiny C a zdrav. vzdělání výhodou

NABÍZÍME
pestrou práci hasiče při zásazích
jistý pravidelný služební příjem
6 týdnů dovolené
stálý růst služebního příjmu*
zákonné výsluhové nároky, odchodné*
ozdravný pobyt v�délce 14 dnů*
možnost dalšího vzdělávání
možnost rozšíření/získání řidičského oprávnění
náborový příspěvek na vybrané pozice

* v závislosti na počtu odsloužených let

lk.hzscr.cz
personalni@hzslk.cz

950 470 149

PRONÁJEM 
OBČERSTVENÍ

V PARKU NOVÉ VRATISLAVICE

Máte podnikatelského ducha 
a zkušenosti v oboru gastronomie?

Nabízíme vám možnost dlouhodobého pronájmu 
občerstvení v krásném prostředí 

Parku Nové Vratislavice.

Více informace na webových stránkách
www.vratislavice.cz.



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 – 20 Kč/osoba/cesta
Liberec nebo Jablonec nad Nisou – 30 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!

OD 1. 1. 2023 MĚNÍME CENU DOPRAVY:

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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